בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ  - 2335/19ז'
לפני:

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר
כבוד השופט נ' הנדל
כבוד השופט נ' סולברג

העותרת:

עמותת הקנאביס הרפואי
נגד

המשיבים:

 .1משרד הבריאות -שר הבריאות
 .2משרד החקלאות-שר החקלאות
בקשה דחופה למתן צו-ביניים מתאריך ;21.07.2019
תגובת המשיבים לבקשה מתאריך 23.07.2019

בשם העותרת:

עו"ד מרים בריינין; עו"ד יסמין מזרחי

בשם המשיבים:

עו"ד רן רוזנברג
החלטה

המשנה לנשיאה ח' מלצר:

לאחר שעיינו בבקשה למתן צו-ביניים ובתגובה לה ,החלטנו כדלקמן:
לנוכח העובדה שהטיעונים המשלימים מטעם הצדדים הוגשו – התיק נקבע
.1
להמשך דיון במכלול לתאריך  22.09.2019שעה .11:00
באות-כוח העותרת ימציאו עותק מכל כתבי בי הדין שהוגשו בעתירה לשלושת
.2
החברות שקיבלו רישיון ייצור ,לגוף היציג של בתי המרקחת בישראל וכן לגורמים
נוספים שעשויים להיות בעלי עניין בעתירה ובתוצאותיה – כדי שאלה ישקלו את
הצטרפותם כמשיבים לעתירה .המצאה זו תיעשה עד לתאריך  ,05.08.2019ובאות כוח
העותרת תדווחנה לבית המשפט על השלמת פעולה זו עד לתאריך  .07.08.2019היה ומי

2

מהגופים הנ"ל יהיה מעוניין להצטרף לעתירה – יגיש בקשה בנושא זה עד לתאריך
.15.08.2019
רשמנו לפנינו את הודעת המשיבים הכלולה בסעיף  9לתגובתם לבקשה למתן
.3
צו-ביניים ,ולפיה:
רישיונות קיימים שניתנו בהתאם ל"הסדרה הישנה" ,לא מבוטלים וניתן להמשיך
)א(
ולממש אותם במקומות האספקה המפורטים בהם – עד המועד הנקוב בהם.
רישיונות שניתנו בהתאם ל"הסדרה הישנה" אשר תוקפת פג ,או עתיד היה לפוג
)ב(
החל מיום  01.02.2019ועד ליום  – 31.07.2019תוקפם יוארך באופן אוטומטי עד ליום
 ,30.09.2019ללא כל צורך בהגשת בקשה להארכה.
ילדים וכן אנשים עם אוטיזם יוכלו לבחור האם לצרוך את הקנאביס בהתאם
)ג(
למתכונת ההסדרה החדשה בבתי מרקחת ,או להמשיך במתכונת הישנה – קבלת המוצרים
ישירות מן הספקים לפי בחירתם ,וזאת עד ליום .01.07.2020
משרד הבריאות יודיע לבית המשפט עד לתאריך  08.2019.26האם נדרשות
.4
לדעתו הארכות נוספות ,מעבר לאמור בפיסקה  3שלעיל ,בשים לב לנסיבות שיהיו באותה
נקודת זמן .מעבר לכך ,המשיבים יגישו עד לאותו המועד השלמה והודעה מעדכנת
נוספת ,ככל שיסברו שיש בכך צורך.
בכפוף לכל האמור לעיל – אין מקום לעת הזו להוצאת צו-ביניים במתכונת
.5
רחבה יותר ,כפי שהתבקשה על-ידי העותרת ,ואולם כל זכויות וטענות הצדדים שמורות
להם ,וזאת בנוסף לפתרונות למקרים החריגים ולמינונים החריגים שנסקרו בתגובה
המשלימה מטעם המשיבים מתאריך  27.06.2019ואשר אותם יש ליישם.

ניתנה היום ,כ"ב בתמוז התשע"ט ).(25.7.2019

המשנה לנשיאה
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