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לכבוד
מבלי לפגוע בזכויות

המועצה להשכלה גבוהה – להלן "המל"ג"
שר החינוך
ראשי האוניברסיטאות
היועץ המשפטי לממשלה

א,ג,נ;
הנדון :דרישה לביטול כפיית התו הירוק
ע"י בחירה בסגירת המוסדות להשכלה גבוהה ללמידה ונוכחות פיזית
עד לביטול מוחלט של תקנות התו הירוק
התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים – מכתב מיצוי הליכים בטרם פנייה לבג"צ

בשם מרשינו המהווים קבוצה גדולה של סטודנטים בכל המוסדות האקדמיים בארץ ,הננו פונים לכב' לפעול לאלתר
באחת משתי חלופות:
א .אם כב' סבורים שסכנת המגיפה חלפה כפי שמפרסם משרד הבריאות ,מן הדין כי כב' יפנה בדרישה לממשלת
ישראל לבטל מייד את תקנות תו הירוק ,הסגול ,או כל תו אחר בכל המוסדות האקדמיים ובכלל שכן מי אם
לא ראשי האקדמיה בישראל אמורים להיות בחוד החנית בסירוב לאכוף אפליה פסולה.
ב .אם כב' סבורים שהמגיפה טרם חלפה ,או שכך סבור משרד הבריאות בניגוד לפרסומיו ,יואילו כב' ויורו על
המשך הלמידה מרחוק תוך ביטול כל אפשרות ללמידה פיסית לכל הסטודנטים כולם ולכל המתמחים כולם
כך שלא תהיה חס וחלילה כל סכנה למי מהם .תכלית הבחירה בנתיב זה מאזנת את ההכרח במניעת אפליה
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והדרה של אלפי סטודנטים אשר בוחרים מדעת ובזכות אדם מלאה שלא לנדב את גופם לניסוי רפואי בכפייה
וכפי שזכותם לעשות מתוקף קוד נירנברג ,ו/או אפליה של אלה שאינם יכולים מסיבות רפואיות להשתתף
בניסוי הרפואי הנ"ל ,למול חופש הדיעה ,הבחירה והלימוד והחופש האקדמי בכללו.
ואם בחשש ממשי להדבקה עסקינן ,ובטרם הוברר סופית כי מחוסנים אינם מדביקים ,אזי יש לחייב את כלל
הסטודנטים לערוך את הבדיקות שכן הוכח מעל לכל ספק כי מחוסנים נדבקים בנגיף ואף מעבירים אותו
ומאחר שבדיקות אינן מונעות הדבקה אלא רק בודקות הימצאות חלבונים כלשהם בריריות הרי שעדיין קיימת
סכנת הדבקה גם ממחוסנים.
לאכיפת תקנות התו הירוק ודחיית ההיענות לקריאה זו ,פירוש אחד בלבד – במדינת ישראל נאכף בשמו של
הליך רפואי שנמצא עדיין בשלבי ניסוי שמועד סיומו פברואר  ,2023נומרוס קלאוזוס () Numerus clausus
אשר במסגרתו נשלל החופש האקדמי ממי שמסרב להשתתף בהליך הניסיוני .כפיית ההשתתפות במחקר
ניסיוני הפכה באמצעות התו הירוק  -תנאי ללימודים אקדמיים – כפייה שכזו היא אסורה ואף מסוכנת.
מדובר כאמור בהנחיה חשוכה ומסוכנת שההיסטוריה תשפוט הכיצד הגיעה מדינת ישראל לכדי כך ,דא עקא
עדיין לא עבר אותו הרגע המדויק בהיסטוריה אשר בו על הממסד האקדמי להתעורר ולומר – עד כאן!!
כך נראית היום ישראל בעולם ,האם כך ייראו המוסדות האקדמיים? האם חופש שוויון וזכויות אדם בישראל
ייחקרו בפקולטה להיסטוריה בלבד?
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א .תקציר המצב המשפטי למועד כתיבת מכתב זה:
 .1ביום  6/3/2021פרסמה המלג את הודעתה כדלקמן:

 .2מההודעה עולה ,כי החל מיום  7/3/2021חזרו הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה למתכונתם במתווה שנקבע
בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות
המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס'  ,)26התשפ"א –  2021המכונה מתכונת "התו הירוק" (להלן" :התו
הירוק").
 .3החתומים על מכתב זה הינם אלפי סטודנטים בכל הרבדים של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,וכן
סטאז'רים ואחרים ,אשר צופים באימה באובדן אמות המידה האזרחיות והמוסריות אשר מגולמות בתו הירוק,
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ואשר רואים במוסדות האקדמיים את חוד החנית בשמירה על חירויות האדם והשוויון בפני החוק ומשכך
תובעים כי אימוץ התקנות יישקל לעומקו ויבוטל.
 .4אלפי סטודנטים עומדים נדהמים למול הקלות הבלתי נסבלת שבה נחקקו תקנות שתכליתן אפליה פסולה על
בסיס מידע רפואי  ,והמומים למול הקלות שבה אומצו והוכלו התקנות הללו על כל המוסדות להשכלה גבוהה
כאשר חובת כב' היה לומר – עד כאן ,לא בבית ספרינו .אפלייתם הפסולה של סטודנטים שמממשים את זכותם
הטבעית לריבונות על גופם היא לא פחות משברון הלב והרוח – שברון שחותר תחת עצם רעיון ההשכלה וחופש
המחשבה הנדרש לפיתוח דרכי חשיבה וקדמה.
 .5יאמר מיד – הכלת התו הירוק במוסדות להשכלה גבוהה ,יביאו בלית ברירה לפרישתם בכפייה של מאות ואלפי
סטודנטים ממסלולי ההכשרה השונים הן מחמת אי רצונם להשתתף בניסוי רפואי שבו מוחדר תכשיר ניסויי
שאינו מאושר אלא לשימוש חירום ובזמן מוגבל ,1שעליו הסכימה ממשלת ישראל עם תאגיד פרטי ,הן מטעמים
רפואיים והן מסיבות אחרות ,דא עקא כולן יורדות לשורש העניין שהוא פשוט – המל"ג והמוסדות להשכלה
גבוהה כולם ,אינם רשאים בשם החופש האקדמי לשלול זכויות מאלפי תלמידים על בסיס תקנות התו הירוק.
פעולה שכזו היא מעשה אשר ייזכר לדיראון עולם לחובת החופש האקדמי בישראל.
 .6לאור האמור לעייל ולהלן מן הדין כי לאור תקנות התו הירוק יתכנסו ראשי האוניברסיטאות ויורו על אחת
משתי החלופות שפורטו לעייל שאם לא כן אימוצן הינו אות קין על מצח האקדמיה בישראל לדורות רבים.

