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המשיבים מטעם מעדכנת הודעה

 באותו בעתירה שנערך לדיון ובהמשך ,14.6.21 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם .1

מטעמם. מעדכנת הודעה להגיש המשיבים( )להלן: 4-1 המשיבים מתכבדים יום,

 וליתן לבוא למשיבים יורה הנכבד המשפט בית כי העותרות בבקשת העתירה של עניינה .2

טעם:

 אספקת להבטיח לאלתר המשיבים יפעלו לא מדוע (1״
 בגדה הפלסטינית האוכלוסיה לכלל קורונה נגד חיסונים

עזה. ורצועת המערבית

 אחידה גישה שתינתן מנת על המשיבים יפעלו לא מדוע (2
 או שליטת שתחת בשטחים שנמצאים האנשים לכל לחיסונים

ישראל. השפעת

 ישראל מדינת שברשות החיסונים עודפי יועברו לא מדוע (3
הפלסטינית״. לרשות

mailto:Mail@lb-law.net


2

 התג>בה )להלן: 9.5.21 מיום המקדמית בתגובה שהובאה כפי המשיבים, עמדת .3

 במעמד פה ובעל המעדבנת( ההודעה )להלן: 13.6.21 מיום המעדכנת בהודעה ;המקדמית(

 בעתירה ומדובר היות זאת, כל כאחד. ולגופה הסף על להידחות העתירה דין כי היא הדיון;

 להתערבות עילה כל מגלה שאינה חסרה עובדתית תשתית על המבוססת כוללנית,

הנוכחית. במתכונתה תיאורטית היותה בשל ואף שיפוטית;

 שונים נתונים על מטעמם המעדכנת ובהודעה תגובתם במסגרת המשיבים עמדו כך, בתוך

 דרך שלישי צד ידי על או הפלסטינית הרשות ידי על שנרכשו חיסונים להעברת הנוגעים

סעיף ;המקדמית לתגובה 59-58 )סעיפים ושומרון יהודה באזור הפלסטינית לרשות ישראל

 ושומרון יהודה מאזור פלסטיניים עובדים לחיסון הנוגעים נתונים על המעדכנת(; להודעה 4

 להעברת בקשות בעניין נתונים וכן המקדמית(; לתגובה 70-68 )סעיפים ישראל ידי על

 לרשות ישראל דרך שלישי צד ידי על או הפלסטינית הרשות ידי על שנרכשו חיסונים

 4 סעיף המקדמית, לתגובה 74-73 )סעיפים לעזה ומשם ושומרון יהודה באזור הפלסטינית

המעדכנת(. להודעה

 המשיבים ישובו מטעמם, המעדכנת ובהודעה המקדמית בתגובה לאמור ובהמשך כעת, .4

 נבקש כן, שנעשה קודם עוד נוספים. בנושאים וכן מעלה שהובאו הנושאים בשורת ויעדכנו

 לגורמי מוכר שהוא כפי הפלסטינית, ברשות הקורונה בנגיף התחלואה מצב על לעמוד

הממשלה. פעולות מתאם

 1,363,000כ- :המשיבים מגורמי הנמסר פי על הפלסטינית, ברשות ההתחסנות קצב לעניין .5

 בחיסון והתחסנו הקורונה ממחלת שהחלימו או חיסון מנות בשתי לפחות חוסנו פלסטינים

 ברצועת מחוסנים 358,000וכ- ושומרון, ביהודה מחוסנים 1,005,000כ- ישנם מתוכם, נוסף.

 110,000כ- מתוכם שלישית, חיסון במנת התחסנו אשר פלסטינים 125,000וכ- עזה;

 ליום נכון כי יצוין, עוד עזה. ברצועת מחוסנים 15,000וכ- ושומרון ביהודה מחוסנים

 חולים פלסטינים 2,595ו- ושומרון ביהודה פעילים חולים פלסטינים 1,164 ישנם ,9.11.21

 וכ- ושומרון ביהודה פעילים חולים פלסטינים 241,000כ- אומתו 9.11.21 ליום עד בעזה;

