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  2019בינואר  3מכתבכם מיום הנדון: 

 

 הריני מתכבד לפנות אליכם בעניין שבנדון כדלקמן: 

קיבלתי הודעה משותף עסקי כי נאלץ להסיר את דף המטפל שלי מאתרו עקב מכתבכם שבנדון. בסמוך  8-1-19ביום  .1

שלי תגובה לפוסט אשר כללה את מכתבכם שבנדון, כפי שהתפרסם  פורסמה בדף הפייסבוק 13-1-2019ביום לכך ו

 נודע לי אודות מכתבכם לראשונה. בנסיבות אלובאתר הוועדה. 

ועד לזמן כתיבת שורות אלה,  שלמרות הכתוב בוולא זו בלבד שמכתבכם פורסם  באתר הוועדה מיד עם הנפקתו, הרי   .2

אישור מסירה( ולא בדואר אלקטרוני, זאת  חתמתי על כל לא קיבלתי מכם שום מכתב, לא בדואר רשום )בוודאי שלא

למרות ששתי הכתובות המופיעות במכתבכם הן נכונות, ושני ערוצי תקשורת אלו פעילים ותקינים. אם בידיכם אישור 

 ם תציגו אותו בפני. מסירה חתום לדואר רשום, אשמח א

בעבר הינך ממשיך בפרסומייך מהם  למרות פניות חוזרות אליךכי " אתם כותביםלמכתבכם שבנדון,  1זאת ועוד, בסעיף  .3

 עולה הטעייה חמורה..." )הדגשה אינה במקור( בתגובה לכך, ברצוני להדגיש מספר דברים: 

לא ידוע לי על שום פניה קודמת מאת הוועדה. למעשה, למיטב ידעתי הוועדה לא פנתה אליי מעולם. אם למרות  .3.1

 זאת יש באמתחתכם פנייה שכזו, אשמח אם תציגו אותה בפניי. 

לא פורסמה בו כל פניה יתרה מכך, עיון באתר הוועדה, בו מרוכזות הפניות של הוועדה בנושא עיסוקה, מלמד כי  .3.2

אתר האינטרנט ואילו , 2009מתחילים כבר משנת הוועדה , זאת למרות שהפרסומים באתר י בעברמכם אל

אבקש ושוב, אם אכן היו פניות כאלו אלי, . 2013 הוקם רק בשנת ,נשוא מכתבכם שבנדוןתדרים מרפאים, 

 קבלתם על ידי.ללקבל מכם עותקי פניות קודמות אלו, וכן אסמכתאות לשליחתם אלי או 

ככל שאין בידכם אסמכתאות לפיהן קיבלתי התראות כלשהן מכם בעבר, דומני שנכון יהיה לראות את הצהרותיכם  .3.3

הציבור לפיו אני  , וליצור מצג שוא בפנישמטרתן להציגני כעבריין למכתבכם כהצהרות  1אלו בפתיח ובסעיף 

מתעלם באופן עקבי מפניות משרד הבריאות. מייעוץ משפטי שקיבלתי, עולה כי התנהלותכם זו עולה כדי לשון 

הנכם נדרשים  לתקן  . לפיכך, 1965-עילת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה דיבה המקים הרע והוצאת

 אותי בהתעלמות מפניות קודמות שלכם אליי.  המאשימהולהסיר ממנו כל רמיזה  את נוסח מכתבכם שפורסם

במגוון תחומים, וזאת מבלי שתתנו אף לא דוגמה  ,במצג שואבצורה גורפת למכתבכם אתם מאשימים אותי  2בסעיף  .4
 אחת, דבר שכמובן אינו מאפשר להבין את מרבית טענתכם. עם זאת אתייחס אליה להלן ככל שאוכל:
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 הפטור של אתר תדרים מרפאים מודגש כדלהלן:  בתניית .4.1

)אנו מחזיקים בתארים והתמחויות בגישות אחרות המיועדות לעזור  שימו לב כי אנו איננו רופאים]...[  "

אתר  לראות לכן, בשום אופן אין ואנו לא מעוניינים ולא מתיימרים להיות רופאים או להחשב ככאלה(. למתרפאים,

זה, ו/או את החומרים או התכנים שבו, כמייצגים את "מקצוע הרפואה" כפי שהוא מוגדר כיום בחוק וכפי שהוא 