ב .באזרחי ישראל מתבצע ניסוי רפואי שלא מדעת:
 .7כבר בפתח הדברים יודגש ,כי החתומים על מכתב זה אינם מתנגדי חיסונים.
 .8הח"מ על מכתב זה הם מתנגדי הטעיה ,הסתה ,כפייה ,הדרה ,שלילת זכויות אדם ופגיעה בחופש האקדמי.
 .9הטענה העובדתית הנטענת ע"י משרד הבריאות כי מתן חיסון פייזר קיבל את אישור ה  FDAומשכך הוא בטוח
לשימוש ,היא טענה מטעה .תכשיר פייזר לא קיבל אישור  ,FDAוגם לא יוכל לקבל אישור כזה לפחות עד

שעל סמך אישור החירום שלו הוחלט לקיים מבצע חיסונים בישראל .כמו כן  FDAהעדר אישור קבוע לתכשיר וכן מועד פקיעת האישור מצויים באתר
באתר חברת פייזר עצמה ניתן למצוא כי התכשיר אינו מאושר וכי נכון למועד זה לא קיים תכשיר המאושר כחיסון לקורונה.ר' הערה  4וכן הסבר מפורט
בסעיפים  16ו 17שלהלן.
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פברואר  , 2023מועד סיום המחקרים הקליניים של פייזר .השאלה האם תכשיר פייזר בטוח לשימוש היא נושא
המחקר של חברת פייזר בישראל ,הן במחקר הקליני שלב  3אשר טרם הסתיים ,והן במחקר "עולם אמיתי"
שבמסגרתו אזר חי ישראל משמשים כנסיינים בעל כורחם ומבלי לקבל הסכמתם המפורשת לכך כנדרש בחוק
זכויות החולה ובתקנות העוסקות בניסויים בבני אדם.
 .10נחזור ונדגיש ,תכשיר פייזר לא אושר ע"י ה FDA-אלא ניתנה הרשאת חירום לפייזר להשתמש בתכשיר על
אוכלוסיות לביצוע של ניסוי קליני.
 .11נכון למועד מכתב זה ,מבוצע באזרחי ישראל ניסוי קליני לצורך מחקר ,אשר על פי ההסכם בין משרד הבריאות
לבין פייזר ,הסכם אשר כותרתו מדברת בעד עצמה – " Real-World Epidemiological Evidence
( "Collaboration Agreementהסכם שיתוף פעולה לראיות אפידמיולוגיות מעולם-אמיתי") – 2תוצאותיו
אמורות לשמש כדי להעריך האם ניתן להשיג חיסוניות עדר ע"י הזרקת התכשיר הביולוגי הניסיוני של פייזר
לאוכלוסייה גדולה .זו הסיבה שלא ניתן לכפות בחוק את החיסון – מה גם שרבים מהאוכלוסיה הם מסורבי
חיסון במובן הזה שמצבם הרפואי אינו מאפשר כלל נטילת התכשיר הניסיוני .חלק מהאוכלוסיה הזו הוא
סטודנטים – ואף בשל כך יש לחדול לאלתר מכל סוג של אפליה או אינוס הסטודנטים לשתף את המוסד הלימודי
בתיק הרפואי הסודי שלהן ו/או לשלול מהם את הזכות ללימודים אקדמאים.
 .12במלים אחרות ,ישראל ,כפי שהתבטא נשיא פייזר אלברט בורלא עצמו ,3משמשת כמעבדה לבחינת חיסוניות
העדר עבור שאר העולם.
 .13כפי שעולה מהמסמך  Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Letter of uthorizationמיום  25בפברואר
 ,2021ההיתר שהעניק ה FDA-לפייזר הינו בגדר היתר לשימוש חירום בלבד (,)Emergency use authorization
ולא אישור ( .4)FDA approvalזאת ,לאור העובדה שתהליך המחקר הקליני הנדרש לאישורו כמקובל (או
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REAL-WORLD EPIDEMIOLOGICAL EVIDENCE COLLABORATION AGREEMENT
https://govextra.gov.il/media/30806/11221-moh-pfizer-collaboration-agreement-redacted.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=xawG02DenNcהראיון עם מנכ"ל פייזר ,אלברט בורלא:

3
4

FDA. (2020). Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Letter of Authorization.
https://www.fda.gov/media/144412/download
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לחילופין גניזתו והסרתו מהשוק) עדיין לא הסתיים ועתיד להסתיים רק בעוד כשנתיים וליתר דיוק בחודש ינואר
.2023
 .14יתר על כן ,ה FDA-הגדיר את חיסון  BNT162b2בצורה ברורה :הוא מוגדר במכתב היתר החירום של הFDA-
כ"תרופה ניסיונית חדשה" ( .)IND – investigational new drugהגדרה זו מתייחסת לתכשירים רפואיים
חדשים המוגשים ל FDA-לצורך ביצוע מחקרים קליניים לבדיקת התכשיר התרופתי .במהלך תקופת המחקר,
התכשיר ממשיך להיות מסווג כ IND-עד שהוא מאושר סופית על ידי ה  FDAאו מקבל רישיון .לעתים ,במקרים
חריגים ובתנאים מחמירים ,ה FDA-מעניק היתר לשימוש בתרופה שעדיין לא אושרה על ידו כ"תכשיר ניסיוני"
( .)investigational drugכך קרה במקרה הנוכחי .למעשה ,ה FDA-העניק לחברת פייזר/ביונטק היתר חירום
לשימוש בחיסון כ .investigational drug -כפי שניתן להיווכח ממכתב היתר החירום של ה ,FDA-מספר ה-
 INDשקיבל החיסון הוא .19736
 .15יתירה מכך ,על פי מכתב היתר החירום ,אחת הדרישות של ה FDA-עם מתן היתר החירום הייתה (וממשיכה
להיות) שהחברה תבצע מעקב צמוד אחרי תופעות לוואי שעלולות להיות לחיסון ,באופן דומה למעקב שנעשה
בעת מחקר קליני.
 .16כב' מופנה לפיסקה ( Yעמוד  )9במכתב היתר החירום של ה ,FDA-שבו נקבע כי:
This product has not been approved or licensed by FDA, but has been authorized for



