בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 3746/19
לפני:

כבוד הנשיאה א' חיות
כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר
כבוד השופט א' שטיין

העותרים:

 .1פורום בריאות הנפש
 .2לשמ"ה לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות
הנפש
 .3מרכז הורים נהריה בע"מ
 .4עמותת רעות  -שירותי שיקום ושילוב בקהילה
לאנשים עם מוגבלות
 .5אנוש  -העמותה הישראלית לבריאות הנפש
נגד

המשיבים:
המבקשת להצטרף כ"ידידת
בית המשפט":

 .1משרד הבריאות
 .2משרד הבינוי והשיכון
עמותת עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי
נפש
עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:

ט"ו בשבט התש"ף

בשם העותרים:

עו"ד גבריאל דיסני; עו"ד יונתן פרידמן

בשם המשיבים:

עו"ד הדס ערן

בשם המבקשת להצטרף
כ"ידידת בית המשפט":

גב' ריבי צוק

)(10.2.2020

החלטה
מוצא בזאת צו על תנאי המורה למשיב  1לבוא וליתן טעם מדוע לא יסייע לנכי
נפש ,כהגדרתם בחוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס) 2000-להלן בהתאמה:
המשתקמים והחוק ( ,לממן שכר דירה במסגרות הדיור המפורטות בתוספת לחוק ,לצורך
שילובם של המשתקמים בקהילה.
תצהירי תשובה יוגשו בתוך  90ימים.

2

ניתנה היום ,י"ח בשבט התש"ף ).(13.2.2020
הנשיאה

המשנה לנשיאה
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שופט
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צו על תנאי
על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית משפט זה ,מצווה בית המשפט כי ייצא
מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיב  1בעתירה דנן והמורה לו להתייצב וליתן טעם
מדוע לא יסייע לנכי נפש ,כהגדרתם בחוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס) 2000-להלן
בהתאמה :המשתקמים והחוק ( ,לממן שכר דירה במסגרות הדיור המפורטות בתוספת
לחוק ,לצורך שילובם של המשתקמים בקהילה.
היום ,י"ח בשבט התש"ף ).(13.2.2020
עידית מלול
המזכירה הראשית
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