
בבית המשפט העליון

בג"ץ  2335/19

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר לפני:

עמותת הקנאביס הרפואי העותרת:

נ  ג  ד

1. משרד הבריאות- שר הבריאות המשיבים:
2. משרד החקלאות-שר החקלאות

3. תיקון עולם
4. בזלת נחושתן בע"מ

5. הסתדרות הרוקחים בישראל
6. ברף אוף לייף ישראל בע"מ

7. ארגון הרוקחות בישראל
8. בטר בע"מ

9. קנדוק בע"מ
10. פוקוס צמחי מרפא בע"מ

11. שיח שריד בע"מ
12. פארמוקן בע"מ

13. שר האוצר

1. ארז קסקס
2. שלומי מולכו
3. עופר ארמוזה

4. עפרה אזולאי אלפסי

המבקשים להצטרף:

בקשה לצירוף עותרים מתאריך 29.07.2020;  בקשה 
לצירוף עותרת מתאריך 30.07.2020; בקשה לפי פקודת 
בזיון בית משפט מתאריך 30.07.2020; תגובות מטעם 
המשיבות 1 ו-8 לבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט 

מתאריך 05.08.2020

בעצמם

עו"ד מרים בריינין

בשם המבקשים 3-1:

בשם המבקשת 4:

עו"ד יסמין מזרחי; עו"ד מרים בריינין בשם העותרת:

עו"ד רן רוזנברג  בשם המשיבים 1, 2 ו-13:

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

בשם המשיבות 3 ו- 12-9:



עו"ד עופר שפירא; עו"ד טל פרג'ון  בשם המשיבה 4:

עו"ד איל פלום בשם המשיבה 5:

עו"ד רועי פדל בשם המשיבה 6:

עו"ד זוהר יהלום בשם המשיב 7:

עו"ד רונן ברק בשם המשיבה 8:

החלטה

לנוכח העובדה כי האינטרסים של מטופלים קונקרטיים מיוצגים בעתירה זו  .1

באמצעות העותרת ובשים לב לכך שבקשות הצטרפות דומות שהוגשו בעבר נדחו (עיינו 

בהקשר זה בהחלטתי מתאריך 09.09.2019) – הבקשות לצירוף עותרים שבכותרת נדחות. 

עם זאת, בקשות ההצטרפות, נימוקיהן והטיעונים הכלולים בהן – יצורפו לתיק בית 

המשפט ויהיו בפני שופטי ההרכב.

לנוכח האמור בסעיף 13 לתגובת המשיבה 8 לבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט  .2

שבכותרת, שלפיו הטעם היחידי שבגינו נמנע מהמבקשת-להצטרף-4 לרכוש את הכמות 

הנדרשת לה של קנביס רפואי בהתאם לצו הביניים הוא מחסור זמני שנוצר עקב הארכתו 

של צו הביניים (עיינו: סעיף 13ח ו-13ט לתגובה) ומאחר שלטענת המשיבה 8: "ממש 

בימים אלה היא [המבקשת-להצטרף-4 – ח"מ] מקבלת אספקה חדשה מהזן הספציפי 

שהיא מבקשת!" (עיינו: סעיף 13יד לתגובה) – באת-כוחה של העותרת (המייצגת גם 

את המבקשת-להצטרף-4) תעדכן את בית המשפט עד לתאריך 06.09.2020 האם בתקופה 

זו, שבה לא מתקיימות עוד נסיבות הצפויות לגרום למחסור בלתי צפוי בקנביס רפואי 

המיועד לצרכני הסדרה ישנה, התאפשר למבקשת-להצטרף-4 ולדומיה לרכוש את הכמות 

של קנביס רפואי הדרושה להם בהתאם להוראות צו הביניים. 

לאחר מכן אחליט בדבר דרך המשך הטיפול בבקשה.

ניתנה היום, י"ט באב התש"ף (9.8.2020).

המשנה לנשיאה

_________________________
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