 באיו״ש 3%כ- של ממוצע על עומד היומי המאומתים אחוז בעזה. חולים פלסטינים 185,000

ביום(. בדיקות 1,000כ- )מתוך בעזה 15%וכ- ביום( בדיקות 2,500כ- )מתוך

 הרשות בידי כי הממשלה, פעולות מתאם מגורמי הנמסר פי על להדגיש, ראוי עוד .6

ת חיסון מנות ממיליון למעלה של עודף מלאי מצוי הפלסטינית ^ו ח שונות. מ

 הבריאות מערכת כי ניכר המשיבים, בקרב המקצוע גורמי לעמדת זה, דברים במצב .7

 התחלואה היקפי עם טובה בצורה מתמודדת בעזה, הן ושומרון ביהודה הן הפלסטינית,

 חריגים אירועים ללא החולים, בבתי מאוד הנמוכה בתפוסה הקשור בכל לרבות הנוכחיים,

מאחוריה. הנוכחי התחלואה שיא כי וניכר החולים בבתי



 וביתר אוגוסט חודש בתחילת הפלסטינית הרשות שהחלה החיסונים מבצע כי ניכר, עוד

 החדה העלייה את לבלום ומצליח אותותיו את נותן ספטמבר חודש בתחילת שאת

ביום כי יצוין, כן משמעותיות. מגבלות ללא האחרונים, בחודשיים שנודעה בתחלואה

)בוסטר(. השלישי בחיסון חיסונים מבצע תחילת על הפלסטינית הרשות הורתה 19.10.21

 הרשות להתמודדות הנוגעים לנתונים הנכבד המשפט בית את להפנות נבקש זה לעניין .8

 המובאים הנתונים .13.11.21 ליום ועד 21.3.21 מיום הקורונה, מגפת עם הפלסטינית

 הבדיקות כמות לממוצע נוגעים והם ושומרון יהודה לאזור מתייחסים המצורפים בגרפים

בשבוע; החולים כמות בשבוע; בממוצע ביום החיוביות הבדיקות כמות אחוז ;בשבוע ביום

 נתונים וכן שבועי בחתך ותמותה קשה תחלואה הפלסטינית; ברשות התחלואה גרף

הפלסטינית. הבריאות מערכת של למצבה הנוגעים

 לעניין 21.11.21 מיום הפלסטינית, ברשות הקורנה תחלואת מצב תמונת גרפים צילום

.1מש/ ומסומן מצורף 13.11.21 ליום עד נתונים

 הפלסטינית ברשות היומית המתחסנים כמות כי לציין חשוב האמורים, הנתונים אחר .9

 התחלואה את לחדש עלול אשר דבר האחרונים, בשבועות משמעותית בדעיכה מצויה

המשיבים, בקרב המקצוע גורמי ידיעת למיטב נמוכה. המתחסנים כמות בהם באזורים

להתחסן, הפלסטינית ברשות האוכלוסיה את לשכנע מהקושי כתוצאה נובעת זו דעיכה

בישראל. לאוכלוסיה ביחס הנוכחית בעת הקיים לקושי בדומה

 והודעת המקדמית התגובה במסגרת נמסרו שכבר הנתונים אודות עדכון להצגת נפנה כעת, .10

בעתירה. הדיון למועד עובר שהוגשה העדכון

 דרך שלישי צד ידי על או הפלסטינית הרשות ידי על שנרכשו חיסונים העברת לעניין א.