emergency use by FDA, under an EUA to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) for
use in individuals 16 years of age and older; and
The emergency use of this product is only authorized for the duration of the declaration that



circumstances exist justifying the authorization of emergency use of the medical product under
Section 564(b)(1) of the FD&C Act unless the declaration is terminated or authorization revoked
sooner.
 .17וכן כב' מופנה לפרוטוקול מטעם פייזר/ביונטק מיום  ,25/2/2021אשר בו נכתב באותיות קידוש לבנה כדלקמן:
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"WHAT IS THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE? The Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. There is no FDA"approved vaccine to prevent COVID-19.
(מצ"ב ומסומן )1
 .18ואם באלה לא די ,כב' יופנה לציוצי הטוויטר של מנכ"ל פייזר מר בורלא ,החוזר ומדגיש שוב ושוב שהחיסון של
חברתו לא אושר או קיבל רישיון מה ,FDA-אלא קיבל היתר לשימוש חירום בלבד .ציוצים אלה מדברים בעד
עצמם וראו למשל:5

 .19הנה כי כן לא מדובר בהליך רפואי סטנדרטי אלא בניסוי ,שלא עבר ועדת הלסינקי ,המבוצע בישראל על
האוכלוסיה כולה ,וכפי שיפורט להלן ,תוך הפרת חוק בוטה והפרת קודים בינלאומיים.
 .20ניסוי ולא חיסון.

ג .קוד נירנברג ,חוק זכויות החולה ונוהלי משרד הבריאות:
 .21כב' מופנה לנוהל משרד הבריאות ,נוהל מס'  ,14הקובע מהם התנאים לביצוע ניסויים בבני אדם.
(מצ"ב ומסומן )1
 .22במכתבנו זה אנו טוענים ,כי אימוץ תקנות התו הירוק ע"י המוסדות להשכלה גבוהה ,מעמיד את ראשיהן בסכנת
נקיטת הליכים בעילה של סיוע לביצוע ניסוי רפואי בבני אדם שלא על פי הוראות משרד הבריאות עצמן ,וכמובן

https://twitter.com/AlbertBourla/status/1369735054008741895?s=20
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בניגוד לקוד נירנברג שכן התניית השתתפות בלימוד אקדמי בתעודה המעידה על קבלת תכשיר רפואי ניסיוני,
הינה לכאורה סיוע במעשה ובמחדל להפרת קוד נירנברג – כפיית השתתפות בניסוי באמצעות התו הירוק.
 .23צפוי היה מכב' שירדו לעומק המשמעות האיומה של המעשה ושלא יקבלו אותו בעיוורון מוחלט למשמעותו
בשלילת זכויות האדם ,במישור כפיית ההליך הרפואי ובמישור האחריות האישית של כב' ולו לחייו של סטודנט
אחד שיפגע חס וחלילה מהניסוי בשל אי יכולתו להיכנע לתכתיביכם ולנדב את גופו לניסוי של ממשלת ישראל
ושל פייזר.
 .24למעלה מהצורך ,מן הדין להפנות את כב' לקוד נירנברג שאלה עקרונותיו:
א .נדרשת הסכמה רצונית של המשתתף במחקר ,המתקבלת מתוך הבנה של הניסוי.
ב .על הניסוי לכוון להביא תוצאות חיוביות לטובת האנושות ,שלא ניתן להשיגן באמצעים אחרים.
ג .על הניסוי להיות מבוסס על ידע מוקדם (לדוגמה ,מתוך ניסויים בבעלי חיים) המצדיק את עריכת הניסוי.
ד .על הניסוי להיות מתוכנן בצורה שתמנע סבל (פיזי ונפשי) ופגיעות מיותרים.
ה .אין לערוך ניסוי כאשר יש סיבה כלשהי להניח שהוא כולל סכנת מוות או נכות.
ו .רמת הסיכון במחקר תהיה ביחס לרמת התועלת הצפויה מהתוצאות.
ז .יש לדאוג כי החומרים וסביבת ביצוע הניסוי יהיו ברמת בטיחות נאותה אשר תגן על המשתתף מפני הסיכונים
הצפויים.
ח .צוות הניסוי יהיה בעל הכישורים הנדרשים לביצוע הניסוי.
ט .המשתתף בניסוי יוכל לפרוש בכל עת ,אם הוא חש שישנו דבר פיזי או נפשי המונע ממנו להמשיך בניסוי.
י .על צוות הניסוי לעצור את הניסוי כאשר הם מעריכים שהמשך הניסוי יהיה מסוכן.
 .25לצערם הרב של הח"מ ,אי מסירת מידע אמיתי ואמין על ההסכם שבין ממשלת ישראל לפייזר לוקה קודם לכל
בהטעיית הציבור כי אין מדובר בניסוי .הח"מ יטענו שזו הטעייה בוטה ומי אם לא כב' ,מי שאמורים להיות חוד
החנית של העובדות יכולים בעצמם להבין מושכלה עובדתית פשוטה זו .יובהר כי אף תנאי אישור החירום של
ה FDA-דורשים הקפדה על אזהרת המוזרקים בתכשיר וכן מעקב מסודר ודיווח – דבר שכידוע כלל לא נעשה
בישראל .הממשלה יצאה בקמפיין "רוצו להתחסן" תוך הטעייה של ממש וללא אזהרת הציבור כמתחייב
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מהאישור שניתן .דברים אלו נידונים בימים אלו בבית הדין הבינלאומי בהאג הן בשל עתירה שהוגשה ע"י
אזרחים ישראלים והן במסגרת עתירות של רופאים ואנשי משפט ממדינות אחרות באירופה.
 .26הטעייה בוטה זו המוצבת בבסיס הדברים עומדת בסתירה למסקנות אותן אימץ העולם כולו בעקבות פשעי
מלחמת העולם השניה ומשפט הרופאים על פיהן" :לעולם לא יבוצעו יותר ניסויים רפואיים על בני אדם ללא
הסכמתם ,וללא שיסבירו להם מראש את אופן עריכת הניסויים ואת התוצאות הרפואיות העלולות להגרם להם
כתוצאתם".
 .27והנה בישראל שנת  , 2021מתבצע ניסוי רפואי בבני אדם שלא מדעת ,שלא בהסכמה ובניגוד לקוד נירנברג אנא,
בטרם הינכם נותנים יד למעשה איום שכזה – בידקו אותנו .אין כל מחלוקת כי עד כה לא נערך כל דיון מדעי
פתוח בנושא וכי מדענים מתחום הרפואה הכימיה והמשפט אשר מביאים מחקרים ועמדות שונות כלל אינם
נשמעים וטענותיהם אינן מקבלות אלא מענב סתמי ומבטל .האם אלו פני האקדמיה שאותה אנו מבקשים?
האם נדחקו לחלוטין זכויות האדם מפני האינטרסים הכלכליים של בעלי ההון והשליטה?
 .28אימוץ התו הירוק משמעותו פשוטה – כל אלה שלוקחים חלק בכפיית חוקים שתכליתם אילוץ סטודנטים
להשתתף בניסוי הרפואי בכפייה ,שאם לא כן ,יופעל לגביהם ה  ,Numerus Nullusעלולים בבוא היום לשבת
על אותו ספסל נאשמים עם אלה שהגו ,יזמו והפעילו את הניסוי על אזרחי ישראל.
 .29ואין לח"מ אלא להוסיף את חוק יסוד כב' האדם וחירותו אשר אכיפת התקנות תהפוך אותו לעפר נישא ברוח.

