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החלטה
המשנה לנשיאה ח' מלצר:

בתאריך  06.10.2019יצא מלפנינו צו ביניים בגדרו הוארכו כל הרישיונות
.1
שניתנו בהתאם להסדרה הישנה ,אשר תוקפם פג ,או שעתיד היה לפוג החל מתאריך
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 01.02.2019ועד לתאריך  – 31.07.2019וזאת עד לתאריך  ,31.03.2020או עד עשרה
ימים לאחר החלטת ועדת המחירים הבין משרדית המשותפת למשרדי האוצר והבריאות
)להלן :ועדת המחירים ( בנושא שהועמד בפניה ,לפי המוקדם מביניהם ,או עד להחלטה
אחרת.
הואיל ובין העותרת לבין המשיבים נתגלעה מחלוקת באשר להיקפו ולתחולתו
.2
של צו הביניים ,מחלוקת אשר עמדה ביסוד בקשת ההבהרה שהוגשה על-ידי המשיבים 1
ו 2-וכן בלב הבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט שהוגשה על-ידי העותרת ,מובהר בזאת
כי תחולתו של צו הביניים איננה מוגבלת רק למשיבות  1ו ,2-אלא כוללת גם את חברות
הייצור והאספקה של הקנביס הרפואי המשיבות בעתירה .את צו הביניים יש לקרוא איפוא
כמטיל חובה הן על המשיבים  1ו ,2-והן על חברות הייצור והאספקה של הקנביס הרפואי
המשיבות בעתירה להוסיף ולספק קנביס רפואי למחזיקי הרישיונות שתוקפם היה אמור
לפוג בתאריך  – 31.07.2019עד לתאריך  ,31.03.2020או עד עשרה ימים לאחר החלטת
ועדת המחירים  ,לפי המוקדם ביניהם ,או עד להחלטה אחרת ,והכל בתנאי האספקה
ובמחירים שהיו נהוגים במסגרת ההסדרה הישנה.
לנוכח אי הבהירות ששררה עד עתה בסוגיות הנ"ל ,ניתנת בזאת שהות של עשרה
ימים לחברות הייצור והאספקה ,אשר סברו כי צו הביניים לא חל עליהן – להתאים עצמן
להוראות צו הביניים ,כפי שפורש פה .נוכח האמור ,החברות ימשיכו לספק את מוצריהן
לצרכנים בהתאם לתנאי ההסדרה הישנה החל מתאריך  15.12.2019ועד למועד פקיעת צו
הביניים.
בשים לב לאמור בפיסקה  2שלעיל – ההליכים לפי פקודת בזיון בית משפט

.3
מושהים בשלב זה.

מעבר לאמור לעיל ,מצאנו לנכון להוציא בעתירה צו-על-תנאי המורה למשיבים
.4
 1ו 2-וכן לוועדת המחירים  ,המצורפת בזאת כמשיבה נוספת לעתירה ,לבוא וליתן טעם:
מדוע לא ייקבעו מחירי מקסימום עבור מוצרי קנביס רפואי ,הן עבור מחזיקי
א.
רישיונות שתוקף רישיונותיהם אמור היה לפוג בתאריך  31.07.2019והוארך בצו הביניים
עד לתאריך  ,31.03.2020והן עבור מחזיקי רישיונות במסגרת ההסדרה החדשה – מכאן
ולהבא.
מדוע לא ייקבע כי רישיון שניתן על-פי ההסדרה החדשה לספק קנביס רפואי –
ב.
יותלה ככל שאותו ספק לא יוכל לספק את מוצרי הקנביס במחירי ההסדרה הישנה
למחזיקי הרישיונות שתוקף רישיונותיהם אמור היה לפוג בתאריך  31.07.2019והוארך
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בצו הביניים עד לתאריך  ,31.03.2020ואשר להם הוא )או מי שהוא בא בנעליו( סיפק
קנביס על-פי ההסדרה הישנה.
מדוע לא ייקבע כי הרישיונות החדשים שניתנו ,או שיינתנו לספקי קנביס רפואי,
ג.
או לבתי מרקחת במסגרת ההסדרה החדשה יותנו בכך שאותם ספקים ,או בתי מרקחת
יספקו ,או ימכרו את מוצרי הקנביס הרפואי בכפוף למחירי מקסימום ,ככל שייקבעו
כאלה ,וכי אלה יותלו ככל שספקים ,או בתי מרקחת אלו לא יעמדו בתנאים האמורים.
תצהירי התשובה לצו-על-תנאי יוגשו עד לתאריך .05.01.2020

ניתנה היום ,ז' בכסלו התש"ף ).(5.12.2019
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