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לכבוד –
מנהל בית הספר
ראש המועצה
ראש העירייה
שר החינוך
היועץ המשפטי לממשלה
א,ג,נ;
הנדון :דרישה לביטול מיידי של "מגן חינוך"
התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים
בשם מרשינו המהווים קבוצה גדולה של הורים לילדים במערכת החינוך ובשם וועדת החקירה האזרחית שהוקמה
לאחרונה שמטרתה שמירה על זכויות אדם והליכים תקינים בישראל  -אנו פונים בזאת אליכם ומביעים התנגדות נחרצת
לכל היבט שהוא של התוכנית המכונה "מגן חינוך" .אנו מודיעים בזאת שמרשנו לא יהססו לנקוט בהליכים משפטיים,
בארץ וככל שיידרש גם בבתי הדין הבינלאומיים כנגד כל מי שיפעל נגד ילדיהם ,יפעיל עליהם או ילדיהם איזה שהיא
מניפולציה ,רפואית או פסיכולוגית ,או יפעיל בבתי הספר ובקהילה תהליכים שתכליתם כפייה להשתתפות בהליכים
רפואיים.
 .1בהתאם לדין הקיים בישראל ואף על פי גילוי דעת של היועץ המשפטי לממשלה בנושאים הרלוונטיים ,הרינו
להודיעכם כי תכנית "מגן חינוך" ו/או כל תכנית אחרת דומה או זהה ,שמטרתה או האמצעים בהם היא נוקטת
הם אבחון פומבי או אבחון אחר של ילדים בתוך או בצמוד למסגרת החינוכית היא תכנית שאינה חוקית ואינה
חוקתית – הכל כפי שיוסבר בפירוט נוסף במסגרת מכתב זה.
 .2התכנית המוצעת היא הלכה למעשה ( )1מיסודה של אפליה חברתית אסורה ופסולה )2( ,מיסודם של אבות
הטומאה החברתית המודרנית  -הלא הם הניימינג והשיימינג .אין בהשגת רוב כלשהו של הורים בכדי לייצר
לגיטימציה ל"צביעת" כל תלמיד בצבע שיש בו כדי לחשוף את עמדתו ו/או עמדת הוריו או רופאיו בכל הנוגע
לעריכת בדיקות רפואיות ובכל הנוגע לסוגיה אחרת העומדת במרכזו של קרע אידיאולוגי תפיסתי או חברתי
שקיים כרגע בחברה הישראלית.

 .3ככל שימשך המדרון החלקלק ויתגבש לכדי שלילת זכויותיהם של ילדים ש"מסומנים" בשל מצב רפואי כזה או
אחר בין של עצמם או של בני משפחתם  ,הרי יווצר מצב חמור עוד יותר שמשמעותו חרם והדרה.
 .4המעבר מהצהרה פשוטה בדבר העדר תסמינים בה הסתפקה המערכת עד כה ,להליכי בדיקה רפואית פולשניים
– הוא היפוך הקערה על פיה במובן זה שכל תלמיד הופך מאדם בריא ישר ותם לבב שהמערכת נותנת לו קרדיט
ככזה – הופך כעת חולה מסוכן שעליו להוכיח את בריאותו .היפוך יוצרות שכזה אינו חוקי אינו חוקתי והוא
מייצר אווירה של מתקן כליאה ולא של מוסד חינוכי .בכל הכבוד – מדובר בפשיטת רגל ערכית שעלולה להפוך
את המוסד החינוכי ללא רלוונטי עבור רבים וטובים.
 .5מרשינו ההורים מודאגים ומזועזעים מהמחשבה שהסטטוס הרפואי של ילדיהם יהפוך להיות חשוף אפילו
במקצת בתוך המוסד החינוכי .המוסד החינוכי אינו מרפאה ועל הצוות החינוכי והמוסד בכללותו לא חלים
חוקי אתיקה רפואיים .למוסד החינוכי אין את התשתית הידע והניסיון לשמש כמוסד רפואי .תיקו הרפואי של
מאן דהוא ועל אחת כמה וכמה תיקו הרפואי של תלמיד בית הספר הוא מידע חסוי שבין ההורה (האפוטרופוס
החוקי) ,הקטין והרופא המטפל והוא חוסה תחת שורה של חוקים הנוגעים לפרטיות ולסודיות רפואית.
 .6הפעלת מערך בדיקות רפואיות תדירות בבתי הספר ,מהלך שלא קיים בשום מקום בעולם ,תוך יצירת אווירת
חרדה ועיסוק תדיר בנושא רפואי במקום בלמידה ובחינוך ,הנה מהלך פושע  -לא פחות .התעסקות אובססיבית
במגיפה שאיננה קיימת בילדים ,תוך חשיפתם למערך בדיקות פולשני ואגרסיבי ,היא פשע .הורה שחרד לבריאות
הילד יכול לעשות כן בזמנו הפרטי ולא במסגרת בית הספר.
 .7ההפרדה בין הילדים שייגשו לבדיקה ובין הילדים שהוריהם לא נתנו את הסכמתם לכך מייצר מצב עדין ,קשה
ומסוכן הממקם את ילדי כל מדינת ישראל במערכות יחסים חברתיות לא מאוזנות .בעצם יוצא שאנו מבקשים
מהם לעמוד בלחץ שלא תואם את גילם ויכולתם הרגשית.
מגן חינוך יצור מצב שבאופן תכוף (אחת לשבוע) עשרות ילדים ומשפחותיהם יכנסו לבידוד .גם הבריאים .ביטוי
לתחושות קשות אלה הובאו בדיון הצוות המייעץ לחיסון נגד הקורונה מיום  22/1/2021מפי הד"ר ארנון שחר
(ס'  6.11ועו"ד טליה אגמון ס' .)6.14
 .8ניכר לכל בר דעת כי דרישת הבדיקות החוזרות הינה מהלך שתכליתו להתיש הורים ולהפעיל לחץ עליהם לחסן
את ילדיהם בעל כורחם בחומר שלא נבדק ולא אושר לגילם – הכל תוך סיכון בריאותם ואף חייהם .את ההחלטה
בעד או נגד החיסון חובה להשאיר לכל אחד באופן אישי כפי שנוסח בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכפי שנעשה
במדינות חופשיות .יצירת תנאים כופים כמוה ככפייה ואת זאת לא נרשה.