 )הדגשות במקור(  ."פועל במגוון מוסדות "מערכת הבריאות" ומרפאות שונות

פסקה זו לבדה מפריכה כל טענה אפשרית באשר למצג שוא של התחזות לרופא ו/או עיסוק ברפואה. כפתור 

 מפנה את המבקר בו לקריאת תניית הפטור של האתר. אתר תדרים מרפאיםבכל אחד ואחד מדפי אדום גדול 

 זו פטור תניית עיקרי ובו מקוצר נוסח במובלט להוסיף החלנו ,ספק כל הסר ולמען פניתכם קבותבע, זאת עם

 .רלוונטי דף כלראש ב

כנטורופת מוסמך, אני רשאי ונדרש לאבחן את מצבו של הפונה אלי, ולתת לו תכנית טיפולית, בהתבסס על  .4.2

מקצועות האבחון והטיפול אותם למדתי )דוגמת יעוץ לתזונה ולאורח חיים, שימוש בצמחי מרפא, שימוש בתוספי 

בחון וטיפול עם פרחי באך, אבחון תזונה )הידוע גם כרפואה אורתומולקולרית(, אבחון וטיפול בארומותרפיה, א

וטיפול ברפלקסולוגיה, אבחון באירידיולוגיה ועוד(, בעשותי זאת אני נעזר בידע רב נוסף שלמדתי )הכולל, בין היתר, 

מבואות לרפואה סינית, פענוח בדיקות רפואיות, מבוא נרחב לרפואה מערבית קונבנציונלית, פענוח בדיקות דם 

גיה קונבנציונלית, פסיכיאטריה וכן קורסים ארוכים להבנת האבחון והטיפול הרפואי , פרמקולותקונבנציונליו

 הקונבנציונלי בעשרות רבות של מצבי חולי(. 

בנוסף לאלו,  השתלמתי בסדרה ארוכה של מקצועות טיפול חלופי, לא קונבנציונאלי, ביניהם גם השתלמות 

 תקף מאישורן, וה אירופי רפואי מאישור הן הנהנהדיאגנוסטיקס", באבחון עם מכשיר האבחון בתדרים  "גלובל 

 .בישראל הבריאות משרד של

של משרד הבריאות, ומסיבות נוספות. המכשיר  הקיים עם זאת, לאור המגבלות על השימוש במכשיר זה באישור 

 .אתר תדרים מרפאיםמבשלב זה  הוסרוהתכנים העוסקים , ואינו משמש אותי בשלב זה לצרכי אבחון או טיפול

או  לא מאבחן מחלות אף פעםבעודי משתמש במגוון גדול של שיטות לאבחון והבנת מצבו של הפונה אלי, אני  .4.3

מצבי חולי על פי הגדרתם ברפואה הרגילה, ומעולם איני אומר לפונה משפט רפואי מקובל בסגנון של "יש לך 

באופן מוצהר לא מאמין בקיומן של מחלות על פי ההגדרה המקובלת, " או משפט דומה. יתרה מכך, אני Xמחלה 

ולראיה ראו מאמרי באתר תדרים מרפאים בשם: "מחלות זה לא באמת" שכתבתי ממש בתחילת דרכי המקצועית, 

 אשר המבהיר חלק מן הבעיתיות שאני רואה באבחון של מחלה על פי הגישה המקובלת.

מחלה כלשהי, אפילו אם הפונה מגיע אלי לאחר שאובחן במחלה כלשהי על לא מטפל ב אף פעםכפועל יוצא, אני 

ידי רופא, ואפילו אם הפונה מבקש ספציפית טיפול במחלה מסויימת. תכניות הטיפול שלי, ככל שהן ניתנות, 

 מציעות תמיד אלמנטים הוליסטיים הנובעים מהידע המקצועי שלי כרשום לעיל.

לפנות  באחריותוור המורחבת של האתר, אני מקפיד להבהיר למתרפא כי יתרה מכך, כפי שרשום בתניית הפט .4.4

 על ידי רופא.לו לרופא, ככל שהדבר נוגע לאופן השימוש בתרופות או פרוצדורות שנתנו 

רפואי, לא הוליסטי ולא אחר. למעשה, -בשום תחום. לא רפואי, לא פארא איני מציג את עצמי כמומחהויודגש,   .4.5

למצוא באתר תדרים מרפאים את המילים 'מומחה' או 'מומחיות' בהקשר לכישורי שלי. אם מצאה לא הצלחתי 

 הוועדה מינוח כזה, אנא ידעו אותי, אבדוק ואתקן.