 מתאם מגורמי הנמסר פי על נעדכן ושומרון, יהודה באזור הפלסטינית לרשות ישראל

 מסוג חיסונים 43,200 הפלסטינית לרשות הועברו 19.4.21 ביום כך: הממשלה, פעולות

 בהודעה הועבר לא זה נתון ההעברה, מועד אף )על UNICEF מארגון ״אסטרהזניקה״

 200,000 הפלסטינית לרשות הועברו 21.6.21 וביום 10.6.21 ביום ;כעת( ומעודכן המעדכנת

 המשיבים אצל המידע כי, )יוער האמירויות מאיחוד שהועברו ״ספוטניק״ מסוג חיסונים

 נמסר לגביהם ,10.6.21 ביום שהועברו ״ספוטניק״ מסוג החיסונים 100,000 התעדכן,

 17.6.21 ביום ;האמירויות( מאיחוד הם גם הועברו מקטאר, שהועברו המעדכנת בהודעה

 במהלך הוחזרו(; )אשר ״פייזר״ מסוג חיסונים 100,000 הפלסטינית לרשות הועברו

 במהלך ״פייזר״; מסוג חיסונים 205,920 הפלסטינית לרשות הועברו מאי-יולי החודשים

 2,081,660 פעימות 17ב- הפלסטינית לרשות הועברו נובמבר לאמצע עד יולי החודשים

 מסוג חיסונים 300,000 הפלסטינית לרשות הועברו 24.8.21 ביום ;״פייזר״ מסוג חיסונים

 60,372 הפלסטינית לרשות הועברו 25.8.21 ביום ; COVAX מיזם במסגרת ״מודרנה״

 חיסונים 32,720 הועברו 27.10.21 וביום ; COVAX מיזם במסגרת ״פייזר״ מסוג חיסונים

״פייזר״. מסוג
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3 מדובר הכל, בסך ,2 3 4 ,6 1 2 0  או הפלסטינית הרשות ידי על נרכשו אשר קורונה חיסוני 1

 חודש מאז ושומרון יהודה באזור הפלסטינית לרשות ישראל דרך והועברו שלישי צד ידי על

.2021 פברואר

 המשיבים יעדכנו ישראל, ידי על ושומרון יהודה מאזור פלסטינים עובדים לחיסון באשר ב.

 עובדים 125,000כ- חוסנו 2021 יולי לחודש עד ,2021 מרץ בחודש זה, מבצע החל מאז כי

 ושומרון ביהודה ההתיישבות באזורי או בישראל בתוקף עבודה רישיון בעלי פלסטינים

 ובאיזורי במעברים ישראל בשטח ״מודרנה״ חברת תוצרת בחיסון חריגים( היתרים )ובעלי

 הפועלים כלל הבריאות, גורמי להנחיות בהתאם העת, בבוא חיסון. מנות בשתי התעשייה,

הפלסטינית. הבריאות מערכת ידי על השלישית החיסון במנת להתחסן אמורים

 דרך שלישי צד ידי על או הפלסטינית הרשות ידי על שנרכשו חיסונים להעברת באשר ג.

 הנמסר פי על נעדכן עזה, לרצועת ומשם ושומרון יהודה באזור הפלסטינית לרשות ישראל

 חיסונים 50,000 עזה ברצועת התקבלו 15.7.21 ביום כך: הממשלה, פעולות מתאם מגורמי

 ברצועת התקבלו 10.8.21 ביום ״אסטרהזניקה״; מסוג חיסונים 59,670ו- ״ספוטניק״ מסוג

 24.8.21 ביום ו״פייזר״; ״ספוטניק״ מסוג חיסונים 100,410 העולמי הבריאות מארגון עזה

ביום •,COVAX מיזם במסגרת ״מודרנה״ מסוג חיסונים 200,000 עזה ברצועת התקבלו

;COVAX מיזם במסגרת ״פייזר״ מסוג חיסונים 40,248 עזה ברצועת התקבלו 25.8.21

 שהועברו ו״פייזר״ ״ספוטניק״ מסוג חיסונים 150,620 עזה ברצועת התקבלו 9.9.21 ביום

 ״פייזר״ מסוג חיסונים 299,920 עזה ברצועת התקבלו 27.9.21 ביום ;הפלסטינית מהרשות

 מסוג חיסונים 30,000 עזה ברצועת התקבלו 4.11.21 וביום ;הפלסטינית מהרשות שהועברו

הפלסטינית. מהרשות שהועברו ״פייזר״ מסוג חיסונים 49,500ו- ״ספוטניק״

 על או הפלסטינית הרשות ידי על נרכשו אשר קורונה חיסוני 1,027,048-1 מדובר הכל בסך

 לרצועת ומשם ושומרון יהודה באזור הפלסטינית לרשות ישראל דרך והועברו שלישי צד ידי

.2021 פברואר חודש מאז עזה

 מהרשות המשיבים לגורמי שנמסרו מהנתונים עולה ובתמצית, כה עד האמור לסיכום .11

 3,234,612 ושומרון ביהודה הפלסטינית ברשות התקבלו 4.11.21 ליום עד כי הפלסטינית,

 חיסון מנות 449,420ל- בנוסף עזה. לרצועת הועברו חיסון מנות 449,420 מתוכן חיסון, מנות