 .9מעבר לחוסר החוקיות של התכנית יש להתייחס גם לרובד המוסרי ערכי שלה  -בתי הספר נועדו להיות המרחב
בו ילדי ישראל לומדים את ערכי השוויון ,קבלת האחר ,ערבות ואמון הדדיים ומרשינו דורשים להימנע מפעולה
שגוררת עמה חינוך שלילי ,חינוך לפחד ,אווירת טרור רגשי ,אפליית הילדים ללא אשמתם בעקבות החלטת
הוריהם וכיוצב'.
המתווים שהופעלו על האוכלוסייה כולה כבר יצרו שיסוע ופילוג מזעזעים בחברה שלנו .תפקידכם כמנהלי מוסד
חינוכי ותפקידם של מרשינו כהורים של דור העתיד ,הוא לשמור עליהם מכל גילויי הסתה ,הדרה ,לחץ חברתי -
ובעיקר ,לעצור ולמנוע צעידה חד כיוונית לימים חשוכים וקשים שיהיה לנו קשה מאד לצאת מהם!!!
 .10ברור למרשנו לנו ואף למומחים נוספים רבים וחשובים בתחום אשר בהם נועצנו בטרם פנייתנו אליכם ,כי למהלך
כמו תכנית "מגן חינוך" תהיינה השלכות מזיקות ובלתי הפיכות על ילדנו – ומרשינו אף יפעלו לתבוע ולקבל
סעדים באופן אישי מכל מי שישתף פעולה עם מהלך שכזה.
 .11בשולי הדברים יצוין כי אין ולו מחקר מדעי רפואי אחד ,שנעשה על ידי גוף נטול פניות ,אשר מוכיח כי בני-אדם
א-סימפטומטיים ובפרט ילדים א-סימפטומטיים יכולים להדביק בני-אדם אחרים כך שהטענה כאילו הבדיקות
הנ"ל מפחיתות תחלואה אין לה רגל אחת לעמוד עליה .מכל מקום החובה להוכיח אחרת רובצת לפתחו של מי
שטוען ליעילות כלשהי ומעבר לחובה להוכיח יש גם צורך בחקיקה מתאימה .לא ניתן לגזול זכויות של כבוד
האדם ,או הזכות של אדם על גופו  -ובוודאי שלא ע"י גורמים נטולי סמכות .פגיעה בזכויות מסוג זה יכול שתעשה
אך ורק בחקיקה ראשית שיש בה כדי לעבור את משוכת פסקת ההגבלה שמחוק יסוד כבוד האדם וחירותו
(תכלית ראויה ומידתיות).
 .12כל פעולה שתיכפה בבתי הספר ובמוסדות החינוך מכל הסוגים ,לרבות אכיפת בדיקות ,אכיפת חיסון ,אכיפת
הדרה לסרבני הבדיקות ,כל פעולה שכזו מהווה על פי חוק תקיפה לכל דבר ועניין .עינינו אינן סומות לכך
שתכליתה של התכנית היא מניפולציה תודעתית (באמצעות "אאוטינג") שאין לה דבר וחצי דבר עם הגיון
אפידמיולוגי וספק אף אם נבחנה או נשענת על מחקרים תקפים ורלוונטיים .במקומות רבים בעולם נפתחת
מערכ ת החינוך ללא שום מגבלה ובמקומות רבים בעולם כלל לא הושבתה או הושבתה לזמן קצר ביותר  -ויש
הרבה ללמוד ממקומות אלו בין אם ברמת הטיפול האפידמיולוגי ובין אם בהקפדה על זכויות אדם.
 .13אנו ממליצים בחום לכל מי שלוקח על עצמו להיות שליח לדבר עבירה מזוויעה שכזו ,שיקרא בעיון את הוראות
סעיף  368ב .לחוק העונשין שזה לשונו:
"368ב( .א) התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש ,דינו  -מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי
על הקטין או על חסר הישע ,דינו  -מאסר שבע שנים.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה ,דינו של התוקף
 מאסר שבע שנים ,ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע ,דינו  -מאסר תשע שנים.(ג) לענין סעיף זה" ,חבלה"  -בין גופנית בין נפשית".
 .14המגן האמיתי של הילדים הוא הוריהם ,רק הורה רשאי לבחור אם לתת לילדו טיפול מונע למחלה שכלל לא
פוגעת בו והסיכוי שיינזק ממנה אפסי ,ודאי שרק ההורה זכאי להחליט האם להעמיד את ילדו בסכנת חיים
מביצוע טיפול שכזה.
 .15אנו פונים בזאת לכל המכותבים ,אל תהיו שליחים לדבר עבירה של הזוועה הזאת ,בטלו מייד את "מגן חינוך"
אנו לא ניתן שהמגן הזה יהפוך לחרב נגד בריאות ילדינו ,הגופנית והנפשית .בשל קוצר היריעה לא ממצה
מכתבנו זה את כלל הטענות המשפטיות והאחרות בנושא ומרשינו שומרים לעצמם את הזכות לטעון טענות
נוספות בבוא היום.

בכבוד רב,

עוה"ד אירית ינקוביץ

עוה"ד רותם בראון