שונים, היכול לתרום לרווחתם וחומרים באתר תדרים מרפאים אני מביא מידע רב, המתייחס בין היתר למזינים  .4.6

 ו. ידע זה נובע מלימודי, מלמידה אישית וממחקרי נושא אותם ערכתי,ולבריאותם של אלו שיבחרו להשתמש ב

או שהוא מתורגם  הנסמכים בין היתר על תאורי מקרים קליניים ועל מחקרים רפואיים שעברו ביקורת עמיתים,

מעבודתם של אחרים, בהם רופאים ומרפאים מורשים. משכך, הרי שמדובר אך ורק בשיתוף של ידע, ועצם הבאתו 

 תוך ציון והפניה למקור בו פורסם, כשלעצמה  אינה מהווה פרסום. ,שתו לקוראי האתרוהנג
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 אשר לקיומם או אי קיומם של התחומים הטיפוליים המוזכרים במכתבכם: .4.7

אין בניגוד לאמור במכתב הוועדה, והקליניקה הנטורופטית שלי,  האינטרנט "תדרים מרפאים" הוא שם אתר •

רפואי, כמו שאתרים ועסקים כגון "ניחוחות מרפא", או "צלילים מרפאים" אינם הגדרה בשם זה להגדיר תחום 

 לתחומי רפואה.

עסקו בין רבים אחרים "רפואה אורתומולקולרית" הינה גישה הדוגלת במתן מינונים גבוהים של מזינים שונים.  •

( MD, ד"ר אברהם הופר )לערך, ואת המושג טבעו, למיטב ידיעתי 1948-80בשנים  (MD) בה ד"ר פרד קלנר

 (. רוצה לומר, מונח זה הינו מונח מקצועי ולא מונח שהמצאתי. Ph.Dוזוכה פרסי הנובל ד"ר לינוס פאולינג )

למכתבכם הנכם מאשימים אותי כי אני פועל בפירסומי "לעידוד לאי חיסון",  פועל בחוסר מקצועיות,  4 -ו 3בסעיפים  .5

מטיף לחיסונים הומאופטיים, מפיץ אמירות חסרות היגיון ופועל כנגד הנחיות משרד הבריאות. לעניין זה הריני מתכבד 

 להשיב כדלקמן: 

ודעות שונות  מידע בהנגשתפעילותי בתחום החיסונים היא חינוכית, ועוסקת קביעות אלו של הוועדה הן שגויות.  .5.1

לעזור לאלו הרוצים לדעת יותר על , ובכללן דעות ומידע מפי מומחים בתחום. מטרתי היא בתחום מורכב זה

 עצמם. קבלת חיסון בילדיהם או לחיסון מתן בטרם יקבלו החלטה לגבי תועלתם וסיכוניהם,  ,החיסונים

  כן, במכתבכם מופיעה הערה לא ברורה לגבי חיסונים הומאופטיים. הערה זו הינה סתמית ולאקונית שכן,כמו  .5.2

עוסק כלל בהומאופתיה, לא למדתי תחום זה ואיני יודע מהו חיסון הומאופטי. כמו כן, למיטב ידיעתי אין באתר  איני

 .שום הפניה או איזכור של המונח "חיסון הומאופתי"

ו אמירות "חסרות בסיס מקצועי ואף נטולות היגיון" מתייחסת הוועדה. התכנים שאני מביא באתר איני מבין לאל .5.3

הם מאמרי דעה )שאז רשום כך בתוכן הדברים(, מחקרי נושא שונים שערכתי )ובהם אני מסתמך על, ולעיתים 

אומרם(. ככל  מצטט, מקורות רבים, הרשומים ברשימת מקורות כמקובל( ומאמרים מתורגמים )המובאים בשם

 הוועדה שתפרט ככלהן במדע הרלוונטי והן בהיגיון. עם זאת, הנכתבים שיש בכך צורך, אני תומך את הדברים 

