
מאות אלפי מתרגלי פאלון גונג נרצחים 
בעבור איבריהם בידי המשטר בסין

העדויות הראשונות 
רשת  עבור  שעבד  סיני  עיתונאי-חוקר 
במארס  וחשף  לארה"ב  נמלט  יפנית  טלוויזיה 
2006 פרטים על מחנה ריכוז סודי בו מוחזקים 
)"פאלון  גונג"  "פאלון  השיטה  מתרגלי  אלפי 
נבנה  המחנה  איבריהם.  קצירת  לצורך  דאפא"( 
בעקבות  שן-יאנג.  בעיר  חולים  לבית  מתחת 
החשיפה הגיעו עדויות נוספות, ביניהן עדות של 
לחייו,  הסכנה  למרות  שחשף,  סיני  צבאי  רופא 
את קיומם של 36 מחנות ריכוז, שבאחד מהם 

כלואים 120,000 מתרגלי פאלון גונג. 
ליעד  סין  את  הפכה  הזאת  הפרקטיקה 
עצום  רווח  ולמקור  לתיירות השתלות משגשגת 
סיפק  לא  מעולם  המשטר  בסין.  המשטר  עבור 

הסבר מניח את הדעת לגבי מקור האיברים.

פאלון גונג )פאלון דאפא( היא דרך 
רוחנית עתיקה שמקורה בסין. היא 

מבוססת על:
אמת, חמלה, סובלנות 
ועל תרגילים שקטים ומדיטציה. 

אחרי שצברה פופולריות עצומה המשטר 
הקומוניסטי הסיני מנסה להכחיד אותה 

באופן שיטתי מאז 1999.

דו"חות בלתי תלויים אימתו את העדויות שבסין מתקיימת קצירת איברים 
שיטתית בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בעודם חיים עבור תעשיית ההשתלות 

של המשטר הסיני. לאחר מכן שורפים אותם כדי להשמיד ראיות

דיוויד קילגור )משמאל(, לשעבר מזכיר המדינה  
הקנדי )לאסיה-פסיפיק(, ודיוויד מטאס עו"ד קנדי 
לזכויות אדם בין-לאומיות שהביא נאצים לדין – 
"קציר  הדו"ח,  חקירה.  דו"ח  ב-2006  פרסמו 
שבוצעו  ההשתלות  היקף  על  מתבסס  דמים", 
לבין  ההשתלות  מספר  בין  הפער  על  בסין; 
המקורות הידועים להשגת איברים; על הגידול 
לכליאות  החופף  ההשתלות  בתעשיית  החד 
המוניות של מתרגלי פאלון גונג; על זמן המתנה 
"לפי דרישה";   קצר המצביע על הוצאה להורג 
הנכלאים  גונג,  פאלון  שמתרגלי  דיווחים  ועל 
ללא עילה חוקית, עוברים בדיקות רפואיות לא 

שגרתיות ולא נחוצות במתקני הכליאה.
גוטמן,  ואיתן  מטאס  קילגור,  פרסמו  ב-2016 
דו"ח מעודכן שבו העריכו הערכה זהירה שבסין 
בשנה  השתלות   100,000 לפחות  מתקיימות 
איברים  שמקור האיברים שלהם הוא מקצירת 
כפויה מאנשים חיים. מסקנות הדו"ח מתבססות 
החולים  בתי  מספר  כמו  נתונים  ניתוח  על 

המעורבים, תפוסת המיטות והצוות המעורב.
בפגישה עם נציגי הפרלמנט הבריטי אמר מטאס: 
אחת  לשנה  המתייחס  ההשתלות  מספר  "זהו 
הגדול  מספר  מתקבל  השנים  לאורך  בלבד. 
ממיליון . זהו מספר עצום, גדול הרבה יותר מכל 
מקום אחר בעולם. הוא בקנה מידה תעשייתי." 
עדות ראייה של שוטר צבאי שנמסרה ב-2009: 
חתכו  הם  הרדמה.  בחומרי  שימוש  היה  "לא 
בחזה בסכין, כשידיהם אפילו ללא כל רעד. אם 

זה הייתי אני, הייתי רועד כולי".