 כ- עזה לרצועת הגיעו הכל שסך כך חיסון, מנות 577,628כ- עוד עזה רצועת לידי הגיעו אלו

רכש. וחלקן תרומות חלקן - מגוונים וממקורות שונות חברות של חיסון מנות 1,027,048

 חיסון מנות ממיליון למעלה של עודף מלאי הפלסטינית הרשות בידי כאמור, כן, כמו

שונות. מחברות
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 הפלסטינית לרשות חיסונים העברת בסוגיות המידע כי ונזכיר נשוב הזהירות, למען .12

 התחלואה ומצב הפלסטינית ברשות ההתחסנות קצב בישראל, לא שמקורם מגורמים

 הגורמים בידי )אלא ישראל בידי במלואו מצוי אינו הפלסטינית, ברשות בקורונה

 הנמנע מן לא בהתאם, העת. כל ומתעדכן בכך(, העוסקים הפלסטינית ברשות הרלוונטיים

העניינים. במצב שינויים יחולו אלו בסוגיות כי

 למימוש פועלת הפלסטינית הרשות כי יטענו המשיבים כה, עד המקובץ יסוד על מקום, מכל .13

הפלסטינית, האוכלוסייה לכלל ביחס הקורונה נגיף בהתפשטות ולטיפול לבלימה אחריותה

 האוכלוסיה אצל הקורונה נגיף נגד החיסונים כמות לצפי בנוגע העותרות טענות וכי

 התבססו משמעותית״, בכמות חיסונים ״העדר ולגבי ובעזה ושומרון ביהודה הפלסטינית

חסרה. עובדתית תשתית על

 עליו הביניים להסכם "בהתאם כי (,12-9 ,6 )פסקאות המקדמית בתגובה שפורט כפי ונזכיר,

 ביחס הבריאות בתחום והסמכויות האחריות הפלסטינית, והרשות ישראל מדינת חתמו

 הרשות לידי הועברו עזה וברצועת ושומרון יהודה באזור הפלסטינית האוכלוסייה לכלל

 הללו באזורים הקורונה נגיף בהתפשטות ולטיפול לבלימה האחריות לפיכך, הפלסטינית.

 בהפיכה ,2007 בשנת השתלט עזה רצועת על כי הוזכר, כן הפלסטינית. הרשות על מוטלת

 רשויות באמצעות גם ניתן הרצועה לתושבי הרפואי והמענה החמאס, ארגון צבאית,

חמאס". הטרור לארגון הכפופות העזתיות, הבריאות

הקורונה נגיף עם בהתמודדות הפלסטינית לרשות מסייעת ישראל

 שיתוף היקף על המשיבים עמדו (,102 ,51-47 ,41 ,6 )פסקאות שהוגשה המקדמית בתגובה .14

 שונים וגורמים הרלוונטיים הפלסטינית הרשות גורמי עם ישראל מדינת שמקיימת הפעולה

 הפלסטינית האוכלוסייה של להתמודדות ומגוון רב סיוע מתן לשם הבין-לאומית, בזירה

שונים. באופנים וזאת הקורונה נגיף עם

ביום כי עוד נעדכן המקדמית, בתגובה שפורט והסיוע הרבים הפעולה שיתופי על נוסף .15

קורונה. לחיסוני חילופין עסקת על הפלסטינית והרשות ישראל סיכמו 18.6.21

 מנות מיליון 1-1.4 הפלסטינית לרשות תעביר ישראל מדינת כי נקבע הסיכום במסגרת

 עתיד היה ושתוקפן בישראל, העת אותה שנמצאו ״פייזר״ מחברת הקורונה נגיף נגד חיסון

העברתן. מועד אחרי וחצי חודש עד לפוג

 מהמלאי עתידיות חיסון מנות של זהה כמות תקבל ישראל כי נקבע אלה לחיסונים בתמורה

 מבצע את להקדים הפלסטינית לרשות לאפשר נועדה העסקה הפלסטינית. לרשות המיועד

יותר. מאוחר הישראלי החיסונים מצאי את להבטיח ומנגד אצלה החיסונים



 מנות 100,000וכ- יום, של בסופו צלח לא זה פעולה שיתוף ברבים, חשיפתו בעקבות ברם, .16

