
 
 

 

 

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
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 כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר  פני:ל
 כבוד השופטת ע' ברון 
 כבוד השופט ד' מינץ 
 

 עמותת הקנאביס הרפואי :תהעותר

 

 ד  ג  נ 

 

 שר הבריאות -. משרד הבריאות1 המשיבים:
 שר החקלאות-. משרד החקלאות2 
 . תיקון עולם3 
 . בזלת נחושתן בע"מ4 
 . הסתדרות הרוקחים בישראל5 
 . ברף אוף לייף ישראל בע"מ6 
 . ארגון הרוקחות בישראל7 
 . בטר בע"מ8 
 . קנדוק בע"מ9 
 . פוקוס צמחי מרפא בע"מ11 
 . שיח שריד בע"מ11 
 . פארמוקן בע"מ12 
 . שר האוצר13 

 

 12-ו 11, 8, 6, 3המשיבות בקשה לעיון חוזר מטעם 
מטעם  ובקשה להבהרת צו הביניים 19.17.2121מתאריך 
 21.17.2121מתאריך  העותרת

 

 עו"ד מרים בריינין; עו"ד יסמין מזרחי :תבשם העותר
 

 :13-ו 2, 1 בשם המשיבים
 

 עו"ד רן רוזנברג 
 

 :12-9 -ו 3בשם המשיבות 
 

נאסר; עו"ד עדי  ; עו"ד מוהנדעו"ד רועי בלכר
 עמיתי

 
 :4בשם המשיבה 

 
  ; עו"ד טל פרג'וןעו"ד עופר שפירא

 
 :5בשם המשיבה 

 
 עו"ד איל פלום

 
 :6בשם המשיבה 

 
 עו"ד רועי פדל

 
 :7בשם המשיב 

 
 עו"ד זוהר יהלום

 
 :8בשם המשיבה 

 
 עו"ד רונן ברק
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חלטה  ה

 

לשנות מהאמור לא מצאנו  –שבכותרת  לעיון חוזר לאחר שעיינו בבקשה .1

 .1212..11.2בהחלטתנו מתאריך 

 

לתחום השתרעותו של צו באשר לספקות שעלו, שוב, ביחס לפרשנותו ו .1

צו , 12.1210..2ההרכב מתאריך בהחלטת  עודכפי שצויין  ,מובהר בזאת כי –הביניים 

חברות הייצור  על גםמטיל חובה  21.11.1210)אשר בהתאם להחלטה מתאריך  הביניים

ל אף ביחס ל"אוכלוסיות ח – (המשיבות בעתירה של הקנביס הרפואי והאספקה

חולים אונקולוגיים, ילדים )לרבות ילדים אפילפטיים( ומטופלים  :המיוחדות", דהיינו

 . (12.1210..2להחלטה מתאריך  3)עיינו: פיסקה  הלוקים באוטיזם

 

שאמורה להיות  הודעתו המעדכנת,מסגרת מתבקש להתייחס ב 1המשיב  .3

וש בין היתר, להוראה המנהלית שיצאה מלפניו שלפיה רישיונות השימ מוגשת עד מחר,

השלכותיה ול עשרה שבועות נוספיםיהיו בתוקף  – שתוקפם הוארך מכוח צו הביניים

 .על צו הביניים

 

 (.11.2.1212 ) ףבתמוז התש" ט"כ ניתנה היום,  

 

 

 ש ו פ ט ש ו פ ט ת המשנה לנשיאה
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