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 ניצן הורוביץמר שר הבריאות, 

 מיארה -, עו"ד גלי בהרב היועצת המשפטית לממשלה

 פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן

 פרופ' נחמן אש ,מנכ"ל משרד הבריאות 

 ניצב קובי שבתאי -מפכ"ל משטרת ישראל, רב

 משפטית (אבו כביר), ד"ר חן קוגל מנהל המרכז הלאומי לרפואה 
 

 קריאה לחקירת מקרי מוות פתאומי או בלתי צפויהנדון: 
 

ביחס   2021-2022בשנים  בתמותה העודפתם בארץ ובעולם עולה חשש לעלייה נתונימ
 ] 1-3[  צעיריםולשנים קודמות, בשים לב ל 2020לשנת 

 
הפרעות קצב  ןמסיבות שונות, בה ) נגרם  Sudden deathובלתי צפוי (מוות פתאומי 

תסחיף ריאתי, שבץ קרדיומיופטיות,   כתוצאה ממחלה לבבית כגון מיוקרדיטיס, התקפי לב,
  .ועוד מוחי

  כידוע נודעת חשיבות רבה לביצוע חקירה רפואית יסודית בכל מקרה מוות פתאומי בלתי צפוי
למנוע תחלואה ותמותה כדי של השארים, ולאיתור הפרעות תורשתיות  חת הדעתצורך הנל
  .ה בקרובי משפחהי מניענב

נתיחה לאחר המוות, על פי מסמך העמדה של האיגוד הקרדיולוגי בישראל, "הינה 
הפרוצדורה המשמעותית ביותר לבירור סיבת המוות הפתאומי. הנתיחה נחוצה בכל מקרה 

 ]4בו המידע הרפואי הקודם אינו מסביר את אשר אירע מעבר לספק סביר" [
 

בטכנולוגיה נגד קורונה , לרבות צעירים, חיסון ההאוכלוסייניתן למרבית  2021-2022בשנים 
ידוע שיש לו תופעות לואי כגון דלקת תכשיר ה, , שהיה לו אישור שימוש בחירום בלבדחדשה

, גם בחלוף זמן  קרישיות יתר העלולים להסתיים במוות יואירועובקרום הלב, בשריר הלב 
]. שכיחות דלקת בשריר הלב בצעירים עלולה אף להיות גבוהה בהרבה 5-10[מהחיסון 

 ).6מהמדווח במחקרים קודמים (
ואכן, בחלק מהמקרים בהם בוצעו נתיחות לאחר המוות במחוסנים, התברר כי סיבת המוות 

 ]. 11-15דלקת בשריר הלב או אירועי קרישיות יתר [ ההיית
 

מקרי המוות הפתאומי בעת הזאת אף מעבר לרמת  יתרה בחקירת כלחשיבות  לפיכך קיימת 
הנפטר ומשפחתו, כדי לאשר או לשלול קשר אפשרי של החיסון לתמותה ועל מנת לשפוך 

 אור על בטיחות החיסונים ולהבטיח את בריאות הציבור.
מצופה להורות על  ,ובטיחות הטיפול הרפואי לנגד עיניוהתושבים שבריאות  ,ממשרד בריאות

המוות בכלל ושל הלב   המוות במקרים המדוברים, לרבות ביצוע נתיחה לאחרחקירת סיבת 
 .  וכלי הדם בפרט

, ואשר הלאוכלוסייתיתר על כן: למדינת ישראל, שהקדימה את שאר העולם במתן התכשיר 
שלא הקימה נתוני היעילות הפנטסטיים שפרסמה סייעו להפצת התכשיר בעולם בו בזמן 



 

 

לאזרחיה ולעולם לחקור  ואי, יש חובה אתית ומוסריתעל תופעות ל מערכת אמינה לדיווח
 לעומק את כל תופעות הלואי האפשריות כדי לוודא את בטיחות התכשיר. 

 
דיווחים של משפחות המאמינות שאיבדו  722החקירה האזרחית, גוף עצמאי, נמסרו  לועדת

 ).    16מהם עקב מוות פתאומי (  276את יקיריהן בגלל החיסון, 

דרוש ביצוע  ל ולפרקליטות להנחות את משטרת ישראל למשרד הבריאות על כן אנו קוראים 
לחוק חקירת   19עפ"י סעיף  י נתיחה לאחר המוות בכל מקרה של מוות פתאומי ובלתי צפו

 , וזאת מעבר למצבים של חשד לעבירה או לרשלנות רפואית. 1958סיבות מוות, תשי"ח 

בין ממצאי הנתיחות שלאחר המוות  למשרד הבריאות לבחון את הקשר כמו כן אנו קוראים 
 ולפרסם בשקיפות את הממצאים. ,סטטוס החיסוני של הנפטריםבין הל

 "ראשית לכל, לא להזיק"  י הראשון ברפואה": יהא לנגד עינינו הציוו

 

 על החתום,

 חברי מועצת החירום הציבורית לקורונה                                     

 

 

 מקורות:

   –] נתוני למ"ס, תמותה עודפת1[

-https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
-D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%

D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx% 

)   2021מאי -(ינואר  16-39] עלייה בקריאות מד"א עקב התקפי לב ודום לב בצעירים בני 2[
https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z 

   2021באשר לתמותת יתר של צעירים מאז אמצע  EUROMOMO] אזהרה של אתר 3[

https://www.euromomo.eu/bulletins/2022-36 

 בירור פתולוגי, קליני וגנטי  -מוות פתאומי: –  2010] מסמך עמדה של האיגוד הקרדיולוגי בישראל 4[

files.com/pdf/sudden_death0710.pdf-http://his 

 

 מיוקרדיטיס בצעירים לאחר החיסון  –] מחקר ישראלי  5[

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730   

 מיוקרדיטיס בצעירים מחוסנים  – ] מחקר מתאילנד 6[
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36006288 / 

 מיוקרדיטיס בצעירים מחוסנים  – ונג ] מחקר מהונג ק 7[

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2789584 

 החיסון: חודשים לאחר  4] זיהוי של חלבון הספייק בכלי דם של אדם 8[

https://synapse.koreamed.org/articles/1147953 

 לאחר חיסון ] הפרעות קצב קטלניות בעקבות מיוקרדיטיס ופריקרדיטיס9[

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8830155 / 

 פקטורי קרישה לאחר החיסון:רמת  ב ] עלייה10[

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8830155 / 

 

 על פי נתיחה לאחר המוות:  מקרי תמותה ממיוקרדיטיס לאחר חיסון

]11   [ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36040128/ 

]12 [ 
https://synapse.koreamed.org/articles/1147953 

 
]13  [ 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2109730 

 חודשים מהחיסון 6ממצאי נתיחה לאחר המוות עד   ]14[

konferenz.de/en-https://pathologie / 

 ] ממצאי נתיחות לאחר המוות ביפן שבוע לאחר החיסון  15[

622322001225https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1344 

 ) דיווחים לועדת החקירה האזרחית על תופעות לואי של החיסון 16(

-people-https://www.the
657f99730115.pdfcommittee.com/_files/ugd/3db409_ec636449b973403ea6fb 

 

 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2789584
https://synapse.koreamed.org/articles/1147953
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8830155/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36040128/
https://synapse.koreamed.org/articles/1147953
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2109730
https://pathologie-konferenz.de/en/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1344622322001225
https://www.the-people-committee.com/_files/ugd/3db409_ec636449b973403ea6fb657f99730115.pdf
https://www.the-people-committee.com/_files/ugd/3db409_ec636449b973403ea6fb657f99730115.pdf


 

 

 



 

 

 


