
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  1633/20 - ז'

בג"ץ  2070/20

כבוד הנשיאה א' חיות לפני:
כבוד השופט ע' פוגלמן
כבוד השופט א' שטיין

"סל" שירותי סיעוד העותרת בבג"ץ 1633/20:

1. התאחדות התעשיינים בישראל
2. התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

3. ארגון חברות הניקיון בישראל

העותרים בבג"ץ 2070/20:

נ  ג  ד

1. מדינת ישראל המשיבים בבג"ץ 1633/20:
2. שר הבריאות

3. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

1. מדינת ישראל
2. שר הבריאות

3. שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
4. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

5. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

המשיבים בבג"ץ 2070/20:

1. נשיאות המגזר העסקי בישראל המבקשות להצטרף:
2. התאגדות רשתות המסחר האופנה וההסעדה

3. הסתדרות העובדים הלאומית

בקשה מיום 30.9.2020 מטעם העותרת 1 בבג"ץ 
2070/20, המשיבים בבג"ץ 1633/20 והמשיבים בבג"ץ 

2070/20 לדחיית מועד ביצוע פסק הדין
תגובת העותרת בבג"ץ 1633/20 מיום 1.10.2020

תגובת העותרים 3-2 בבג"ץ 2070/20 מיום 1.10.2020
בקשת הצטרפות מטעם המבקשת להצטרף 1 מיום 

30.9.2020
בקשת הצטרפות מטעם המבקשת להצטרף 2 מיום 

1.10.2020
בקשת הצטרפות מטעם המבקשת להצטרף 3 מיום 

1.10.2020

עו"ד אביתר קנולר; עו"ד ענבר אפק נכט; עו"ד 
ליאת תבל

בשם העותרת בבג"ץ 
:1633/20



עו"ד מיכל וקסמן חילי
בשם העותרת 1 בבג"ץ 

:2070/20

עו"ד סיגל פעיל; עו"ד זוהר גיפס

בשם העותרים 3-2 בבג"ץ 
2070/20 ובשם המבקשת 

להצטרף 1:

עו"ד יונתן ברמן

בשם המשיבים בבג"ץ 
1633/20 והמשיבים 4-1 

בבג"ץ 2070/20:

עו"ד יפתח הלינג
בשם המשיבה 5 בבג"ץ 

:2070/20
עו"ד ליאת תבל; עו"ד אביתר קנולר בשם המבקשת להצטרף 2:

עו"ד פז מוזר; עו"ד בר לאודון; עו"ד רן קונפינו בשם המבקשת להצטרף 3:

החלטה

מהנימוקים שפורטו בבקשה, פרק הזמן של השהיית ביטול תעודת המחלה 

הגורפת מוארך כמבוקש עד יום 28.10.2020.

אין מקום לבקשות הצטרפות בשלב זה שלאחר מתן פסק דין. הבקשות נדחות.

ניתנה היום, י"ג בתשרי התשפ"א (1.10.2020).
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