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 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
  2815/11בג"ץ  

 
 כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין  בפני:

 כבוד השופט ח' מלצר 

 כבוד השופט י' עמית 

 

. בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם 1 העותרים:
 מוגבלות

 . ח"כ אילן גילאון2 

 . גאולה צדוק3 

  

 ד  ג  נ 
         

 . משרד הבריאות1 המשיבים:

 . משרד הרווחה והשירותים החברתיים2 

 . נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות3 

 מרכז לשיקום בע"מ –. אילנית 4 

  
 יו"ר ועד הורים מעון אילנית –. ברטהולד מלצר 1 המבקשים להצטרף:

 . גילה סודאי2 

 . עליזה עופר3 

  

 איתנ-עתירה למתן צו על

  

  (20.6.11)        י"ח בסיון התשע"א תאריך הישיבה:

 

 עו"ד שרון פרימור; עו"ד יותם טולוב בשם העותרים:

 

 עו"ד יצחק ברט; עו"ד עינב גולומב :3-1בשם המשיבים 

  
 עו"ד ליפא מאיר; עו"ד גלי אופינסקי :4בשם המשיבה 

  
 עו"ד עמיר מלצר בשם המבקשים להצטרף:

 
 

מרכז -ריאות,מדוע המשיב מס' 1 לא יפסיק באופן מיידי את התקשרותו עם המשיבה 3, "אילניתמשרד הב

 לשיקום בע"מ".
 
 

 אותבזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים נ' משרד הברי 2815/11בגץ (: 2011-04-08להחלטה בעליון )
 שופטים: ע' ארבל, עו"ד: ע' ג'ובראן דכוור, ש' פרימור 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-b01.doc
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שופטים: ע'  בזכות, המרכז לזכויות אדם נ' משרד הבריאות 2815/11בגץ (: 2011-04-20להחלטה בעליון )
 ' מאיר, ג' אופינסקי, ע' ג'ובראן דכונר, ש' פרימור י' ברט, ע' גולומב, ל 1ארבל, עו"ד: 

שופטים: ע'  בזכות, המרכז לזכויות אדם נ' משרד הבריאות 2815/11בגץ (: 2011-05-31להחלטה בעליון )
 י' ברט, ש' פרימור  1ארבל, עו"ד: 

 בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים נ' משרד הבריאות 2815/11בגץ (: 2011-06-01עליון )להחלטה ב
 שופטים: ע' ארבל, עו"ד: ש' פרימור, בקשה, מיום 

שופטים: ע'  בזכות, המרכז לזכויות אדם נ' משרד הבריאות 2815/11בגץ (: 2011-06-05להחלטה בעליון )
 י' ברט, ג' אופינסקי, ש' פרימור  1ארבל, עו"ד: 

בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות נ' משרד  2815/11בגץ (: 2011-06-14להחלטה בעליון )
 שופטים: ה א' ריבלין, עו"ד: עמיר מלצר  הבריאות

ם עם מוגבלות נ' משרד בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשי 2815/11בגץ (: 2011-06-19להחלטה בעליון )
 שופטים: א' ריבלין, עו"ד: יצחק ברט, עינב גולומב  הבריאות

 
 
 

ין-פסק  ד

 

 
 

העתירה שלפנינו הציפה שאלה חשובה הנוגעת לטיב הטיפול במוסדות  

 בפרט. 4לאנשים פגועים בכלל ובמוסדות המשיבה 

 

משרדי ראש מרכזי של העתירה בא לכלל פתרון נאות משהוסכם על דעת שני  

כי העותרים יהיו רשאים  –משרד הרווחה ומשרד הבריאות  –הממשלה הנוגעים בדבר 

, וזאת בתיאום מראש עם הממונה על הנושא 4לקיים ביקורי פתע במוסדות המשיבה 

 במשרד המתאים. הביקורים יערכו במשותף ובעת ובעונה אחת.

 

ה מקום , לא מצאנו בשלב ז4אשר לדרישה לסגור את מוסדות המשיבה  

להתערב בשיקול הדעת של משרד הרווחה לבחור לסיים את ההתקשרות עם המשיבה 

, ובשיקול הדעת של משרד הבריאות שבחר להמשיך בהתקשרות עם המשיבה תחת 4

 הידוק הפיקוח על המוסדות.

 

בהקשרים אלה כל זכויות וטענות הצדדים כולם, לרבות המבקשים להצטרף  

 שמורות להם.

 

 קת.העתירה נמח 

 

 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-b02.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-b05.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-b06.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-b07.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-p08.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-p08.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-p09.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/11028150-p09.doc
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 (. 20.6.2011ניתן היום, י"ח בסיוון התשע"א ) 

 

 54678313-2815/11ח' מלצר 

 

 ש ו פ ט ש ו פ ט לנשיאה-המשנה

 
 

5129371 

54678313_________________________ 
 גח   P10.doc_11028150   העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

 www.court.gov.il  ; אתר אינטרנט, 2703333-077מרכז מידע, טל' 
 

 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 
 בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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