 לבלתי הפכו מכך וכתוצאה ישראל לידי הוחזרו הפלסטינית לרשות שהועברו חיסון

זו, גלויה הודעה במסגרת לכך מעבר להרחיב ניתן לא העניין, לרגישות לב בשים שמישות.

 זה לעניין )וראו החסויה העדכון הודעת הגשת במסגרת לכך מעבר יפרטו המשיבים אולם

(.14.6.21 מיום בהחלטה האמור

 הממשלה ראש משרד מגורמי הנמסר פי על כאמור, צלח שלא זה, פעולה שיתוף על נוסף .17

 של תרומה להציע מנת על הפלסטינית לרשות פנייה לאחרונה נעשתה החוץ, ומשרד

 של מטה עבודת לאחר נעשתה הפנייה עבורה. ״אסטרהזניקה״ מסוג חיסונים כמיליון

לאומי, לביטחון המטה עם וכן והחוץ, הבריאות האוצר, משרדי עם הממשלה ראש משרד

 מסוג חיסונים כמיליון של תרומה על הרלוונטיים המקצוע גורמי המליצו בסופה אשר

 על זאת, בעקבות .COVAX מנגנון באמצעות הפלסטינית, הרשות עבור ״אסטרהזניקה״

 הפלסטינית לרשות פנייה נעשתה החוץ, ומשרד הממשלה ראש משרד מגורמי הנמסר פי

שלילית. בתשובה נענתה אשר התרומה, הצעת לצורך

 גלויה הודעה במסגרת לכך מעבר להרחיב ניתן לא העניין, לרגישות לב בשים זה, בעניין גם

 לעניין )וראו החסויה העדכון הודעת הגשת במסגרת לכך מעבר יפרטו המשיבים אולם זו,

(.14.6.21 מיום בהחלטה האמור זה

 חתמה 2020 נובמבר בחודש כי ״אסטרהזניקה״, חיסוני לעניין זו, הודעה במסגרת יצויין כן .18

״אסטרהזניקה״. חברת עם חיסון מנות מיליון כעשרה של אספקה הסכם על ישראל מדינת

 ״פייזר״ חברות של בחיסונים בישראל האוכלוסייה את לחסן הוחלט כידוע, דבר, של בסופו

 מסוג חיסונים של מצומצת אספקה ישראל למדינת יובאה בפועל זו, מסיבה ו״מודרנה״.

 אישר ,2021 ספטמבר בחודש בהמשך, בלבד. מנות 22,500 של בהיקף ״אסטרהזניקה״

 להוראות בהתאם בישראל ״אסטרהזניקה״ חברת של בחיסון השימוש את הבריאות משרד

 קופות החלו 21.10.21 מיום והחל ,1986התשמ״ו- )תכשירים(, הרוקחים לתקנות 29 תקנה

 יכול )שאינו חיסון כמנוע שהוגדר מי ״אסטרהזניקה״ מסוג בחיסון לחסן בישראל החולים

 להתחסן שמסרב מי או ((mRNA) גרעין חומצות של טכנולוגיה על המבוסס חיסון לקבל

.mRNA מסוג בחיסונים

מיותרים״ חיסונים ״עודפי בישראל היו( )ולא אין

 אין היום, כמו אז הבריאות, במשרד המקצוע גורמי לעמדת - החיסונים למלאי אשר .19

 כלל את בישראל מחסנים באמצעותם אשר מיותרים״ חיסון ״עודפי ישראל במדינת

,9.5.21 מיום המקדמית בתגובה ו״מודרנה״(. ״פייזר״ חברות של )חיסונים האוכלוסיה

: (92-89 )סעיפים נכתב וכך חיסון, במנות המשתנה הצורך פוטנציאל לגבי המשיבים פרטו
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 מנות תצטרך ישראל כי היא הבריאות משרד של העבודה הנחת .89״
 בתגובה ירידה ובהן: אפשריות, סיבות ממספר בהמשך, נוספות חיסון

