בס"ד

יסמין מזרחי  -משרד עורכי דין
**

* עו"ד מוסמכת במשפט מסחרי))LL.M.
ומגשרת מוסמכת

* Master's Degree at Commerce Laws
& Mediator Law

YASMIN MIZRACHI
YM- LAW-OFFICE
רח' גיבורי ישראל  15ת.ד 8565 .א.ת .פולג  -נתניה ,מיקוד 42504
15 Gibory Israel street,P.O.B 8565 Poleg – Netanya, zip code 42504,Israel

יסמין מזרחי ,עו"ד
אייל אלון ,עו"ד

טלפוןTel: 09-7730924:
פקסFax: 09-7730925 :

Yasmin Mizrachi, Adv.
Eyal Alon, Adv.
יום שלישי  15אוקטובר 2019
 -מבלי לפגוע בזכויות –

לכבוד:
חברת קנדוק בע"מ
Canndoc- pharma grade pioneers
ממשרדיהם שבקניון עזריאלי ,הרצליה
א.ג.נ,.

הנדון :מכתב התראה בטרם פניה לערכאות לאכיפת צו הביניים אשר ניתן ביום 06/10/2019
במסגרת החלטת בג"צ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח'
שלום רב,
בשם מרשתנו ,עמותת הקנאביס הרפואי (ע"ר) (להלן" :מרשתנו") העותרת במסגרת בג"ץ  2335/19הרינו לפנות
אליכם ,חברת קנדוק בע"מ באופן בהול ,כדלקמן;
 .1ראשית ,הרינו להביא לתשומת ליבכם את החלטת בית המשפט הגבוה לצדק מיום  ,06/10/2019אשר
ניתנה במסגרת בג"צ ( 2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח') ,אשר במסגרתה ניתן
לטובת מרשתנו – עמותת הקנאביס הרפואי – צו ביניים ,לפיו הוארכו כלל רישיונותיהם של המטופלים
בקנאביס רפואי במסגרת האסדרה הישנה – אשר תוקפם פג בין  – 01/02/2019-31/07/2019עד ליום
 ,31/03/2020והם יהיו רשאים להמשיך ולרכוש את תרופתם באמצעות חברתכם במסגרת מתכונת
האספקה הישנה שנהגה טרם אפריל  2019עד לתאריך  31/03/2020כאמור.
כל זאת ,בנוסף להארכה המנהלית עליה הכריז משרד הבריאות (ואשר קיבלה תוקף אף היא בצו
הביניים כאמור) בעבור רישיונותיהם של האוכלוסייה המיוחדת (קטינים ,אוטיסטים ואונקולוגים)
במסגרת האסדרה הישנה  -אשר תוקפה עד  ,30/06/2020ובעבור בעלי רישיונות במסגרת האסדרה
הישנה אשר תוקפם פג בין  – 01/09/2019-31/12/2019אשר לפי הארכה מנהלית זו יהיו תקפים כולם עד
ליום .31/12/2019
1

החלטת כבוד בית המשפט מיום  06/10/2019במסגרת בג"צ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד
הבריאות ואח' ולפיה ניתן צו ביניים שהוא צו שיפוטי מחייב ,רצ"ב כנספח א' לפניה זו ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנה.
נספח א'
 .2מן הראוי להבהיר ,כי בהתאם לצו השיפוטי כאמור והחלטת ביהמ"ש העליון מיום  6.10.2019הורה כב'
ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ ,כי חברתכם ,חב' קנדוק בע"מ ,תצורף כמשיבה  9לעתירה ,וכי יומצאו
לחברתכם כתבי בי – הדין שהגישה מרשתנו תוך  10ימים מיום מתן ההחלטה כאמור.
 .3יוזכר כי כתבי בי – הדין הועברו לידיכם במלואם ביום  05/08/19במסירה ידנית .מצ"ב יתר כתבי בית-
הדין שהוגשו בתיק לאחר המועד האמור.

