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 מטעם המשיב הודעה מעדכנת

 
-)לפני כבוד השופטים עמית, ברק 2021באוקטובר  11לקראת הדיון בעתירה הקבוע ליום  .1

 ארז וקרא(, מוגשת בזאת הודעה מעדכנת מטעם המשיב. 

 

עניינה של העתירה בבקשת העותרת כי בית המשפט הנכבד יורה למשרד הבריאות כזכור,  .2

 לאישור "תו ירוק" ,ות אחרותהזהה לתוכן המופיע בשפ ,כיתוב בשפה הערבית להוסיף

המונפק לאדם הזכאי לתעודת מחלים או מחוסן, ולתעודת מחלים  (תו ירוק אישור :)להלן

 או מתחסן.

 

, נטען 2021במאי  3כן נזכיר, כי במסגרת התגובה המקדמית שהוגשה מטעם המשיב ביום  .3

 כי דין העתירה להידחות בהיעדר כל עילה משפטית כלפי המשיב. 

 

לצד זאת ומבלי לגרוע מעמדת המשיב לגוף העתירה, צוין במסגרת התגובה המקדמית,  כי 

ירוק שלא מונפק באמצעות יישומון  שינוי אפשרי של כיתוב הכותרות המופיע באישור תו

באופן זה  (במסגרתו ממילא קיימת כבר אפשר להנפקת תו ירוק בשפה הערבית)הרמזור 

יישקל  –תו ירוק  אישורב שיוסף כיתוב בשפה הערבית לצד הכיתוב המופיע בשפה העברית

 לקראת תיקונים אחרים שיידרשו במערכות משרד הבריאות. 

 

 3לכך, יבקש כעת המשיב לעדכן כי לקראת השינוי שנערך בתו הירוק ביום בהתאם  .4

, והדרישה מכלל הציבור להנפיק תו ירוק חדש לפי השינוי שחל בזכאות 2021באוקטובר 

הוסף כיתוב בשפה הערבית לצד כיתוב בשפה העברית בכותרות  תו ירוק,אישור  תלקבל

 לתוקף" וכן "תאריך תפוגה".  "תו ירוק", "מס. תעודת זהות", "תאריך כניסה

 

, במסגרת הכנסת שינויים נוספים באישור התו הירוק 2021באוקטובר  6כמו כן, החל מיום  

ערבית לצד המשפטים "תעודה זו מאפשרת להיכנס שפה ההמונפק, יוכנס כיתוב נוסף ב
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למקומות הפועלים לפי התו הירוק" וכן "תעודה זו מהווה גם תעודת מחוסן. התעודה 

 בישראל בלבד, בצירוף תעודה מזהה". תקפה 

  

 לשם המחשה:     מאישור תו ירוקלהלן דוגמה  

 

 
 

התייתר ומשכך  בעתירה הנוגע לאישור התו הירוק כי הסעדהאמור, סבור המשיב לאור  .5

 .על דחייתה של העתירהמתבקש בית המשפט הנכבד להורות 

 

 "ט בתשרי תשפ"בכ   ם, והי

 2021באוקטובר  05 

 , עו"דרנאד עיד 

 סגן בכיר א' במחלקת הבג"צים 

 המדינהבפרקליטות  


