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 .1משרד הבריאות  -שר הבריאות ,סגנו  -והיק"ר
 .2משרד החקלאות  -שר החקלאות
שניהם באמצעות פרקליטות המדינה  -מחלקת בג"צים
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הודעת עדכון לבית המשפט הנכבד
בהתאם לסעיף  2להחלטת כבוד בית המשפט מיום  ,25/07/2019מתכבדת העותרת להודיע כי
עותקים קשיחים מכלל כתבי בי-דין במסגרת העתירה דנן נמסרו לשבעה נמענים ,ובכללם ארבעת
הנמענים המפורטים בסעיף  2להחלטת כבוד בית המשפט מיום  25/07/2019כאמור.

ויפורט;
 .1בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט מיום  ,25/07/2019מתכבדת העותרת להודיע כי עותקי
כלל כתבי בי-דין במסגרת העתירה דנן נמסרו לשבעה נמענים ביום  ,05/08/2019כפי שיפורט
להלן.
 1.1עותקים קשיחים הומצאו למשרדיהם הרשומים של שלושת מגדלות הקנאביס הרפואי
אשר קיבלו היתר לפעול במסגרת הרפורמה ולשווק מוצריהם בבתי המרקחת" :שאיפה
לחיים"" ,קנדוק" ,ו"שיח שריד".
 העתק אישור מסירה כדין עבור חברת "שאיפה לחיים" ,מצ"ב נספח .1 העתק אישור מסירה כדין עבור חברת "קנדוק" ,מצ"ב נספח .2 -העתק אישור מסירה כדין עבור חברת "שיח שריד" ,מצ"ב נספח 3

1

 1.2בנוסף ולבקשתו המפורשת של ארגון "הסתדרות הרוקחים בישראל" ,נמסרו ביום
 05/08/2019עותקים דיגיטליים של כלל כתבי בי-דין לידי יו"ר הארגון מר דוד פפו וכן
לעו"ד פלום שפנה מטעמם.
 1.3בהתאם לפנייה שהתקבלה מטעם "ארגון הרוקחות בישראל" ,נמסר גם להם ,עותק
דיגיטאלי של כתבי בי-דין וזאת ביום .05/08/2019
-

העתק שליחת דוא"ל עם כלל כתבי בי"ד לכלל הנמענים שפנו לעותרת מצ"ב נספח .4

 .2כן ,בהתאם לפניות שהתקבלו ע"י מספר בעלי עניין המבקשים לשקול הצטרפותם ,העתקים
דיגיטאליים הכוללים את כלל כתבי הטענות ,נמסרו ביום  05/08/2019וראה (נספח 4
כאמור)
 .3לבסוף ,ולמעלה מכל צורך ,מבקשת העותרת להודיע לכבוד בית המשפט כי כלל כתבי בי-דין
במסגרת העתירה דנן יועלו ביממה הקרובה לאתר האינטרנט של העותרת ,בכתובת
 ,www.mca.org.ilויהיו זמינים להורדה ולצפייה בידי כל מי שיחפוץ בכך – והכל מתוך
רצון מלא להעניק לכל בעל ענין את זכותו להביא עניינו בפני כבוד בית משפט זה.
העותרת תביא את דבר פרסום כתבי בי-הדין באתרה לידיעת הציבור באמצעות הודעה
בדפיה ברשתות החברתיות ,וכן באמצעות העיתונות הקהילתית.
יצויין ,כי למען הזהירות ,פרטיהם המזהים של כלל המטופלים אשר העניקו תצהיר
במסגרת עתירה זו (לרבות שם ,ת.ז ,.כתובת ,ופרטים ייחודיים נוספים כגון אימייל או רופא
מטפל) הוכהו במסגרת עותקי כתבי בי-הדין אשר יונגשו לקהל הרחב ,וזאת לשם שמירת
חסיונם ברבים.

היום07/08/2019 ,
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העתק שליחת דוא"ל עם כלל כתבי בי"ד לכלל הנמענים שפנו לעותרת מצ"ב נספח .4
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