 .4בימים האחרונים הגיעו לידי מרשתנו עדויות למכביר ,אודות ביזוי החלטת בית המשפט
הנכבד על ידי מרשתכם ,וזאת כאשר האחרונה מפנה את פני המטופלים ריקם ,כשאלו
מבקשים לממש את החלטת בית המשפט הנכבד כאמור.
 .5יובהר כבר עתה כי צו הביניים אשר נופק במסגרת החלטת כבוד בית המשפט מיום 06/10/2019
בבג"צ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח' ,גובר על כל הוראה מינהלית העומדת
בסתירה לו ,הואיל ומשרד הבריאות שהוא המשיב  1בבג"ץ כאמור כפוף אף הוא לצו השיפוטי דנן.
 .6משכך ,ככל שהוראות התפיסה אשר פרסם משרד הבריאות ביום  28/08/2019מעכבות בידי חברתכם
מלהמשיך ולספק את הטיפול בקנאביס רפואי באמצעות האסדרה הישנה למטופלים בהתאם לצו
הביניים כאמור ,הרי שהוראות אלו אין להם כל בסיס מפני צו הביניים – ואינן יכולות לשמש לחברתכם
כטיעון וטענה למניעת אספקת הטיפול במסגרת האסדרה הישנה כמתחייב מהחלטת בית המשפט וצו
הביניים מיום  06/10/2019כאמור.
 .7לאור כל האמור ,מבקשת מרשתנו להבהיר ולהדגיש חזור והדגש ,כי יישומו של צו הביניים אשר נופק
במסגרת החלטת כבוד בית המשפט הגבוה לצדק ביום  06/10/2019כחלק מהליך בג"צ ( 2335/19עמותת
הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח') ,מחייב את חברתכם  -לרבות את כל מי שבידו לאפשר או
למנוע את המשך אספקת הטיפול במסגרת האסדרה הישנה ושמירה על הרצף הטיפולי של כלל
המטופלים בקנאביס רפואי על כל היבטיו (לרבות הזנים להם נזקק כל מטופל ,המינון הדרוש לו לפי
תנאי רישיון הטיפול ,ומחיר רכישת הטיפול במלוא מינון זה כפי שהיה במסגרת האסדרה הישנה
כאמור) .לפיכך ,אי יישומו של צו הביניים כאמור על ידי חברתכם ,בין אם במעשה בין אם במחדל,
מהווה ביזיון בית המשפט לפי סעיף  )1(6לפקודת ביזיון בית המשפט ,אשר להשלכותיו עלולה להיות
משמעות גם נזיקית לפי סעיפים  35-36לפקודת הנזיקין  -נוכח הפסקת הרצף הטיפולי של החולים
ופגיעה בזכויותיהם המעוגנות ב"חוק זכויות החולה" ובכללן מתן טיפול נאות ,רצף טיפולי ,הסכמה
מדעת וכיוצא בזה.
 .8עוד מבקשת מרשתנו להבהיר כי לאור הסכנה לשלומם של עשרות אלפי חולים קשים ,סכנה בגינה ניתן
צו זה בידי כבוד בית המשפט הגבוה לצדק מלכתחילה ,תפעל בכל כלי חוקי אשר בידה על מנת לוודא כי
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צו הביניים שנופק במסגרת החלטת כבוד בית המשפט הגבוה לצדק ביום  06/10/2019כחלק מהליך בג"צ
( 2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח') ייאכף וייושם במלואו ,כלשונו וכרוחו,
לרבות פניה בהולה לערכאות.
 .9אי לכך ,ובהתאם לצו השיפוטי (צו הביניים) המצ"ב למכתבנו זה ,מתבקשת חברתכם לפועל בהתאם
לצו השיפוטי כאמור שניתן ביום .6.10.2019
 .10היה וחברתכם כאמור ,חב' קנדוק בע"מ ,לא תפעל בהתאם לצו השיפוטי ולא תספק לחולים את
האספקה של מוצרי הקנאביס הרפואי בהתאם למרשמים שבידיהם ,תאלץ מרשתנו לפנות לביהמ"ש
העליון בבקשה להוצאת צו לביזיון ביהמ"ש כלפי מרשתכם בגין הפרת החלטת ביהמ"ש והצו השיפוטי –
צו הביניים מיום  ,6.10.2019וכל ההוצאות המשפטיות הנלוות בגין כך יחולו על חברתכם.
 .11יובהר ,באם יתקבלו בידי מרשתנו עדויות נוספות המלמדות כי מי מספקי השירות של חברתכם
במסגרת האסדרה הישנה מסרב להמשיך ולנפק את הטיפול במסגרתה – תאלץ מרשתנו לפנות באופן
בהול וללא כל שיהוי לערכאות בבקשה לאכיפת צו הביניים כאמור ולהטלת סנקציות בגין הפרה זו לאור
חומרת השלכותיה המיידיות והפוטנציאליות.
 .12התראה נוספת לא תישלח !

בכבוד רב ובברכה,
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