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2335/19בג"ץ  בבית המשפט העליון  

     הנדל;  : ח' מלצר, המשנה לנשיאה; נ'בפני כבוד השופטים בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 ד' מינץ, ע' ברון                   

 580634582עמותת הקנאביס הרפואי, ע"ר  בעניין:

 באמצעות משרד עוה"ד יסמין מזרחי    

 ין מזרחיע"י עוה"ד יסמ           

  1כניסה ב' קומה  8אביב, רח' המלאכה  -בית דנ

 א.ת. פולג נתניה 8565ת.ד. 

 09-7730925; פקס: 09-7730924טל: 

 ידי עוה"ד מרים בריינין-ועל      

 , תל אביב10חנקין מרחוב 

 העותרת    03-6515575; פקס: 054-7570757טל: 

 -נ ג ד  -

 והיק"ר –שר הבריאות, סגנו  –. משרד הבריאות 1

 שר החקלאות –. משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2

   ידי פרקליטות המדינה, משרד המשפטים -על

 , ירושלים31דין -מרחוב צלאח א

  02-6467011; פקס: 02-6466590טל: 

 

 514263771. תיקון עולם בע"מ, ח.פ 3

 ידי ב"כ עו"ד רועי בלכר ו/או מוהנד נאסר ו/או עדי עמיתי-על 

 , רובינשטיין, בלכר ושות'ממשרד קריספין

 5126112, בני ברק, 7, רח' מצדה 4מגדל ב.ס.ר  

 073-320231; פקס: 073-3202021טל:  

 royb@krb.co.ilדוא"ל:  

 

 514287697. בזלת נחושתן בע"מ, ח.פ 4 

 ידי ב"כ עו"ד עופר שפירא ו/או טל פרג'ון-על 

 ממשרד עוה"ד שבלת ושות' 

 64238וזיאון, תל אביב , מגדל המ4מרחוב ברקוביץ'  

 03-7778444; פקס: 03-7778333טל:  

 

 580017341. הסתדרות הרוקחים בישראל, ע"ר 5 

 ידי ב"כ עו"ד איל פלום-על 

 5126237, בני ברק, 5, רחוב כנרת 3מגדל ב.ס.ר  

 03-5628000; פקס: 03-5627000טל:  
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 515517456. ברף אוף לייף ישראל בע"מ, ח.פ 6

 עו"ד רועי פדל או יונתן ניסנהויזידי ב"כ -על

 ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'

 67891, תל אביב 98מרחוב יגאל אלון 

 03-6089861; פקס: 03-6089941טל: 

 

 580288553. ארגון הרוקחות בישראל, ע"ר 7 

 ידי ב"כ זוהר יהלום-על

 הרצוג פוקס נאמן עורכי דין

 6423904, תל אביב 4מבית אסיה, רחוב ויצמן 

  03-6966464; פקס: 03-6925992/3ל: ט

 

 בע"מ CannPharmacutica. בטר 8

 ע"י עוה"ד רונן ברק 

   5250607רמת גן  14מרח' אבא הילל סילבר 

 03-7515654; פקס: 03-7515656טל': 

 
 . קנדוק בע"מ 9

 . פוקוס צמחי מרפא בע"מ 10

 עו"ד רועי בלכר על ידי 10 -ו 9משיבות 

 טיין ו/או עו"ד מוהנד נאסר ו/אוו/או עו"ד נגה רובינש

 עו"ד עדי עמיתי ממשרד עוה"ד קריספין, רובינשטיין, בלכר ושות' 

 5126112, בני ברק, 7, רח' מצדה 4מגדל ב.ס.ר 

 073-320231; פקס: 073-3202021טל: 

 royb@krb.co.ilדוא"ל:  

 

 1המשותפת למשרד האוצר ולמשיב  -צר במשרד האו. וועדת המחירים 11

 לרבות שר האוצר עצמו      
   ידי פרקליטות המדינה, משרד המשפטים -על

 , ירושלים31דין -מרחוב צלאח א
  02-6467011; פקס: 02-6466590טל: 

 

 . שיח שריד בע"מ 12

 . פארמוקן בע"מ 13

 על ידי עו"ד רועי בלכר  13-ו  12משיבות 
 בינשטיין ו/או עו"ד מוהנד נאסר ו/אוו/או עו"ד נגה רו

 עו"ד עדי עמיתי ממשרד עוה"ד קריספין, רובינשטיין, בלכר ושות' 
 5126112, בני ברק, 7, רח' מצדה 4מגדל ב.ס.ר 

 073-320231; פקס: 073-3202021טל: 
 royb@krb.co.ilדוא"ל:  
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 והוספת ייצוג ייצוגהחלפת סיום ייצוג  הודעה בדבר

 עו"דבידי  ,אינה מיוצגת עוד 09/202002/החל מיום לעדכן את כבוד בית המשפט כי  מתכבדתהעותרת  .1

 . 2335/19, במסגרת הליך בג"צ מרים בריינין

 

, והיא נותר ללא שינוי , אשר ייצוגהיסמין מזרחיד עו" באמצעותתמשיך להיות יצוגה של העמותה י .2

 תמשיך בתפקידה זה כפי שהיה עד כה.

 

עוד מבקשת העותרת לעדכן אודות הוספתם של עורכי הדין הבאים כמייצגים ביחד עם עוה"ד יסמין  .3

            ועוה"ד פנינה צוקר( 15333)מ.ר.  עו"ד ד"ר אלי דואר  :מזרחי את העותרת בבג"ץ דנן, ואלו הם

( לצוות המשפטי, המייצג אותה במסגרת הליך הבג"ץ שבכותרת, ומבקשת כי שמם של עוה"ד 63950)מ.ר. 

שכתובתה  – "ד יסמין מזרחילצד עוהללו יתווספו לרשימת המייצגים של העותרת במסגרת ההליך דנן 

 . הדין בתיק זה -תמשיך לשמש הכתובת להמצאת כתבי בי

 

)כתובת , פתח תקווה 7, קומה 30תובתם של עוה"ד ד"ר אלי דואר ועוה"ד פנינה צוקר, הינה ברחוב שחם כ .4

 רצ"ב יפוי כח מטעם העמותה. – , פתח תקווה(6863למשלוח דואר ת.ד. 

 

ומהווה חלק בלתי נפרד מהודעה  כנספח א'סמין מזרחי באשר לאמור לעיל רצ"ב הודעת העותרת לעוה"ד י .5

 זו. 

 נספח א'

 

אשר על כן, מתבקש כב' ביהמ"ש הנכבד להורות למזכירות לעדכן את שמות המייצגים של העותרת בתיק  .6

  זה כלהלן:

 

 (40650מ.ר. )עוה"ד יסמין מזרחי 

 (15333מ.ר. )עוה"ד ד"ר אלי דואר 

 (63950מ.ר. )פנינה צוקר עוה"ד 

 

 

 

____________________________ 

 יסמין מזרחי, עו"ד                                                                                                           

 משרד עורכי הדין יסמין מזרחי ושות'
 ב"כ העותרת                                                                                                               
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 נספח א'
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