ד .סעיפים  15ו 18 -לחוק חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח( 1958-להלן" :החוק") איסור
אפלייה במקומות ציבוריים:
 .30וזו לשון סעיף  15לחוק:
".15חופש פעולה
מוסד מוכר הוא בן-חורין לכלכל ענייניו האקדמיים והמנהליים ,במסגרת תקציבו ,כטוב בעיניו .בסעיף זה,
"עניינים אקדמיים ומנהליים"  -לרבות קביעת תכנית מחקר והוראה ,מינוי רשויות המוסד ,מינוי מורים
והעלאתם בדרגה ,קביעת שיטות הוראה ולימוד ,וכל פעולה מדעית ,חינוכית או משקית אחרת".
וזה לשון ס'  18לחוק:
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".18ביטול הכרה
המועצה רשאית לבטל הכרתה במוסד מוכר ,על יסוד כללים שנקבעו על ידיה לביטול הכרה במוסד מוכר;
ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה והמצפון".
 .31וכך נקבע בעא  8956/17ד"ר אחמד מנסור ,אומימה מנסור מוראד נ' המועצה המקומית כוכב יאיר ואח':

"ראשית ,יש מקום לטענה שחובת השוויון שנושאים בה גופים ציבוריים ,ובכללם גופים
דו-מהותיים ,משתרעת לעתים מעבר לחובה ה"בסיסית" יותר שהוטלה על מכלול רחב
של גופים פרטיים בחוק איסור הפליה במקומות ציבוריים (להרחבה ,ראו :דפנה ברק-ארז
"תאגידים ציבוריים" עיוני משפט יט  ;)1995( 273דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך ג –
משפט מינהלי כלכלי ( )2013( 507-449להלן :ברק-ארז ,משפט מינהלי כלכלי); אסף הראל
גופים ונושאי משרה דו-מהותיים ( 259-255מהדורה שנייה .))2019 ,שנית ,הלכה למעשה,
הגם שהצדדים התמקדו ככלל בטענות שעניינן חוק איסור הפליה במקומות ציבוריים ,מדי
פעם הם "סטו" לעבר דיון המתחשב במעמד הציבורי של מרכז הספורט.
שלישית ,במקרה מיוחד זה ,החריג שחל על העילה של איסור הפליה מחמת מקום
מגורים ,כפי שנקבע בחוק ,כולל "הוראת הפנייה" לדיני הרשויות המקומיות ,ובכך יוצר
קשר בין שני המישורים :ה"אסור" בדיני הרשויות המקומיות אינו הופך מותר בחוק
איסור הפליה במקומות ציבוריים ,ולהיפך .אם כן ,על מנת להכריע אם רשות מקומית
פעלה כדין אם לאו ,יש לבחון אם היא עשתה כן "במידה הנדרשת לביצוע תפקידיה או
להפעלת סמכויותיה" ,ולשם כך ברי כי נדרשת צלילה למכלול החובות החלות עליה ,כמו
גם לאינטרסים השונים הנוגעים לה.
כידוע ,כל רשות מינהלית ,ובכלל זאת כל רשות מקומית ,חייבת לנהוג בשוויון .כך היה
מאז ומתמיד מכוח עקרונות היסוד של המשפט הציבורי בישראל ,וכך אף ביתר שאת כיום
גם מכוח חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו (ראו למשל :בג"ץ  6698/95קעדאן נ' מינהל
מקרקעי ישראל ,פ"ד נד( ;)2000( 276 ,258 )1בג"ץ  7426/08טבקה משפט וצדק לעולי
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אתיופיה נ' שרת החינוך ,פ"ד סד( .)2010( 820 )1להרחבה ,ראו גם :אהרן ברק כבוד האדם
– הזכות החוקתית ובנותיה כרך ב  ;)2014( 690-688ברק מדינה "הזכות החוקתית לשוויון
בפסיקת בית המשפט העליון :כבוד האדם ,האינטרס הציבורי וצדק חלוקתי" משפט
וממשל יז  .))2016( 63במלים אחרות ,על הרשות המקומית חל איסור להפלות ,ולא כל שכן
מטעמי גזע ולאום ,ללא קשר לסוגיית היקף הפריסה של חוק איסור הפליה במקומות
ציבוריים .זאת ועוד :איסור זה חל גם על עמותה הקשורה ברשות המקומית ככל שמעמדה
הוא של גוף דו-מהותי (ראו :בג"ץ  731/86מיקרו-דף נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ,פ"ד
מא( ;)1987( 449 )2ע"א  3414/93און נ' מפעלי בורסת היהלומים ( )1965בע"מ ,פ"ד מט()3
( )1995( 208 ,196להלן :עניין און); עע"ם  7151/04הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל נ' דץ,
פ"ד נט( ;)2005( 433 )6ע"א  294/91חברת קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום,
פ"ד מו(( )1992( 484 ,464 )2להלן :עניין קסטנבאום)).
 .32אם כן ,מנקודת מבט היסטורית ,עד שנת  2000הדיון במקרים מסוג זה היה מוגבל במידה רבה ל"שכבה" אחת
של שוויון – זו שנטועה במשפט הציבורי – הן בהתייחס לעילה של הפליה מטעמי לאום והן בהתייחס לזו של
הפליה מחמת מקום מגורים .החובה לנהוג בשוויון הופנתה ,בהעדר חקיקה ספציפית ,כלפי רשויות ציבוריות
וגופים דו-מהותיים הפועלים לצדן.
 .33בהמשך ,נוסף למארג החקיקתי של מדינת ישראל חוק איסור הפליה במקומות ציבוריים ,שהחיל את דרישת
השוויון גם על גופים פרטיים ,שמתקיים בפעילותם ממד ציבורי (כמפורט בחוק) .גם כאן ההתקדמות לא הייתה
ב"פעימה" אחת .העילה של הפליה מחמת לאום עוגנה בחוק כבר מראשיתו .לעומת זאת ,כפי שהוסבר ,העילה
של הפליה מחמת מקום מגורים נוספה לחוק רק בשנת .2017
