בבית המשפט העליון בירושלים
בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק
העותרת:

בג''ץ 2335/19
בפני כב' השופטים מלצר ,ברון ומינץ

עמותת הקנאביס הרפואי ,ע''ר 580634582
באמצעות ב''כ עו''ד יסמין מזרחי
מרח' גיבורי ישראל  15א.ת .פולג נתניה
טל' ;09-7730924 :פקס'09-7730925 :
ו/או עו''ד מרים בריינין
מרח' אבן גבירול  ,30תל אביב
טל' ;054-7570757 :פקס'03-6515575 :
 -נגד -

המשיבים:

 .1משרד הבריאות  -שר הבריאות ,סגנו והיק''ר
 .2משרד החקלאות  -שר החקלאות
משיבים  1ו 2 -ע''י פרקליטות המדינה
רח' צלאח א-דין  ,31ירושלים ,מיקוד 9711054
טל' ;02-6466590 :פקס'02-6467011 :
דוא"לHCJ-dep@justice.gov.il :
 .3תיקון עולם בע''מ ,ח.פ514263771 .
ע"י ב"כ עוה"ד רועי בלכר
ו/או מוהנד נאסר ו/או עדי עמיתי
קריספין ,רובינשטיין ,בלכר ושות'
מגדל ב.ס.ר ,4 .רח' מצדה  ,7בני ברק5126112 ,
טל' ;073-3202021 :פקס'073-3202031 :
דוא"לroyb@krb.co.il :
 .4בזלת נחושתן בע''מ ,ח.פ514287697 .
ע''י ב''כ עוה''ד עופר שפירא ו/או טל פרג'ון
שבלת ושות'
רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזיאון ,תל אביב 64238
טל' ;03-7778333 :פקס'03-7778444 :
 .5הסתדרות הרוקחים בישראל ,ע''ר 580017341
ע''י עוה''ד איל פלום
מגדל ב.ס.ר ,3 .רח' כנרת  ,5בני ברק5126237 ,
טל' ;03-5627000 :פקס'03-5628000 :
 .6ברף אוף לייף ישראל בע''מ ,ח.פ515517456 .
ע''י עו''ד רועי פדל
גולדפרב זליגמן ושות'
רח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,מיקוד 67891
טל' ;03-6089941 :פקס'03-6089861 :
 .7ארגון הרוקחות בישראל ,ע''ר 580288553
ע''י עוה''ד זוהר יהלום
הרצוג פוקס נאמן עורכי דין
בית אסיה ,רח' ויצמן  ,4תל אביב6423904 ,
טל' ;03-6925992 :פקס'03-6966464 :

––2
 .8בטר בע''מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן ברק
מבית עוז ,דרך אבא הלל סילבר  ,14רמת גן
טל' ;03-7515656 :פקס'03-7515654 :
 .9קנדוק בע''מ
 .10פוקוס צמחי מרפא בע''מ
 .11שיח שריד בע''מ ,ח.פ514049329 .
 .12פארמוקן בע''מ ,ח.פ514125749 .
משיבות  9עד  ,12ע"י ב"כ עוה"ד רועי בלכר
ו/או נגה רובינשטיין ו/או מוהנד נאסר ו/או עדי עמיתי
קריספין ,רובינשטיין ,בלכר ושות'
מגדל ב.ס.ר ,4 .רח' מצדה  ,7בני ברק5126112 ,
טל' ;073-3202021 :פקס'073-3202031 :
דוא"לroyb@krb.co.il :
 .13שר האוצר
ע''י פרקליטות המדינה
רח' צלאח א-דין  ,31ירושלים ,מיקוד 9711054
טל' ;02-6466590 :פקס'02-6467011 :
דוא"לHCJ-dep@justice.gov.il :
 .14ועדת המחירים – אגף תכנון ,תקצוב ותמחור
משרד הבריאות
רחוב ירמיהו  ,39ירושלים 91010

תגובת המשיבות  11 ,9 ,6 ,3ו ,12 -לבקשת משיבי הממשלה שבסעיף 7
להודעת העדכון מיום 22.7.2020
בהמשך להחלטתו של כבוד המשנה לנשיאה ,ח' מלצר ,מיום  ,23.7.2020ומבלי לגרוע מאיזו מטענות המשיבות
 11 ,9 ,6 ,3ו"( 12 -המשיבות") ,בנוגע לנזקים הנגרמים להן בעטיו של צו הביניים ,שפורטו בהרחבה בבקשה לעיון
חוזר מיום  ,9.7.2020המשיבות מבקשות להודיע כי הן משאירות את בקשת משיבי הממשלה שבסעיף  7להודעת
העדכון מיום  ,22.7.2020לשיקול דעת בית המשפט הנכבד.

 23ביולי2020 ,

________________

______________

מוהנד נאסר ,עו"ד

רועי פדל ,עו"ד

קריספין ,רובינשטיין ,בלכר ושות'
ב"כ המשיבות 12 ,11 ,9 ,3

גולדפרב ,זליגמן ושות'
ב"כ המשיבה 6

