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 30.1.21מהדורת  -"ערכה לבדיקת קורונה פרסום "עלון לוח קיר " –הציבור חמורה של  הטעיית    : הנדון
    

  :הפרסום המצ"בהועבר  לבדיקתנו,

לא אושר כמכשור רפואי במדינת ישראל לכל מטרה ואינו  המוצר המשווק ומפורסם על ידכם, .1
 ש לאבחנהיכולות לשמ אלו אינןבדיקות מאושר או מוכר כערכה לבדיקת המצאות נגיף הקורונה  

 בישראל. לתכלית זו אסורות לשימוש מטעות ווהן 

 , ראו: פורסמה בעברביחס למוצר זה,  עמדת משרד הבריאות .2
 s/Pages/07072020_01.aspxhttps://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMessege  

 גם מסירת מידע אמין ומהימן לציבור בנושאי בריאות, חובה ואחריות בקיימת לאמצעי התקשורת     .3
מסר המטעה את   מעביר בעיתונכם )בעמוד הראשוןואף (, הפרסום . כאשר מדובר בכלי שיווקי 

ות המוצר שאינו ערכת הצרכנים, גורם להם להיבדק כביכול להימצאות נגיף הקורונה באמצע
ובכך   בדיקה מוכרת להימצאות נגיף הקורונה, ועלול לסכן את הצרכנים, משפחתם והציבור,

זאת בנוסף, לנזק ממוני ברכישת  .בריאות הציבורבריאות הפרט ולמהווים פרסום מסוכן ומטעה ל
 בדיקות מטעות אלה. 

 
המשתמשים במוצר זה עלולים להימנע ואלה יוצרים "אשליית בדיקה וחיסון",   פרסומים .4

מהתנהגות מגינה ומצמצמת הדבקה, תוך הפרות תקנות החירום החוקיות והמלצות משרד 
יתרה מזאת, תיתכן גם סכנה ישירה  ,המתעדכנות תדיר בהתאם לידע המקצועי הנצבר הבריאות

ע לטיפול רפואי עלולים להגיולמשתמשים, ככל שאכן ידבקו בווירוס אולם המוצר לא יאבחן זאת 
 .בשלב מאוחר מדי רק מתאים 

 :לאור האמור לעיל הנכם נדרשים .5
 להפסיק לאלתר את פרסום ושיווק המוצר   .א
בהתאם  -פרסום המטעה דומה לבעמוד הראשון וב -הבהרה , בעיתונכם לאלתר לפרסם  .ב

 העתק המלא של הודעת משרד הבריאות בקישור לעיל. הלפנייתנו זו ואת 

 ה מראש על שיתוף הפעולהבתוד .6

 ,ובברכה רב בכבוד
 ד"ר איריס לייטרסדורף                                            אייל חקו, עו"ד

 
 יו"ר הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור

 
 העתק:

 לשכת מנכ"ל 
 כאן ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה,

 פרייס, ראש שירותי ברה"צ, כאן.-פרופ' שרון אלרעי
 דוברות, כאן. 
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