 .34אם כך ,הגם שהדיון בבית המשפט המחוזי התמקד במידה רבה בחוק איסור הפליה במקומות ציבוריים ,דומה
שאין מוצא מפריסת מסכת השוויון במלואה – הן על-פי עקרונות המשפט הציבורי הכלליים והן על-פי חוק זה.
במאמר מוסגר נוסיף כי המרכזיות שקיבל חוק איסור הפליה במקומות ציבוריים במקרה זה הושפעה ,כך ניתן
לשער ,מהעברת הדיון מן המסלול של עתירה מנהלית למסלול של המרצת פתיחה בהליך אזרחי .אולם ,חשוב
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להדגיש כי למעשה המסלול הדיוני לא היה אמור להכתיב מיקוד נורמטיבי זה .גם בבית המשפט האזרחי
מוסיפים לחול מלוא עקרונותיו של המשפט הציבורי ,מכוח העיקרון של דואליות נורמטיבית (ראו למשל :בג"ץ
 840/79מרכז הקבלנים והבונים בישראל נ' ממשלת ישראל ,פ"ד לד( .)1980( 745 ,729 )3להרחבה ,ראו :דפנה
ברק-ארז "משפט ציבורי ומשפט פרטי – תחומי גבול והשפעות גומלין" משפט וממשל ה .))2000( 99-97 ,95
ואמנם ,לאורך השנים הוחלה על גופים דו-מהותיים חובת השוויון אף בהליכים שהתנהלו בבתי משפט אזרחיים
(ראו למשל :עניין קסטנבאום; בג"ץ  4212/91המוסד החינוכי הממלכתי דתי העל-יסודי לבנות בית רבקה נ'
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ,פ"ד מז( ;)1993( 676 ,661 )2עניין און)".
 .35על גופים ציבוריים בכלל ועל מוסדות האקדמיים בפרט מוטלת חובה מוגברת למניעת אפלייה במקומות
ציבוריים" .מעבר לחובה ה"בסיסית" המוטלת על אחרים.
 .36התניית כל היבט שהוא של הלימוד האקדמי בתו הירוק מהווה אפליה פסולה על פי הוראות ס'  3לחוק איסור
הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים ,התשס"א ,2000-בהיותו אפליה על
פי דיעה או השקפת עולם.
 .37כאשר הצידוק לאפליה היא אכיפת השתתפות בניסוי רפואית ,מדובר בהפרת זכויות אדם קיצונית ,אשר
הבחירה הנכונה של כב' חייבת להיות בשמירה על זכויות האדם והעדר אפליה ולא בכפייה בניגוד לקוד נירנברג.
 .38הנה כי כן ,בפני כב' מונחת השאלה המתבקשת שאין ממנה מנוס – האם בשם כפיית השתתפות בניסוי רפואי
של תאגיד פרטי על ציבור הסטודנטים בישראל ,יוותרו המוסדות האקדמיים על חופש הדיעה וחופש הפעולה
אשר מוענק להם בסעיף  15לחוק ,ויעדיפו מבחירה מושכלת לאכוף את התו הירוק כאמצעי בידיה של ממשלת
ישראל לכפות על ציבור הסטודנטים לקחת חלק בניסוי רפואי ובכך לדרדר את ההשכלה הגבוהה בישראל לימים
חשוכים.
 .39ונדגיש ,אנו רואים בתקנות הדרכון הירוק לא רק  Numerus Claususאלא התדרדרות לכדי Numerus
 – Nullusדהיינו שלילה מוחלטת של חופש אקדמי ממי שמסרבים ,או לא יכולים מסיבותיהם ,בין אם הסיבה
היא העדר רצון ובין אם הסיבה היא העדר יכולת ,לנדב את גופם למחקר של תאגיד רפואי פרטי.
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 .40האם המוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל סבורים שעמיתיהם בעולם כולו ימשיכו לראות בהם מקור
השראה אקדמי כשאלה שוללים באופן כל כך קיצוני זכויות אדם בסיסיות בשם תקנות שתכליתן אכיפת
השתתפות בניסוי קליני רפואי שלא מדעת?
 .41האם המוסדות להשכלה גבוהה כולם בצוותא חדא מוכנים לתת יד ידם בעיוורון מוחלט להפרת קוד נירנברג
בדבר הסכמה מדעת לקחת חלק בניסוי רפואי? ואף לסייע בכפיית ההשתתפות בניסוי הנ"ל?
 .42מאחר ואין בסמכותה של הממשלה או של המל"ג לכפות על מי מהמוסדות האקדמיים את כפיית ההשתתפות
בניסוי ובנוסף לא מוטלת על כב' החובה לכפות את הדרכון הירוק אלא מוטלת עליכם הבחירה אם לעשות כן,
ומאחר ומדעת או שלא מדעת בחרו המוסדות להשכלה גבוהה לילך בדרך כפיית התו הירוק במקום להודיע
לממשלת ישראל כי בחירת המוסדות האקדמיים היא לסגור את שעריהן לחלוטין אם לא ניתן לפתוח אותם
ללא כפיית התו הירוק ,מן הדין שכב' יורה לאלתר על עצירת מתווה הדרכון הירוק לאלתר ובחירה באחת
מהחלופות שפורטו ברישא למכתב זה.
ה .הגבלות ואיסורים על כניסת סטודנטים למוסדות הלימוד – המסגרת החקיקתית ומשפט משווה
 .43בתאריך  06.03.21עברה בכנסת חקיקת בזק שבמסגרתה עבר תיקון  26שמכוחו החליטו מוסדות אקדמיים
לבקר אפליית סטודנטים תוך חשיפת הסטטוס הרפואי הסודי שלהם – על פני השתתה של הסדר שוויוני ונאור
שאינו יוצר הבדלה וחשיפה כאמור.
 .44בהתאם לפרק ב' סעיף  2לחקיקה הקבועה בסמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת
שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס'  ,)26התשפ"א –  2021המכונה
מתכונת "התו הירוק" (להלן" :התו הירוק") ניתן לפתוח את המוסד החינוכי לבחינות בלבד בעוד שפתיחה
לצרכים אחרים אסורה .ניתנת למוסד החינוכי אפשרות להחליט בעד עצמו אם להפעיל את הלימודים
במתכונת מפלה אם לאו:

