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 . כנסת ישראל 1

 ידי ב"כ עוה"ד אביטל סומפולינסקי -על
 משכן הכנסת, ירושלים

 02-6753495; פקס: 02-6408636טל': 
 ל משרד הבריאות"מנכ. 2
 משרד החינוך. 3
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 4
 הרשות להגנת הפרטיות. 5

 , המדינה פרקליטות ידי על
 ירושלים המשפטים, משרד

 02-6467011; פקס: 073-3925590טלפון: 
 שירותי בריאות כללית .6

 מכבי שירותי בריאות .7

 לאומית שירותי בריאות .8

 מאוחדת םקופת חולי .9

 מרכז השלטון המקומי .10
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ם  י ב י ש מ ה

  2-5המשיבים מטעם הודעה מעדכנת 

 
מוגשת בזאת הודעה מעדכנת מטעם  ,27.5.21בהתאם להחלטת כב' הנשיאה חיות מיום  .1

 (.המשיבים)להלן:  5-2המשיבים 

 

להורות למשיבים לבוא וליתן טעם "בית המשפט הנכבד יוזכר כי במסגרת העתירה התבקש  .2

נגיף  –הוראת שעה  – 36מדוע לא ייקבע כי החוק לתיקון פקודת בריאות העם )מס' 

  ."בטל – 2021 –הקורונה החדש(, התשפ"א

  
 –הוראת שעה  – 36מס' )ע תוקפו של החוק לתיקון פקודת בריאות העם פק 28.5.21ביום  .3

 1; וזאת בהתאם לסעיף (הוראת השעה להלן:) 2021-, התשפ"א(נגיף הקורונה החדש

להוראת השעה, הקובע כי תוקפה של הוראת השעה הוא לשלושה חודשים בלבד מיום 

פרסומו של החוק ברשומות, או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה 

, שלושת החודשים 28.2.21לפי המוקדם. לפיכך, בהינתן שהוראת השעה פורסמה ביום  -

 .כאמור פקע וראת השעהשל ה , ותוקפה28.5.21ו ביום חלפ

 

בראשות שר  נערך דיוןלהשלמת הדברים, יצויין כי לפי הנמסר ממשרד הבריאות, לאחרונה  .4

 הוחלט שלא לפעול להארכת תוקפה של הוראת השעה. והבריאות, וב

 

וכי  , המשיבים יטענו כי העתירה התייתרהכאמור פקיעת הוראת השעהאשר על כן, לנוכח  .5

 .דינה להימחק
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  פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות.בתצהירו של  האמור בהודעה זו נתמך .6

 

 

 תשפ"א ,סיוןב"ג כ היום,

   2021 ,יוניב 3              

   

 
 

 , עו"דאודי איתן

 במחלקת הבג"ציםבכיר  ןסג

 בפרקליטות המדינה

 , עו"דרן רוזנברג

 במחלקת הבג"ציםבכיר  סגן

 בפרקליטות המדינה

 , עו"דסיון דגן

 במחלקת הבג"ציםעוזרת ראשית 

 בפרקליטות המדינה