 דחף מנות מתן בעתיד שתחייב (Waning Immunity) החיסונית
 של נוספות מנות מתן שיחייב לחיסון עמיד וריאנט הופעת .)בוסטר(;

 ילדים גם לחסן יהיה ניתן מסוים בשלב כי ההערכה "משודרג"; חיסון
 חיסון מנות במיליוני בהדרגה, צורך, יתווסף ובכך 16 לגיל מתחת

ועוד". נוספות;

 בעתיד לייצר יצליח יצרן איזה ידוע לא רלוונטית: עדיין הוודאות אי .90
 או התזמון ומה כזה, שיהיה ככל עמיד, וריאנט מפני המגן חיסון

 גם להיערך המדינה על בהתאם, ומספרן. דחף, למנות שידרשו התדירות
 דחף חיסון והמחלימים המתחסנים לכל לתת צורך שיהיה לאפשרות

תקופה. מדי )בוסטר(,

 כי היא הבריאות במשרד המקצוע גורמי עמדת זאת, כל לאור .91
 ויש ייתכן אם גם בעתירה. כנטען חיסונים" "עודפי אין ישראל למדינת

 חוסנו טרם שימוש, בהם נעשה שטרם סופק( שטרם רכש )או חיסונים
כן, כמו זה. בשלב להתחסן שבאפשרותם האזרחים כל בישראל

 אף וזאת לעיל, כמפורט להשתנות עשוי בחיסונים הצורך פוטנציאל
 רבה במידה העולה לחיסונים עולמי הכלל והביקוש אי-הוודאות לנוכח

 חיסונים אספקת והיקף מועדי על גם לרעה להשפיע העלול ההיצע, על
לישראל.

 מתבצעת אלו בימים כי יצוין התמונה, שלמות ולמען האמור בצד .92
 וזאת זרות, למדינות חיסונים להעברת ההיתכנות לבחינת מטה עבודת

 ישירות חיסונים לאספקת הפלסטינית הרשות לבקשות קשר ללא
 המשפטי היועץ של דעת לחוות בהתאם נעשית זו עבודה מישראל.
״.1.3.21 מיום בנושא לממשלה

