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 הטעיית הציבור– ייך ברשת האינטרנטפרסומ-רפואת תדרים"   –כינר גדעון "הנדון: 

פרסומייך הועברו האינטרנט ברשת הבישוב הוועדה לבחינת במשרדן בפרסום, הציבור להטעיית משרדית
הבריאות.

עולה הטעייה חמורה של הציבור והפרה  יך בעבר הינך ממשיך בפרסומייך מהםלמרות פניות חוזרות אל .2
 .2991-[, תשל"ולפקודת הרופאים, ]נוסח חדש )א( 3 -)א( ו3עברות לפי סעיפים של  

עולהסדרתמצגיםהיוצרתהמפרסמיםאתשירותיך /http://gidonkenar.comהאינטרנט:אתרמ .3
 ברפואה עיסוק של כוללת .כללאמתמונה אבחונםמהאתרים בחולים, רפואי טיפול של מצג עולה

מתןתוכניותטיפולית,במגווןשלעשרותמחלות,איבאמצעותמכשוררפואיאומכשורהנחזהלהיותרפו
רפואיים ומצבים . כמומחמציגההינך עצמך בהאת שאינם רפואה תדריםקיימיםתחומי " כגון:

 "רפואהאורתומלקולרית"-מרפאים"ו

ל .2 בפרסומיך פועל הנך מזו, חיסוןיתירה לאי להנחיותעידוד בניגוד הבריאות, מתןהכוללותמשרד
כביכולשאינהמבוססתבאמצעותתכשירהומאופתי,תוךיצירתהסתמכותבציבורעל"רפואה""חיסון"

 מלבדאמירותחסרותבסיסמקצועיואףנטולותהיגיון.

מנוגדלהנחיותהמקצועיותבישראלובעולם,ועלוללגרוםלהימנעותמחיסוןילדיםומבוגריםייעוץזה .4
.נמנעיםמקבלתהחיסוןואתסביבתםוכפועליוצאלסכןאתאותםאנשיםה

".גלובלדיאגנוסטיקסבמכשירבשם"כביכול,יטתטיפולואבחוןשהנךממשיךגםבהטעייהבכלהנוגעל .3
הצהרות  .והוא אינו מאושר לאבחון וטיפול רפואי. למכשיר זה אין יישום רפואי מוכח למכשיר עצמו, 

אלו המפורסמות על ידי מי שאינו ראשי לעסוק ברפואה ואינו בעל כל השכלה רפואית כלשהי, מהוות 
 הטעייה ומרמזות על עיסוק ברפואה. הפרותייך את הוראות הפקודה מהוות עבירה פלילית. 

ייחוס סגולות ריפוי ואבחון למכשור ושיטת טיפול שמהותם אינה מבוססת מדעית  ,התנהלותך .1
קרית וכלל לא ברורה, מהווה הטעיה חמורה של הציבור, הפרה  של הוראות חוק העונשין, ומח

קבלת  - 521קבלת דבר במרמה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. וסע'  - 523סע' ,  2999-התשל"ז
 .  2992-הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א דבר בתחבולה, וכן הפרה של 

והצגתעיסוקךבאופןהראויושאינובניגודלדין.פעוללהסרלנדרשבשלבזההנך .א תפרסומיךהמטעים,
 תוך  זה04וזאת מכתבי ממועד מחקרים.יום בדבר הצהרותיך "מאמריך" של מידית הסרה לרבות

רפואי טיפול לשיטות ביחס ופרסומיך  מציע, אתה אותן הטיפול שיטות של מחקריות והוכחות
 קונוונציונלי.

כה,בכבודרבובבר

חקו,עו"דא.לביא.ד"רט

    העתק:לשכתמשנהלמנכ"ל
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