דו"חות בלתי תלויים מאששים 
את קיום קצירת איברים ממתרגלי 

פאלון גונג בעודם בחיים

קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים נמשכת גם ברגע זה!

איתן גוטמן, עיתונאי 
חוקר המתמחה בסין, 
חוקר בעשור האחרון 
את קצירת האיברים 
ממתרגלי פאלון גונג 

והביא עדויות חותכות.
 The" ספרו

Slaughter" )הטבח( 
התפרסם ב-2014



"אדוארד מק'מילן 
סקוט, לשעבר סגן 

יו"ר הפרלמנט 
האירופי, חקר את 
הנושא: "זה כבר 
מעבר להתנהגות 

לא אנושית בין אדם 
לאדם: זה כבר רצח-

עם על פי סעיף 2 
לאמנת רצח-עם"

מתרגל הפאלון גונג 
וואנג ִּבין עונה למוות 

בשנת 2000. ניתן 
לראות את הסימנים 

להוצאת איבריו 
הפנימיים. קיימות 
עדויות מצולמות 
נוספות לקצירת 

איברים ממתרגלי 
פאלון גונג בסין.

שתפו את הסרטון 
"נרצחים בעבור איבריהם: 
עסק ההשתלות הסודי של 

המשטר בסין"

חתמו על עצומה 
באתר האינטרנט "מרכז 

המידע של הפאלון דאפא"

איך אפשר לעזור?

הרב יוסף שלום 
אלישיב זצ"ל פסק 

בנושא השתלות 
בסין: "לא ראוי". "יש 
בזה חילול השם, וגם 

בפיקוח נפש אסור 
לקבל שם טיפול, 

ובפרט העם הנבחר, 
העם היהודי שמוזהר 

על 'לא תרצח'..." 

פרופ' יעקב לביא, מנהל היחידה להשתלת לב במרכז הרפואי שיבא, 
סיפר כי אחד מהפציינטים שלו נסע לסין להשתלת לב. ההשתלה 

נקבעה שבועיים מראש – וזה אומר שלא ייתכן שהאיבר הושג על בסיס 
מוות מקרי. פרופ' לביא הצטרף למאמצי הארגון העולמי "רופאים נגד 

קצירת איברים בכפייה" )DAFOH( המועמד לפרס נובל 2016 על 
פעילותו להפסקת קצירת האיברים בכפייה בסין

תגובות בעולם
הבריאות  משרד  אסר  ב-2008  ישראל: 
חולים  קופות  )כדוגמת  בישראל  המבטחים  על 

וחברות הביטוח( לממן השתלות בסין.
אירופה: ספרד הוציאה )2010( חוק האוסר 
באסיפה  חוקיות.  בלתי  להשתלות  יציאה  על 
ובסנאט האיטלקי   )2010( הלאומית של צרפת 

)2014( הוצעו חוקים דומים.
 2013 – החלטה בפרלמנט האירופי המגנה 
את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג בסין. 
האירופית  והרווחה  הכלכלה  ועדת   –  2014
יותר   –  2016 החלטה.  אותה  אימצה   EESC
על  חתמו  האירופי  הפרלמנט  חברי  ממחצית 
יפעל  האירופי  שהאיחוד  משותפת  דרישה 

לעצירת קצירת האיברים בסין. 
אוסטרליה: מ-2006 פסקו שני בתי החולים 

העיקריים באוסטרליה להכשיר מנתחים מסין.
לחוק  תיקון  הכניסה  ב-2015  טייוואן: 

ההשתלות כדי למנוע תיירות השתלות לסין.
קנדה: ב-2007 ו-2010 הוגשו הצעות חוק 

נגד תיירות השתלות.
ארה"ב: 2016 – בית הנבחרים האמריקני 
קיבל פה אחד החלטה 343 הקוראת לממשלת 
סין לחדול מקצירת האיברים בכפייה ממתרגלי 

הפאלון גונג.
את  ב-2007  יסדו  העולם  מכל  רופאים 
 )DAFOH( "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה"
עם  רפואי  פעולה  שיתוף  כל  להפסקת  המוביל 

מערכת ההשתלות הסינית.

אומרים "לא" לקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים

yaniv509@gmail.com– למידע נוסףhttp://he.minghui.org/?cat=11 