 הנכבד, המשפט בית בפני הדיון ולאחר הנכבד, המשפט לבית התגובה הוגשה מאז ואכן, .20

משמעותית. בצורה בישראל החיסונים מבצע הורחב

 ניתן אף חריגים פרטניים ובמקרים ,15-12 לגילאי בישראל החיסונים מבצע הורחב תחילה,

.11-5 לגילאי גם חיסון להעניק אישור

 בהיקפי העליה ולנוכח איש( )כמיליון חוסנו שטרם אוכלוסיות חיסון המשך לצד בהמשך,

 הוחלט זמן, בחלוף מהחיסונים בהגנה מסוימת לירידה והעדויות הרביעי, בגל התחלואה

 נערך הבוסטר חיסוני מבצע תחילה, שהתחסנו. לאוכלוסיות )שלישי( בוסטר חיסון מתן על

המתחסנים, לכלל 2021 אוגוסט חודש בסוף להרחבתו עד גיל, קבוצות לפי מדורג באופן

 החיסונים מבצע החל אף לאחרונה, השנייה. החיסון במנת שחוסנו מעת חודשים 5 שחלפו

 המיועד מזה ששונה ״פייזר״ חברת של חיסון באמצעות המתבצע ,5-11 בגילאי לילדים

ריכוז(. )כגון מסוימים במאפיינים מבוגרים לחיסון



 חוסנו טרם כי נמסר הבריאות במשרד המקצוע מגורמי הנוכחי, החיסונים למלאי אשר .21

 הנראה ככל כן, כמו איש(. )כמיליון זה בשלב להתחסן שבאפשרותם האזרחים כל בישראל

 לשמור צורך יש וכן אחת, מנה כבר בעבר שקיבלו למחלימים נוספת מנה לאפשר צורך יהיה

למחלימים. ראשונה מנה שייעודו מלאי

 מנות מיליון כחצי של באספקתן עיכוב צפוי החיסונים מיצרניות אחת הודעת פי על בנוסף,

 המלאי חישוב בעת כי הבריאות במשרד המקצוע גורמי מבהירים עוד שנרכשו. חיסונים של

פחת. כמו-גם באספקה, נוספים עיכובים בחשבון להביא יש הנדרש

 אשר מנות למעשה הן להיום נכון המתקבלות מהיצרניות חלק של חיסון מנות כי יצוין, עוד .22

 דחף מנות של עתידית אספקה חשבון על וזאת אספקתן, את להקדים ביקשה ישראל

 למחסור צפי ומול לחיסונים מאוד גבוה עולמי ביקוש לצד זאת, כל .2022 לשנת שנרכשו

.2022 סוף עד לפחות חיסונים באספקת גלובלי

 העותרים לטענת יסוד כל אין כי היא הבריאות במשרד המקצוע גורמי עמדת זאת, כל לאור .23

 מלאי של הנוכחית המצב תמונת מיותרים. חיסונים עודפי ישנם ישראל למדינת לפיה

 חיסונים מלאי כי לומר ואין לעיל, המפורט כל בהינתן מאוזנת תמונה על מלמדת החיסונים

מיותרים. חיסונים לעודפי שקול שימוש בו נעשה שטרם

 היותה בשל הסף על להידחות העתירה דין כי עמדתם על ישובו המשיבים כן, על אשר .24

 לצפי לטענות בנוגע הן - חסרה עובדתית תשתית על ומבוססת עדכנית, בלתי כוללנית,

 ״עודף לגבי לטענות בנוגע הן הפלסטינית, ברשות הקורונה נגיף נגד החיסונים כמות

בישראל. חיסונים״

 משפטית תשתית כל הניחו לא שהעותרות הטעם מן גם להידחות העתירה דין זו, אף זו לא

 הפלסטיני בצד הרלוונטיים הגורמים בנעלי להיכנס ישראל מדינת על כי הטענה לביסוס

 הפלסטינית הרשות בהן בנסיבות וכמה, כמה אחת על הקורונה. נגיף עם ההתמודדות לשם

 מול אל מגעים העת כל מנהלת שהיא תוך כתרומה, חיסונים וקיבלה חיסונים רכשה

 מתמודדת הפלסטינית הבריאות ומערכת לשטחה, חיסונים הבאת לצורך שונים גורמים

שבשטחה. החולים בבתי חריגים אירועים ללא התחלואה גל עם טובה בצורה

 של הבריאות תחום על והאחריות הסמכות לפיה המשיבים מעמדת לגרוע ומבלי בנוסף,

 מדינת שבענייננו, הרי הפלסטינית; הרשות של לידיה הועברו הפלסטינית האוכלוסייה

 הפלסטינית לרשות לסייע כדי ומגוונות שונות בפעולות נוקטת ועודנה נקטה ישראל

דין. לכל בהתאם למחויב מעבר וזאת הקורונה, נגיף עם בהתמודדותה
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 שדין היא המשיבים עמדת המקדמית, בתגובה האמור ובהינתן כה, עד המקובץ כל יסוד על .25

בהוצאות. העותרת חיוב תוך להידחות, העתירה

 של הבריאות מתאם זוארץ, עמוס :של בתצהירם נתמכות זו בתגובה המפורטות העובדות .26

;הבריאות במשרד בינלאומיים ליחסים המחלקה מנהל שלמון, אשר ד״ר ושומרון; יהודה

החוץ. במשרד מדיני ותכנון תיאום סמנכ״ל ניר, אברהם

התשפ״ב בטבת, א' היום,

2021 בדצמבר, 5

 עו״ד שטיינבוך, מתן

 הבג״צים במחלקת עוזר

המדינה בפרקליטות המדינה בפרקליטות