 .הצורך לפי ואתקן לגבי תכנים שעולים כדי הפרה של החוק, אבדוק את הדברים

 לא ידוע לי על הנחיות של משרד הבריאות, המחייבות אותי, באשר לחיסונים. .5.4

לאור האמור לעיל, האשמות הוועדה שגויות ובטעות יסודן. איני עוסק במתן חיסונים משום סוג, איני מייעץ לחיסון או 

לאי חיסון. פעילותי בתחום החיסונים )ובכלל( היא חינוכית ומבוססת על הנגשת מידע מדעי ואחר. אני מאמין כי כל 

ואית שהיא, כולל קבלת חיסון, על בסיס מידע שלם ככל כל התערבות רפ לגביאדם וכל הורה צריך לקבל החלטה 

  .לחוק זכויות החולהובהלימה מלאה  עיקרון ההסכמה מדעתהאפשר כפי שמחייב 

, ומוכן לסמוך אותה, בין היתר, על עובדות מחקריות, אני מסרב בנושא ויודגש, בעוד שאיני בוחל בציון עמדתי האישית

 ., וחוזר ומבהיר כי הבחירה היא באחריותם בלבדעליהם לבחורבעקביות להגיד לפונים אלי במה 

האבחון  במערכתלמכתבכם אתם מאשימים אותי בהטעיה ובקבלת דבר במרמה, בנוגע לשימוש ולפרסום  5בסעיף  .6

 .וכל מכל זו האשמה דוחה אניוהטיפול בתדרים גלובל דיאגנוסטיקס. 

 משרד מאת הןלעיל ובניגוד לקביעתכם, למערכת גלובל דיאגנוסטיקס יש אישור  4.2 -ו 4.2כאמור בסעיפים  .6.1

 .הרלוונטיים האירופי האיחוד תקני פי על והן הישראלי הבריאות

 בנוסף, את המערכת ואת השימוש בה מגבה מחקר רפואי אשר על פיו בין היתר קיבל היצרן את האישור אירופי.  .6.2

כאמור לעיל, מסיבות שונות איני מפרסם עוד את המכשיר באתר. אולם לאור היותו מאושר רפואית בצורה נרחבת,  .6.3

אשר פורסמה המערכת באתר, לא היה המצוטטת לעיל, הרי שגם כ תדרים מרפאים ולאור תניית הפטור של אתר

 בפרסומים אלו כדי הטעיה או מרמה כלשהי.
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בהמשך למכתבכם, ולמען הסר ספקות, ככל שאכן היו, באשר לבעיתיות בפרסומי האתר, סרקתי את אתר האינטרנט,  .7

הוועדה על בעיתיות הכנסתי הבהרות שונות ושיניתי נוסחים שונים. עם זאת, טעויות קורות. לכן, כל שתצביע בפני 

 חוקית בפרסום ספציפי כלשהו באתר, אבדוק את הסוגיה ואדאג להסדירו לעמידה בחוק כנדרש.

עידה על חוסר תום לב ועל ניסיון פסול לקעקע אמינותי שלכם אלי, מועדה בכל הקשור לפרסום המכתב ולסיכום, התנהלות ה

ולהכפיש שמי ברבים. זאת ניתן להסיק הן מפרסום המכתב והפצתו טרם שליחתו אלי; הן על סמך האמור בו לפיו המכתב 

למכתבכם שנועד להציגני כמי  1נשלח בדואר רשום ועם אישור מסירה, הגם שאף אחד משני אלה לא התקיים; והן מסעיף 

שמתעלם מפניות משרד הבריאות אליו, הגם שטרם מכתבכם זה לא נעשתה ולו פניה אחת קודמת. עניין זה יש לראות 

 בחומרה רבה לאור היותכם גוף ציבורי הנדרש לסטנדרט מחמיר של יושרה ותום לב. 

אזכור באתר שאינו הולם כל או לעדכן יחד עם זאת, בעקבות פניתכם ומתוך היותי אדם שומר חוק, לקחתי על עצמי למחוק 

באופן מלא את האמור בפקודת הרופאים. ככל שנותרו באתר תכנים שאינם מתיישבים עם החוק באופן מלא, אני אשמח 

 לתקנם ובלבד שתצביעו על ההפרה ותעגנו אותה בחוק. 

 

 ובברכה בכבוד רב

 (NDגדעון כינר, נטורופט )

 תדרים מרפאים
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