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צו לפי סעיף  41לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ו1976-
החלטה 07-19
בפני:
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המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
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לבין:
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ד"ר אריה אבני
ע"י ב"כ – עוה"ד ב' שגיא וא' פלץ

החלטה

העובדות
 .1ד"ר אריה אבני הינו רופא מורשה ובעל תואר מומחה בכירורגיה כללית (להלן – הנקבל או ד"ר אבני).
הנקבל הוא בעל אתר אינטרנט ,בו הוא מפרסם מאמרים שונים (להלן – האתר) .בין היתר ,פרסם הנקבל
באתר ביטויים המשמיצים ומבזים את ציבור הרופאים בישראל ,ואת מערכת הבריאות בכללותה.
 .2להלן מספר דוגמאות ל"מאמרים" שפרסם הנקבל באתר:
-

" ...טביעות אצבע ויד רופאים נמצאות ביותר מדי מתים ,מי מהם תרם למוות מתוך בורות ואי
חשיבה ,ומי מתוך יוהרה או רשלנות".

-

"בכל מחלה כרונית ,אין זה הגיוני ללכת ולחפש את עזרת הרופאים .לא שיש לי משהו אישי נגדם.
הם פחות או יותר הבורים ועמי הארצות דהיום".

-

"אם הייתי ראש ממשלה הייתי סוגר זמנית (לכמה שנים) את כל משרד הבריאות ,כולל את יעקב
ליצמן וחבר מרעיו ...משרד הבריאות הקיים הוא בזבוז אדיר של כספי ציבור .מי האיש בממשלה
שינקה את אורוות הבריאות?
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 .3בעקבות הביטויים המשמיצים והמבזים שכתב הנקבל ,הוא זומן ביום  9.1.2018לשימוע בפני ד"ר בעז
לב ,נציב קבילות הציבור במשרד הבריאות ,אשר הזהיר אותו כי במידה ולא יחדל מהפרסומים הללו ,ייאלצו
לנקוט כנגדו בצעדים משמעתיים .הנקבל לא חדל מהפירסומים המבישים ,גם לאחר שהוזהר.
 . 4יצוין ,כי הנקבל הורשע כבר בעבר בגין פרסומים מכפישים דומים באתר האינטרנט שלו ,והוטל עליו
אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדש אחד (החלטה  ,4-15המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ.
ד"ר אריה אבני ,מיום .)1.4.15

הקובלנה
 .5בכתב הקובלנה ,שהוגש נגד הנקבל ביום  3.10.18ע"י המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' איתמר
גרוטו ,נטען כי בהתנהגותו המפורטת לעיל ,גילה הנקבל התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה ,כאמור
בסעיף  )1(41לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ו( 1976-להלן – הפקודה) ,בכך "שפרסם דברי
השמצה המבזים ופוגעים בציבור הרופאים ואנשי משרד הבריאות ,שהם עובדי ציבור ,בנוגע למילוי
תפקידם" .כמו כן ,במעשיו המתוארים לעיל ,התמיד הנקבל להפר את הוראות הפקודה.

דו"ח ועדת המשמעת
 .6בעקבות הגשת כתב הקובלנה ,התמנתה ועדת משמעת לדון בה ,בהרכב :ד"ר יוסף משעל – יו"ר ,ד"ר
יחזקאל זיגלמן ועו"ד משה ארד – חברים .הנקבל הודה בפני ועדת המשמעת בהתבטאויות המפורטות לעיל,
והצדדים טענו למידת העונש בלבד.
הנקבל טען בפני ועדת המשמעת ,כי לא הייתה לו כל כוונה לצאת תיגר כנגד ציבור הרופאים ,וכי בסה"כ
הוא "רצה להשיג בריאות טובה ואמיתית לעם ישראל" .ב"כ הנקבל טענו כי הוא הבין את חומרת מעשיו
"ומשפר את התנהגותו".
 .7בדוח שהגישה ביום  ,11.3.19קבעה הוועדה כי "מעשי הנקבל ,כמפורט בקובלנה ,מצויים לדעתנו
ברף הנמוך של עבירות המשמעת ...הניזוקים ממעשי הנקבל אינם אנשים מסויימים ואין בפרסומים
כדי לפנות לרופא מסוים או להכפישו".
עוד ציינה הוועדה ,כי היא מתחשבת בכך שהנקבל הודה במיוחס לו בכתב הקובלנה ,וכן "הפנים את
הבעייתיות בהתבטאויותיו ומשפרן" .אשר על כן ,ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של
נזיפה.

החלטה
 .8דומה  ,כי התבטאויותיו והבוטות של הנקבל במאמרים שפרסם באתר האינטרנט שלו ,כלפי ציבור
הרופאים וראשי משרד הבריאות ,חורגים בהרבה מהסביר ומהמותר במסגרת חופש הביטוי ,שהינו ערך
חשוב ומוגן בכול חברה דמוקרטית.
למרבה הצער ,לא למד הנקבל את הלקחים מהדיון המשמעתי הקודם שנערך בעניינו ,בסיומו נשלל רישיונו
למשך חדש ימים ,ואף לא הסיק את המסקנות המתבקשות מהאזהרות שקיבל ממשרד הבריאות.
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 .9אמצעי המשמעת המומלץ על ידי הוועדה הינו קל ביותר ,במיוחד בשים לב לעברו של הנקבל ,ולחומרת
התבטאויותיו .עם זאת ,החלטתי לא להתערב בהמלצת הוועדה ,בתקווה שהנקבל אכן "ישפר את
התבטאויותיו" ויתחיל לדבר "בצורה הרבה יותר מרוסנת" ,כפי שהבטיח .שאם לא יעמוד הנקבל בהבטחותיו
וישוב לסורו ,בפעם הבאה כאשר יעמוד לדין ,חס וחלילה ,יישלל רישיונו לתקופה משמעותית וארוכה.
הנני מטיל אפוא ,על הנקבל ,ד"ר אריה אבני ,אמצעי משמעת של נזיפה.
ניתן היום  ,6.5.19א' אייר התשע"ט.
יש להפיץ החלטה זו לצדדים ,כמקובל.

---------------------------------אמנון סטרשנוב ,שופט (בדימוס)

