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 580011567 ע״ר בישראל האזרח לזבויות האגודה
 163517 ע״ר זלצברגר לוטה ד״ר של מיטודה הפרט להגנת המוקד

580142214 ע״ר ישראל - אדם לזבויות רופאים

 ו/ פינצ׳וק אבנר ו/או יקיר דן ו/או שאער רעות ו/או פלר עודד עו״ד ע״י
 ו/או בנדל משכית ו/או דכוור ג׳ובראן עביר ו/או ניקולא גדיר ו/או חיו,

בישראל האזרח לזבויות מהאגודה
 6515417 אביב תל 75 בנימין נחלת רח׳
 03-5608165 פקס: ; 052-2547163 נייד: טל׳ ; 03-5608185:טל׳

oded@acri.org.il :דוא״ל

 1 מאיר תהילה ו/או שנהר דניאל ו/או אחסתריבה בנימין ב״כ ע״י וכן
 קורמן מיילס אהרון ו/או דקה נדיה ו/או עכר

זלצברגר לורה ד״ר של מיטודה הפרט להגנת מהמוקד
 97200 ירושלים 44 עוביידה אבו רחוב
 02-6276317 פקס׳: ; 02-6283555 טל׳:

b.agsteribbe@hamoked.org.il דוא״ל:

 שכטר הגר ו/או בלנק תמיר ו/או לוסטיגמן עדי ב״כ ע״י וכן
עודה חאג׳ איה ו/או

ישראל - אדם לזבויות רופאים עמותת מטעם
 ; 052-2907807 נייד: טל׳ ; 02-6222808 טל׳:

 03-5214947 : פקס׳
adi@lb-law.net דוא״ל:
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המדינה, פרקליטות ידי על
ירושלים המשפטים, משרד

hc1-dep@1ustice.g0v.il דוא״ל:
ם י ב י ש מ ה 02-6467011 פקס׳: ;073-3925578 טלפון:

המשיבים מטעם עדכון הודעת

 המשיבים מתכבדים ,26.12.21 מיום ברק-ארז( השופטת )כב׳ הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם .1
 מושא מהסוג בבקשות לטיפול ביחס וההנחיות הנהלים לגיבוש ״בנוגע מטעמם עדכון הודעת להגיש
הערעור״. רשות בקשת

ם והשיח המטה עבודת כי לעדכן, יבקשו המשיבים .2  הייעוץ גורמי לבין הפנים שרת בין המתקיי
 גיל ד״ר )ציבורי-מנהלי(, לממשלה המשפטי ליועץ המשנה ובראשם המשפטים, במשרד המשפטי

 ביום הערעור רשות לבקשת המשיבים תגובת הוגשה מאז כי יצוין, זה בהקשר נמשכים. עודם לימון,
 שלוש במסגרת הפרק שעל לנושא )ציבורי-מנהלי( לממשלה המשפטי ליועץ המשנה נדרש ,22.12.21

 בקבלת הצורך עלה כך, בתוך התגובה. הגשת למועד שקדמו לישיבות בנוסף וזאת ;שונות ישיבות
 במטרה והכל לקבלתן, ברורים מועדים נקצבו ממוקדות, סוגיות במספר משלימות התייחסויות

ם גיבוש את להשלים  עבודת דאשתקד. השנה לתום בסמוך הניתן, ככל הזמניים, והנהלים ההסדרי
ם גיבוש השלמת לצורך המטה .16.1.22 ליום עד להסתיים צפויה הזמניים, והנהלים ההסדרי

 להשלמת עד הנדרשים הזמניים ההסדרים גיבוש לצורך לעיל שתואר השיח במסגרת כי יצוין, .3
 שבו בעניין החדש החוק של חקיקתו להשלמת להביא כוונתה על הפנים שרת הודיעה החקיקה,

 לאור שבועות(. כארבעה בתוך )קרי, הנוכחי החודש במהלך וזאת קריאות, שלוש במסגרת עסקינן,
 החקיקה והליך היה לתוקף, ייכנסו לא לעיל המוזכרים הזמניים הנהלים כי יבהירו המשיבים זאת,

האמור. במועד יושלם

 להשלים הפנים שרת לכוונת ביחס עתה זה שפורטו המשמעותיות לתמורות לב ובשים אלו, בנסיבות .4
 המשפט לבית להגיש בידם יתאפשר כי יבקשו המשיבים זה, חודש במהלך כבר החקיקה הליך את

 הליכי התקדמות אודות על לעדכן יוכלו במסגרתן ימים, עשרה מדי עתיות, עדכון הודעות הנכבד
החקיקה.

 כלל בין נאמנה לאזן כדי המוצע הדיוני במתווה יש הנוכחית, הזמן בנקודת המשיבים, לעמדת .5
 רשות לבקשת התגובה במסגרת בהרחבה פורטו שאלו כפי לעניין, הצריכים והזכויות האינטרסים

לתגובה. 28 בסעיף האמור ראו זאת ובכלל הערעור,

mailto:hc1-dep@1ustice.g0v.il


 של בעניינן החל לדין ביחס משפטית ודאות לקדם והרצון מעשיים טעמים כי המשיבים, יטענו עוד
 למדינה אפשרות ובמתן המוצע הדיוני למתווה בהיעתרות הם אף תומכים שלפנינו, זו כגון בקשות
החקיקה. הליכי התקדמות בדבר ימים, עשרה כל החודש, במהלך לעדכן

 שרת מטה ראש דביר, אלון מר של בתצהירו נתמכות העדכון להודעת 3 בסעיף המפורטות העובדות
הפנים.

 התשפ״ב בשבט, א׳ היום,
2022 בינואר, 3

 עו״ד שטיינבוך, מתן
 הבג״צים במחלקת עוזר

המדינה בפרקליטות


