
 
 

 

 

 בבית המשפט העליון
 1550/18בג"ץ  

 1710/18בג"ץ  

 
 כבוד השופט נ' הנדל  פני:ל
 

 . עמותת הפורום החילוני1 :1550/18בבג"ץ  העותרים
 . פרופ' יורם לס2 
 . ח"כ תמר זנדברג3 
 . ח"כ קסניה סבטלובה4 
 . ח"כ מוסי רז5 
 . ח"כ מיכל רוזין6 
 ויסברג. ניצן 7 

 
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט  –עדאלה  :1710/18העותר בבג"ץ 

 הערבי בישראל
  

 ד  ג  נ 

         

 . שר הבריאות1 המשיבים:
 . מנכל משרד הבריאות2 
 . הרבנות הראשית3 
 . אוגוסטה ויקטוריה4 
 . אל מקאדס5 
 . בית חולים אלישע6 
 . אסותא אשדוד7 
 באר שבע. אסותא 8 
 . אסותא חיפה9 
 . אסותא ראשון לציון10 
 . אסותא רמת החייל11 
 . אסף הרופא12 
 . בית חולים בני ציון13 
 . ברזילי14 
 . בית חולים האיטלקי חיפה15 
 . הדסה הר הצופים16 
 . הדסה עין כרם17 
 . בית חולים הכרמל18 
 . הלל יפה19 
 המרכזי בעמק. בית חולים 20 
 . בית חולים המשפחה הקדושה21 
 . בית חולים הסקוטי נצרת )האנגלי(22 
 . בית חולים השרון23 
 . וולפסון24 
 . בית חולים זיו צפת25 
 . בית חולים חורב26 
 . בית חולים יוספטל27 
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 . לניאדו28 
 . מ.ר.ב29 
 . בית חולים מאיר30 
 . מעייני הישועה31 
 . מרכז רפואי הרצליה32 
 . נהריה מרכז רפואי גליל33 
 . בית חולים סוראסקי )איכילוב(34 
 . סורוקה35 
 . בית חולים סנט ג'והן ירושלים36 
 . בית חולים סנט ג'וזף ירושלים37 
 . בית חולים סנט וינסנט )הצרפתי(38 
 . פוריה39 
 . קפלן40 
 . רבין ק. בלינסון41 
 רמב"ם. 42 
 . שיבא43 
 . שערי צדק44 
 ביקור חולים -. שערי צדק45 

  

 1-3הודעת עדכון ובקשה לדחיית דיון מטעם משיבים 

  

 עו"ד נטע אורן :1-3בשם משיבים 

 

חלטה  ה

 
 

שינוי  – מעבר לכךושמא אף  – 90-עולה כי חל בדקה ה 1-3מהודעת משיבים  

מהותי בעמדתם. בנסיבות אלה, דומה כי אין מנוס מביטול הדיון הקבוע למחר בעתירות 

 לגבש עמדה מחודשת, ולקיים דיון ענייני. 1-3שבכותרת, על מנת לאפשר לב"כ משיבים 

 

יגישו הודעת עדכון  1-3יום. משיבים  30-העתירות ייקבעו, אפוא, לדיון בעוד כ 

והעותרים יוכלו להגיב  –ימים עובר למועד הדיון שייקבע  10לגבי עמדתם העדכנית עד 

 ימים. לא תינתן ארכה.  5להודעה בתוך 

 

ינמקו, בתוך יומיים, מדוע לא יוטלו עליהם הוצאות לזכות  1-3משיבים  

 שיוכלו להתייחס לדברים בתוך שבוע ימים לאחר מכן. –העותרים 

 

 .(28.1.2019"ב בשבט התשע"ט )כניתנה היום,  
  

 ש ו פ ט  
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