"פרק ב' :איסור פתיחת מוסד המקיים פעילות חינוך והוראות לעניין הפעלת גוף או מוסד המקיים פעילות
לפי סעיף (10ג) לחוק ופנימיות

.2
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(א) בעל מוסד לא יפעיל מוסד בדרך של פתיחתו לתלמידים הלומדים בו ,למעט לשם ביצוע
בחינות.
(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע פתיחה של מוסד כמפורט להלן או למנוע קיום פעילות
של אחד מאלה":
 .45מעבר לעובדה כי בהתאם למדרג הנורמטיבי של התקנה אל מול חוקי היסוד מדובר בחקיקה שאינה חוקית
וספק אם תעבור את מבחן בג"צ לכשתיבחן – הרי שמדובר בחקיקה מפלה שאינה מקובלת במקומות אחרים
בעולם.
 .46לצורך ההשוואה יובא כי באיחוד האירופי החקיקה בנושא חיסונים הפוכה ממש :החלטה  2361של מועצת
אירופה ( 27בינואר  - 6)2021אוסרת על מדינות החברות באיחוד האירופאי לחייב חיסון נגד וירוס או להשתמש
בו כדי להפלות את מי שאינו מחוסן .על המדינות החברות להבטיח שהאזרחים יידעו כי חיסון אינו חובה ושלא
נלחץ על אף אחד מבחינה פוליטית ,חברתית או אחרת להתחסן אם אינם רוצים לעשות זאת בעצמם .פירוט
ההחלטה קובע כי:
( )1חובת המדינה להבטיח שאף אחד לא יופלה בגלל שלא התחסן ,בגלל סיכונים בריאותיים אפשריים או בגלל
שהוא לא רוצה להתחסן.
( )2חובת המדינה לשתף מידע שקוף על בטיחותם ותופעות הלוואי האפשריות של חיסונים ,תוך עבודה עם
ויסות פלטפורמות חברתיות למניעת התפשטות מידע שגוי.
 .47בארה"ב למרות ההגנה החוקתית המאוד רחבה מצאו לנכון לחוקק חוק פדראלי שעוצר את סמכויות המדינות
השונות לחייב את אזרחי האומה (ובמיוחד  :עובדים ,סטודנטים ואף צוותי רפואה) לקחת חלק בהזרקת
תכשירים אשר אינם מאושרים לשימוש ,ספק אף אם קיימת אפשרות חוקית כלשהי לחייב אדם לבצע על עצמו
הליך רפואי ,גם במקרה שבו מדובר בתכשיר שעבר את כל האישורים המקובלים.

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations – origin: Assembly debate on 27 January 2021 (5th
Sitting) (see Doc. 15212, report of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Ms
 Jennifer De Temmerman). Text adopted by the Assembly on 27 January 2021 (5th Sitting).6
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 .48כאשר ה FDA-מעניק אישור חירום לתכשיר שמועמד להירשם כחיסון ( EUA - emergency use
 )authorizationנותרות עדיין שאלות מדעיות רפואיות רבות שנותרות ללא מענה .בהינתן כך שהשאלות נותרו
פתוחות (לדוגמא  :תופעות לוואי וסיכונים לטווח בינוני וארוך וכן שאלות בדבר יעילות וכדומה) בחר הקונגרס
של ארה"ב להעניק אישור  EUAבלבד ובכך לדרוש חד משמעית  -שכל פרט יהא חופשי לבחור עבור עצמו ,אם
להחדיר לגופו תכשיר בסיווג  .EUAהן ה FDA -והן ה CDC -מחשיבים את ההסכמה מדעת כתנאי בסיסי
והכרחי ואף חשוב מספיק לעצם מתן אישור החירום וגם בתנאים של שיא בהתפרצות מחלת הקורונה.
 .49בשולי הדברים ואף מעבר לכך יצוין כי תיקון  26אינו מגלה היגיון אפידמיולוגי ,מאחר שאף על פי המסגרת
הנורמטיבית הישראלית ,אסור לחייב עובדים בחיסונים ואף לא בדרך של הגבלת עבודתם .העובדה שגופים
שונים החליטו לחוקק חוקים מפלים משל עצמם היא מצערת מאוד במיוחד במדינה שהוקמה על הריסות
ושברים של קהילות שנרדפו ונטבחו בעקבות אפליה .מן הראוי היה ללמוד את השיעור ההיסטורי ולהיזהר
שבעתיים כאשר עולה ומבצבצת אמת אחת שאין בלתה וכן כשברקע לא מתקיים דיון פתוח.
 .50בהקשר זה של הגיון אפידמיולוגי יובהר כי כל הקביעות המגבילות בחוק נקבעו על דרך השרירות ומעולם לא
נחקרו אמפירית .לדוגמא :מדוע יש להידרש לבדיקות כל  72שעות? מה ההיגיון של הפרדת מעבדות משאר
המתקנים? מדוע ניתן להשתמש בתקנים של עד  20אנשים בלבד? לאחרונה נבחנו שאלות בדבר ההגבלות
השרירותיות שמחוקקת הרשות חדשות לבקרים במסגרת בג"צ  1107/21שדן בהגבלות כניסה של ישראלים
שביקשו לחזור לביתם – הגבלות שבוטלו ע"י בגצ ובין השאר מתוקף היותן שרירותיות וכך נפסק:

