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ובפקס04-9922305 :

הנדון :מיניפון בע"מ – הטעיית הציבור
 .1לוועדההביןמשרדיתבמשרדהבריאות,למניעתהטעייתהציבורבפרסוםהועברולבדיקהפרסומים
שוניםשלחברתמיניפוןבע"מוכןהתחקירהעיתונאיבעניינכם,http://www.mako.co.il/news-
channel2/Channel-2-Newscast-q3_2017/Article-f15f89758ccdd51004.htm?sCh=86806603e7478110&pId=25483675

 .2מהפרסומיםבאתרכםעוליםמצגיםשישבהםכדילהטעותאתהציבורכפישיפורטלהלן:
א.באתרכםמופיעביןהשאר הכיתוב :"באישור משרדהבריאות"מאמירהזו עולהכיפעילותחברת
מיניפוןוסניפיה מפוקחותעלידימשרדהבריאותבמסגרתמרפאותהסדר .לאור העובדה כי אינכם תחת
פיקוח ואינכם מרפאת הסדר מול קופות החולים הנכם נדרשים להסיר אזכור זה לאלתר.
ב.בפרסומכםמצויןבנוסף כי"לקוחותמיניפוןמקבליםאתכלההחזריםשלסלהבריאותובנוסףאתכל
ההנחותשלקופותחולים" .בנוסףהנכםמפרסמיםכיתוךכדישאתםמטעיםאתהציבורכיחברתכם
משמשתכספקמורשהשלמשרדהבריאות".
באמירה זו יש משום הטעייה מכוונת של הציבור הנזקק למכשירי שמיעה .חברתכם אינה ספק מורשה
של משרד הבריאות או בהסדר של קופות החולים כפי שאתם מציינים בפרסומיכם באתרי האינטרנט.
הנכם נדרשים להסיר לאלתר את האמור וכן להעביר למשרדנו תוך  25שעות את אישורי "הסדר ספק
מורשה" משרד האוצר ,כנטען באתרכם.
 .3מהתחקירהעיתונאי, עולים ממצאיםחמוריםשלשיווקאגרסיבישלמכשירישמיעהלקשישים ובכלל
זה :מתן מידע שגוי שאינו מקצועי ואינו אחראי לסובלים מבעיות שמיעה ,לפיו באם לא ירכשו את
מכשיריהשמיעהאותםאתםמפרסמיםשמיעתםתדרדרואףתחמיר.
 .4עודעולהמהפרסומיםבאתרכימישעורךמטעמכםאתבדיקותהשמיעהוהתאמותמכשיריהשמיעההם
קלינאיתקשורת.מהתחקירהעיתונאיעולהכימדוברבפרסוםשקרי.
 .5מהתחקיר העיתונאי עלה כי במכונכם מבוצעות בדיקות והתאמות למכשירי שמיעה על ידי מי שאינם
מורשים על פי הנהלים  ,ואינם קלינאי תקשורת וזאת בניגוד למופיע בפרסומיכם .יתירה מזאת  ,עלה
מתגובתך לתחקיק כי יש בכוונתכם להמשיך ולהעסיק בודקים בלתי מיומנים ולא מורשים לפי נהלי
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2017/Article-
ראה:
הבריאות.
משרד
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 .6מפרסומיכם עולה כי אתם נותנים  טיפול רפואי על ידי קלינאי תקשורת מוסמכים .בהתנהלות זו יש
משוםחשדלביצועעבירהלפיחוקהסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאות,התשס"ח- 2002(להלן:החוק),
דברעולהכדיעבירהפליליתשלהתחזותלקלינאיתקשורתעלפיהחוק.
 .7הפרותאלושלהחוקכאמורלעיל,מהוותעבירהפליליתעלפיסעיף72לחוק.אדגישכי,דיבשימושבכל
תוארהדומהקלינאיתקשורתכדילעבורעבירהפליליתעלפיסעיףזה.72כךגם,עלפילשוןהחוקלא
נדרשתכוונתזדוןלהטעיהודיבהפרתאחדהאיסוריםהנקוביםבסעיף7ו/או6לחוקכדילגבשאחריות
פליליתלמעשה .
 .8בנוסף ,למרותהאמורבפרסומיכם ,וכפישעולהמהתחקיר נמצאכיאינךמעסיקעובדיםבעליהכשרה
האמורהבחוקלעיל לפיכך,בנוסףלהטעיההעולהמהפרסום , הטיפולו הייעוץהניתןעלידכם לסובלים
מבעיותשמיעהעלוללפגועבבריאותהפוניםאליכםלייעוץוטיפול. 
 .0טרם נפעל בנושא ,וטרם נעביר את המידע שבידינו אל רשויות אכיפה נוספות ,הנכם נדרשים לפעול
לאלתר ,כדלקמן:
א .הפסקה מיידית של פרסומיכם אשר יש בהם כדי להטעות.
ב .הפסקת מיידית של השימוש בתואר "קלינאי תקשורת" למי שאינם קלינאי תקשורת – בכל מדיה
שהיא  ,בכתב או בע"פ.
ג .הסרה לאלתר של פרסומייך לפיהם הינכם פועלים באישור משרד הבריאות ומשמשים כספקים
מורשים.
הינך נדרש לעדכן אותנו בתוך  25שעות מקבלת מכתב זה לגבי כל השינויים האמורים.
בכבודרבובברכה, 
ד"רטללביא





א.חקו,עו"ד 


העתק  :ד"ר ורד עזרא,ראש מינהל רפואה ,משרד הבריאות.
ד"ר אורלי הרצברג ,קלינאית תקשורת ארצית משרד הבריאות ,משרד הבריאות.
ד"ר אמיר שנון ,מנהל האגף לרישוי מקצועות הרפואה ,משרד הבריאות
הרשות להגנת הצרכן
חברי הוועדה
דוברות
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