
הצהרת חברת Johnson & Johnson בעניין השימוע בוועדת המשנה בנוגע לבדיקת טלק.

10 בדצמבר, 2019 

אנו מבינים שאולי יש לצרכנים שאלות בנוגע לטלק, וברצוננו לשתף אותם בעובדות הקשורות לסוגיה הזאת. 
לצערנו, הפורמט החד-צדדי של השימוע היום היה ממש דומה לדברים שהפיצו פרקליטי התביעה בהתדיינות 

המשפטית המתמשכת.  

הייתה לנו תקוה לתרום לדיון מאוזן ומשמעותי על נושא כל כך מורכב, אך לאחר שיחות מתמשכות עם ועדת 
המשנה, היא דחתה את השימוע של המומחה הטכני שלנו שמחזיק במספר תארים בגאולוגיה ושמאחוריו ניסיון בן 

עשרות שנים בבדיקות לגילוי אסבסט.  הוועדה סירבה גם לשמוע את דבריה של יושבת ראש קבוצת החברות 
שלנו האחראית על עסקי בריאות הצרכנים בצפון אמריקה. אנחנו הסברנו לא פעם לאנשי וועדת המשנה שהמנכ"ל 

שלנו אינו מומחה בנושא של השימוע, ודחינו בנימוס את ההזמנה לקבל עדות מהמנכ"ל שלנו.  את המכתב שלנו 
לוועדת המשנה מתאריך 2 בדצמבר, 2019, הכולל פירוט של העמדה שלנו ניתן לקרוא כאן. אנו שומרים על 

מחויבותנו להמשיך לעבוד עם ועדת המשנה בנוגע לסוגיה הזאת. 

למרות החששות שהבענו בפני ועדת המשנה בנוגע למתכונת השימוע, הוועדה זימנה שלושה מומחי תביעה 
בשכר שהעידו נגד החברה בהתדיינות משפטית מתמשכת, ואשר שניים מהם קיבלו מיליוני דולרים במסגרת 

עיסוקם.  בנוסף, הן ד"ר לונגו והן מולן שינו את דעתם בנוגע לטלק לאחר שקיבלו תשלום כדי להעיד נגד חברת 
  .Johnson & Johnson

כאשר הוא היה מעורב בהתדיינויות משפטיות קודמות נגד חברות אחרות, ד"ר לונגו אמר שטלק קוסמטי אינו מכיל 
אסבסט. בעבר, ד"ר מולן אמרה שטלק ממרבצים הנמצאים בשימוש חברת Johnson & Johnson אינו מכיל 

אסבסט. 

Johnson’s  אנו עומדים מאחורי האיכות והבטיחות של המוצרים שלנו המבוססים על טלק.  אבקת התינוקות
Baby Powder בטיחותית לשימוש, היא לא מכילה אסבסט ואינה גורמת לסרטן, כפי שמשתקף בלמעלה מ-40 

שנים של ראיות מדעיות. ממש בשבוע שעבר,  פרסמנו לידיעת הציבור 155 תוצאות בדיקות של גופים מצד שלישי 
  .FactsAboutTalc.com המצביעות על כך שלא נמצא אסבסט בטלק שלנו. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת
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