"  .25על פני הדברים ,קיים קשר רציונלי בין התכלית למניעת כניסתם של וריאנטים
לישראל ובין האמצעי של ויסות התנועה מישראל ואליה :במדינות שמעבר לים מתפתחים
וריאנטים ,ולכאורה דרך פשוטה שבאמצעותה ניתן למנוע את הגעתם ארצה היא צמצום
מספר הנכנסים לישראל .ואולם ,חרף שאלות ששבנו והפנינו למשיבי הממשלה במהלך
הדיונים בעתירות ,לא קיבלנו הסבר מניח את הדעת לשאלה מדוע נקבעה מכסה של 3,000
נכנסים ביום ומדוע לא ניתן לקבוע בעת הזו מכסה אחרת ,גבוהה יותר ......המסקנה כי
בענייננו מתקיימת ,ולו בעת הזו ,דרישת הקשר הרציונאלי בין התכלית ובין האמצעי
15
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(שכולל מכסת נכנסים יומית של  3,000נוסעים) אינה חפה ,אפוא ,מקשיים וכבר נפסק כי
מבחן הקשר הרציונלי אינו מבחן של קשר סיבתי גרידא בין האמצעי לתכלית וכי "הדגש
במבחן הקשר הרציונלי הוא על היותו של הקשר רציונלי .משמעות הדבר היא ,בין
השאר ,שאין לנקוט באמצעי שרירותי ,בלתי הוגן או מחוסר היגיון" (בג"ץ 9593/04
מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ,פסקה  ;)26.6.2006( 25ההדגשה במקור)".
 .51מעבר לנושא הרציונלי קיים עוד מבחן שנוגע לאמצעי שפגיעתו פחותה – גם במקרה שלפנינו אין להפעיל בשום
פנים אמצעי כמו תו ירוק בין כתלי המוסד האקדמי ,מאחר שקיימים אמצעים שפגיעתם פחותה וכבר נעשה
בהם שימוש במשך שנה שלמה .אמצעי האפליה פגיעתו אנושה(!) הן בהיבט שהוא הלכה למעשה כלי של כפיית
חיסונים והן בהיבט שמהווה חסם ללימודים גבוהים והן בהיבט שמחבל ביכולתם של מי שמצדדים בדוקטרינה
אחרת להיות חלק ממערכת הלימוד האקדמי .אף בהיבט הזה של אמצעי שמידתו פחותה ,נדחו טענות הממשלה
בעבר באותו הבג"ץ שנזכר לעיל וכך נפסק באותו הקשר:

"למרבה הצער ,הרושם שנוצר הוא כי תחת השקעת מאמץ ומשאבים באמצעים שפגיעתם
פחותה ותועלתם דומה – כגון הגדלת קיבולת שדות התעופה ושיפור הפיקוח על הבידוד,
שהפרתו היא העומדת במוקד החשש מפני התפשטות וריאנטים – העדיפו משיבי
הממשלה להפעיל משטר של מכסות כניסה לישראל והגבלת היציאה ממנה ,שהוא משטר
פשוט יותר לביצוע אך פגיעתו בזכויות יסוד קשה הרבה יותר.
בנסיבות אלה ,אין מנוס מן המסקנה שההגבלות שעומדות בתוקפן כיום אינן צולחות את
מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה .אך גם אם נניח שאין בנמצא אמצעים אחרים שיש בהם
כדי להפחית באופן דומה את החשש מפני כניסת וריאנטים ,אני סבורה כי ההגבלות
שהטילו משיבי הממשלה אינן עומדות במבחן השלישי ,הוא מבחן המידתיות במובן הצר".
 .52נראה כי הבג"ץ הנ"ל ועוד רבים שיבואו בעקבותיו חושפים תמונה קשה של התנהלות בלתי סבירה פוגענית
ובלתי חוקית שאינה עוברת שום מבחן של הגיון או צדק .כולנו תקווה שמכתבנו זה יעלה תוצאות שאינן
מצריכות פנייה לסעד משפטי בבג"ץ.
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 .53קיימים קולות בישראל ,ביניהם קולות של טובי המומחים האפידמיולוגים ומומחים ספציפיים בתחום רופאים
ידועים וחשובים ואף פרופסורים בעלי שם עולמי ,שמאוגדים תחת "מודל הגיון בריא" אשר זועקים מזה
מחודשים שלא לבצע מהלכים כגון אלו שבהם הממשלה נוקטת בחסות חוק הסמכויות ו"מצב החירום" – אלא
שקולם של טובי המלומדים הללו אינו נשמע והלכה למעשה נבלע בשאון התעמולה הדורסנית והבלתי פוסקת.
אין בלבנו ספק כי בפרספקטיבה של מספר שנים מהיום ואולי אף קודם ,יראו הדברים בצורה אחרת לגמרי
ויתבהרו הנזקים הקשים למרקם החברתי ,לזכויות האדם ,לכלכלה ולאינדיבידואל ,או אז ,מעשי ומחדלי
האנשים שאמונים כיום על התמודדות עם הנגיף יראו במערומיהם .אנו קוראים לכם שלא לתת יד לאפליה
ולבחור כבר עתה להיות חלק משומרי הסף של הדמוקרטיה ושל זכויות הפרט .זכויות אדם וערכים של שוויון
וחירות לא נועדו לימים ורודים – הן נועדו להגן עלינו בדיוק בשעות מבחן כגון השעה הנוכחית.
ו .סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים
פעילות חינוך) (תיקון מס'  ,)26התשפ"א –  2021המכונה מתכונת "התו הירוק" (להלן" :התו הירוק").
 .54מובן לח"מ כי התשובה האוטומטית לדרישת הסטודנטים במכתב זה תענה בטענה כי תקנות התו הירוק מהוות
את האיזון העדין והראוי בין השמירה על בריאות אזרחי ישראל בכלל והסטודנטים בפרט ,לבין המשך החיים
לרבות פתיחת המוסדות האקדמיים.
 .55תשובת הח"מ היא כי טענה זו אינה משקפת את המצב העובדתי.
 .56בכדי למצוא את האיזון הראוי בין שמירה על החיים והבריאות בעת מגיפה לבין חזרה לשגרת החיים עצמם
נשאלת קודם כל השאלה הבסיסית האם לגרסת ממשלת ישראל אכן משתוללת ברחובות מגיפה?
 .57כב' מופנה לפרסומי משרד הבריאות על יעילות ה"חיסון":
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 .58הח"מ תוהים ,אם התכשיר כל כך יעיל ,ואם  5מיליון אזרחים בוגרים מתוך אוכלוסיה של  6מיליון אזרחים
בוגרים כבר התחסנה ,מדוע יש צורך בתו ירוק? ואם הוא איננו יעיל ,מדוע לכפות קבלתו באמצעות חקיקה
דורסנית של זכויות האדם?
 .59מבלי לצדד או להסכים או להפריך את הדברים  -נוסיף ונצטט את מנכ"ל משרד הבריאות הפרופ' צחי לוי שטען
באופן חד משמעי כי:
"בזכות מערכת הבריאות החזקה של מדינת ישראל ,שאפשרה לנו להגיע בזמן קצר לחיסון נרחב מאין כמוהו
באוכלוסייה ,והיכולת שלנו למעקב אפידמיולוגי מקיף ,אנחנו המדינה הראשונה בעולם שיכולה להדגים את
האפקט של חיסון קורונה בעולם קליני אמיתי  .חיסון מפחית בצורה משמעותית תחלואה קשה ותמותה וניתן
לראות השפעה זו בנתוני התחלואה במדינה".
ולכך נוסיף את הודעתה של הד"ר שרון אלרועי פרייס מיום  ,15/3/2021מבלי להיכנס אמיתות או נכונות
הדברים ,כדלקמן:
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 .60מפרסומי משרד הבריאות אין מנוס מהמסקנה הברורה כי ממשלת ישראל ביחד עם חברת פייזר וצייתנותו של
הציבור ,מיגרו את המגיפה.
 .61במצב עניינים שכזה אין מנוס מהמסקנה ,כי על כל אדם בוגר מוטלת האחריות לבריאותו ,יבחר להתחסן ולהיות
מוגן ב –  ,99%בחירה מושכלת ומדעת ביודעו שמדובר בתכשיר ניסיוני – יהיה מוגן .יבחר שלא לקבל על עצמו
את תוצאות ההשתתפות בניסוי – הרי משרד הבריאות עצמו טוען שכל השאר מוגנים ב  ,99%אז לשם מה התו
הירוק?
 .62ואם עדיין לא חלפה הסכנה מהנגיף ,וחרף הגנת ה"חיסון" על  99%מהמקרים ,מוצא לנכון משרד הבריאות
לאכוף את התו הירוק ,יטענו הח"מ כי על כב' לבחור בהתאמת המשך כל הלומדים ללמידה מרחוק עד יעבור
זעם ויבוטלו כל המגבלות כולן.
 .63היה וכב' יבחרו להתעלם ממכתב התראה זה יגרמו הנזקים הצפויים שלהלן:
א .כל אותם סטודנטים המסרבים לקחת חלק בניסוי קליני ע"י הזרקת תכשיר ביולוגי לגופם ,או שאינם יכולים
לעשות זאת מטעמים שונים ,יורחקו ממסגרות אקדמיות רבות .קצרה היריעה מלפרט במכתב זה ,נאמר
באופן כללי כי סטודנטים כאלה לא יוכלו לקחת חלק בעבודה מעשית ,ניסויים במעבדות ,סמינרים וכיוצ"ב.
ב .הסטודנטים שבוחרים שלא להתחסן יורחקו מהמעונות.
19

