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 שלום רב, 
  הטעיית הציבור –ה ו"מעבדת אקו לאב" פרסומי רון יפהנדון:  

 www.ronyaffe.com , בין היתר באתרים: פרסומים שונים משרד הבריאות הועברו לבדיקת   .1

3galil.com/personal_helper/; https://www.omega  ורפואה-הבריאות-למדעי-דר-יפה-רון-דר-
 .wwwרוןיפה..;comנטו

  
פרסומיך עולה סדרת מצגים היוצרת תמונה כוללת של עיסוק ברפואה ו/או מקצועות ממכלול    .2

גוון במ יםאו מוכרמוסמכים לא  יםטיפולהנל מציע  ,הבריאות זאת במפורש או מכללא. כך למשל
 תהכרוני התשישות תסמונת אלרגיות, , פיברומיאלגיה,אוטואימוניותרוניות, מטבוליות חלות כמ

 באוטיזםהגיעה לידינו תלונה ממנה עולה כי הנך "מטפל" גם לאחרונה  . פסיכיאטריותומחלות 

(ASD)  ילדיםאצל . 

על מי שאינו "רופא  אוסרים ,1976-ו"תשל[, חדש נוסח, ]הרופאים לפקודת )א( 5 -ו)א( 3 סעיפים .3
מי שאינו   )א( .3קובע כי:   ייחוד העיסוקלפקודת הרופאים: " 3סע'  . לעסוק ברפואה    מורשה" 
, כעוסק ברפואה או כמוכן לעסוק במשתמעשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה, במפורש או רופא מור

)א( לפקודת הרופאים אוסרת על מי שאינו "רופא מורשה" להציג עצמו 5הוראת סעיף בה,  ו
 כ"רופא" או כ"עוסק ברפואה". 

או בכינוי דומה,  כמו כן, נקבע בפקודה כי "לא ישתמש אדם בכינוי 'רופא', 'עוסק ברפואה', 'מנתח'
 . או באותיות, המרמז שיש לו כשירות ברפואה, אלא אם הוא רופא מורשה  במלים 

"טיפול עולה תמונה של עידוד לצריכה של תוספי תזונה, עם התוויה רפואית ברורה,  , מהאתרכמו כן .4
אמור באמצעותם הינך מתיימר   לטפל ולרפא חולים הסובלים כבאמצעות תוספי תזונה ייעודיים" 
המתיימר להיות "מקצועי  בשם "רפואה פונקציונלית",מתן ייעוץ ממחלות ובעיות רפואיות שונות.   

 מתן בבחינת הינהתזונה לרבות ההפניה למחלות שונות,    תוספימותאם" על ידך וטיפול "באמצעות 
 רפואי טיפול

החוק ומהווה עבירה ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון או לתרופה שאינה מאושרת אסורה על פי 
 פלילית. 

סימון מטעה, שיווק ופרסום סדרת מוצרים מעין זו תוך ייחוס סגולות ריפוי ללא הוכחה מחקרית  .5
,  1977-מדעית מוכרת, מהווה הטעיה חמורה של הציבור, הפרה  של הוראות חוק העונשין, התשל"ז

קבלת דבר  - 416קבלת דבר במרמה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. וסע'  - 415סע' 
 1981-הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א בתחבולה, וכן הפרה של 

ומצבים רפואיים באתרך ישנן אמירות והצהרות מטעות ובלתי מבוססות הנוגעות למספר מחלות  .6
מרמזות  ו, המהוות הטעייה , תפקוד מערכת העיקולהורמונליותבעיות כגון, תפקוד בלוטת התריס, 

תפיסתו של רון האמירה הבאה מדברת בעד עצמה: " . או הכשרה רפואית כלשהי על עיסוק ברפואה
יפה היא שלכל מחלה יש סיבה ולה ניתן למצוא פתרון. לכן, כדי להגיע לפתרון יש לבצע בדיקה 

לה. בסופו של דבר, יחזור המטופל לקו מעמיקה ולטפל בשורש המחלה, לא רק בסימפטומים ש
 ."הבריאות התקין

7.  
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על ידי שירותי מעבדה  ניתנים  במסגרתה שניתנת על ידך שיטת טיפול/ייעוץ מפרסומיך עולהבנוסף,  .8
ייעוץ גנטי, עריכת  . בין היתר ניתנים במסגרת אותם "שירותי מעבדה""אקו לאב"חברה בשם 

וחוק הסדרת  2000-גוד להוראות חוק מיידע גנטי, התשס"אבדיקות גנטיות ויעוץ תזונה  וזאת בני
 . , הנחיות ונהלי משרד הבריאות.2008-מקצועות הבריאות, התשס"ח

בדיקות גנטיות הנעשות על ידכם ו/או באמצעותכם מבוצעות בניגוד להראות החוק. בנוסף משלוח    .9
בחו"ל וללא אישור משרד בדיקות לביצוע מחוץ לישראל  ללא הצדקה עניינית לכאורה לביצוען 

 . 04/2014הבריאות וזאת בניגוד לחוזר מנהל רפואה 

 : וזאת תוך עשרה ימים ממועד פנייתנו לאור האמור לעיל הנכם נדרשים לפעול כדלקמן .10

 הסרה לאלתר של אתרך ופרסומים לציבור הרחב.   .א

המתייחסים לרפואה, יעוץ תזונאי, ייעוץ ובדיקת גנטית וכל הפסקת מיידית של השימוש בתארים  .ב
 שהיא , בכתב או בע"פ. פרסום ממנו משתמע עיסוק ברפואה

וכן  באופן ישיר או עקיף על ידכם מול מעבדות שאינן מאושרות  תהנעשי כל פעילות לאלתר  להפסיק .ג
  נוגעים לביצוע בדיקות מעבדה באותן מעבדות. להסיר את כל פרסומיך ה

ונהלי משרד  2000-פסיק לאלתר ביצוע בדיקות גנטיות שלא על פי חוק מיידע גנטי התסש"אהל   .ד
 או מכללא להיות גנטי.  מפורשכן מתן ייעוץ גנטי או ייעות המתיימר באופן  הבריאות.

. במידה ומדובר במוצרים מיובאים יש על ידך םהניתני התזונהפירוט מלא ומקיף של כל תוספי     .ה
להעביר אישורי יבוא עדכניים. במידה ומוצריךך מיוצרים במדינת ישראל, פרט מיהם היצרנים,  
היקף הייצור של כל סדרת מוצרייך, מספרי אצוות וכמויות מכל אצווה שיצאה מהמפעל ותאריך 

 היציאה מהמפעל ולמי שווקה האצוה

 על ידכם. הנעשיתסום לא מאושר, בכל מדיה, להפסיק לאלתר כל פעילות פר .ו

 . העתקי התעודות מהמוסדות בהם למדת והמפורטים בפרסומייך.  .ז

 בכבוד רב ובברכה
  

                                              א. חקו, עו"ד                                                  ד"ר ט. לביא, יו"ר הוועדה
 
 
 
 
 
 

 :העתק
 לשכת משנה למנכ"ל

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה
 ד"ר רוני ברקוביץ, ראש האגף לאכיפה ופיקוח. 
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