ועדת החקירה האזרחית באמצעות:
עוה"ד אירית ינקוביץ 050-7573771 - yankoi@zahav.net.il -
ועוה"ד רותם בראון – 052-2220147 – brotemb@netvision.net.il

ג .כל אותם סטודנטים אשר לא יוכלו להשלים מטלות אקדמיות בשל כך שאינם נושאים תו ירוק ,עלולים
לנשור מהלימודים .במקרה שכזה הנזקים האישיים והכספיים לאלפים עלולים לחזור אל ממשלת ישראל
בכלל ,המל"ג והמוסדות בפרט.

ד .ישראל תסומן כמדינת אפטרהייד רפואי ,וכפי שהולך ומסתמן בימים האחרונים ממש ,אם יהיו המוסדות
האקדמיים בראש אוכפי האפרטהייד ,יוקרתם וחשיבותם של המוסדות הישראלים בעולם תאבד לשנים
רבות .להלן דוגמא לאופן שבו מוצגת היום ישראל בעולם:

ה .האם מדינת ישראל יכולה במחי יד להתקין תקנות מפלות ופשיסטיות ,להרוס את האקדמיה בישראל? את
בכירי המדענים? איך יכולים אנשי הרוח להסכים לאכיפתם? פרופ' לפילוסופיה? לספרות? לתנ"ך?
להיסטוריה???
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ו .ולבסוף – כפיית התקנות וסירוב לבטלן תטיל על כל מובילי המהלך עננה כבדה של כפיית חיסונים בניגוד
לאמנות בינלאומיות ולקוד נירנברג .האחריות הינה לא רק בינלאומית אלא אף לכאורה פלילית.

ז .סיכום:
 .64הבאנו לעייל רק על קצה המזלג על מנת שכב' יבחן את האיזון הראוי שבין אכיפת השתתפות בניסוי רפואי
באמצעות אימוץ תקנות התו הירוק למול חובת כב' לנהוג על פי הוראות ס'  15ו 18 -לחוק וכן על פי אמנות
בינלאומיות בכלל וקוד נירנברג בפרט ולומר לא לחקיקה העומדת בסתירה לעקרונות חופש אקדמי והסכמה
מדעת לביצוע הליך רפואי ניסיוני באוכלוסיות.

 .65אנו סבורים כי הכף נוטה באופן גורף לכיוון דרישה מממשלת ישראל לבטל את התקנות ,ולא – לא יתקיימו כל
פעילויות פיזיות בשום מוסד אקדמי.

 .66אנו פונים בזאת לכל המכותבים ,אל תהיו שליחים לדבר עבירה של הזוועה הזאת,
בטלו מייד את ההוראה לכפות את התו הירוק בכל המוסדות להשכלה גבוהה
והודיעו לממשלת ישראל שאם אין בכוונתה לבטל מייד את החקיקה המפלה הזו
שתכליתה אחת – כפיית הסטודנטים בעל כורחם להיות נסיינים של פייזר בניסוי
רפואי ,ייסגרו כל המוסדות ללמידה פיסית שכן שמירה על חירויות הפרט והשוויון
עדיפה אלף מונים מהפיכת ישראל למדינה חשוכה ,מפלה ומדירה.

 .67היום כופים השתתפות בניסוי ,מחר יכפו דעות ורעיונות ,ומחרתיים לאן נגיע?
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 .68כאמור בכותרת זה מועבר המכתב גם ליועץ במשפטי לממשלה ולשר החינוך באמצעותו – אשר להם ניתנת
בזאת שהות של  14יום ליתן מענה עניני .היה ולא יתקבל מענה או שיתקבל מענה שלילי ,תוגש עתירה לכב'
הבג"צ וכן יישקלו כנגד המכותבים הנכבדים הליכים בינלאומיים בסוגיית הפרה לכאורה של קוד נירנברג
בדבר כפיית השתתפות בניסוי קליני על ציבור הסטודנטים בישראל.
בכבוד רב,

עוה"ד רותם בראון

עוה"ד אירית ינקוביץ

22

