
 
 2מתוך  1עמוד 

 

 11-11-82121ת.א.      מחוזיבית המשפט הב
 לפני כבוד השופט גדעון גינת                בחיפה
 11011בשעה  2.1.12קבוע לדיון ביום         

 
 0בעניין שבין

 

 ואח' עודד שוהם  0התובעים
 

 ו/או אח' יניב גבע ו/או שירי מלכיעו"ד ע"י ב"כ כולם 
 דין ונוטריוןיניב גבע ושות' משרד עורכי ממשרד 

 70767רחובות  ע,פארק המד, 5מרח' אופנהיימר 
  602277796פקס:  60-2277799טל: 
 

 
 -   נגד -

 
 ישראלב התאחדות מגדלי הבקר  0תהנתבע
 570017038אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ    

 ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עורכי דין
 0293060תל אביב  2מרח' ברקוביץ' 

 63-7776767פקס:  63-7776777טל: 
 
 
 היועץ המשפטי לממשלה  0בענייןו

 
 אזרחי-ע"י פרקליטות מחוז חיפה

 3362572א 75שד' פל"ים 
 3766267חיפה  556ת.ד. 
 62-0032677פקס:  62-0032665/0/7/0טל: 

 

 לבקשה להארכת מועד התובעיםתגובת 

 להגשת הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה

מתכבדים  36/79/9670להחלטה מיום בהתאם היועץ המשפטי לממשלה ולבקשת  המשךב
 :גיש תגובתם כפורט להלןלה התובעים

ככל שתינתן הארכה המבוקשת אך הם סבורים כי  ,אין התנגדות לארכה המבוקשתלתובעים  .7
 וזאת כמפורט להלן.  9/7/9672יש לדחות את הדיון המקדמי הקבוע ליום 

תגובה את העל מנת להגיש כ הנתבעת "ב לאכ התובעים "בזו פנתה  גובהתהגשת בטרם  .9
שת כתב התביעה המתוקן. ארכה להגבנוסף הנתבעת ליתן תבקשה ה מקורב, כאשר בהסכמה
להציג את עמדתה לבית המשפט  כ התובעים התבקשה"בולארכה המבוקשת רבה יסהנתבעת 
  .(לעמדת הנתבעת 0סע' ) זו גובהתבמסגרת 

 לתגובה. 1כנספח ב "הנתבעת מצמדת ע
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תגובה ל 7סע' )ת הדיון בתיק אשר תאריך א לכל בקשה סרבתמהנתבעת  אל לב כיושם י .3
 .(ב"המצ

העובדה כי תגובת היועץ המשפטי לממשלה לא תהיה מונחת בפני בית המשפט נוכח שאלא  .2
הקבוע ליום המקדמי ין טעם בקיום הדיון אכי התובעים  סבורים, 121221121עד ליום הנכבד 

 ויש לדחותו. 9/7/9672

, המתייחס בין היתר לאירועים התביעה המתוקן כתבשו כבר מחר את מזו, התובעים יגייתרה  .5
ת את מועד הדיון לדחוקה הצדיש  וגם מטעם זה פיזור הכנסת והממשלהלרבות האחרונים 

 . הגיש כתב הגנה מתוקןללאפשר לנתבעת על מנת ולו המקדמי 

מתווה החלב נשוא נקבע למועד זה על מנת לבחון האם  9/7/9672כי הדיון הקבוע ליום יוזכר  .0
פעולות  מטרה ו/או אילוובתוך כך האם יפחת מחיר ה י הממשלה,"ייושם ע התובענה

 עשינה עד למועד זה. תחיקתיות ת

על פניו נראה כי ו שינה את מאזן הכוחות 90/79/9670ת והממשלה ביום שפיזור הכנסאלא  .7
 יישומו והוצאתו לפועל של מתווה החלב. הוקפא זה  בשלב

ובשים לב לעובדה כי  והקפאת כל פעילות פרלמנטריתהאירועים האחרונים וכח נעל כן ושר א .0
מבלי שיהיו  מוטעם בקיוכל א יהא ל ,הינו דיון מקדמי בלבד 9/7/9672ליום  קבועההדיון 

עמדת היועץ המשפטי כן מונחים בפני בית המשפט הנכבד כתבי הטענות המתוקנים ו
 .בהעדר כל אילו לקדם את התיקממשי , שכן יהיה קושי לממשלה

לפרק זמן  המקדמילדחות את הדיון מתבקש בית המשפט הנכבד ומטעמי יעילות על כן אשר  .2
 הנכבד. בית המשפט יומנו שללבהתאם ו ד לאחר שיוגש כתב ההגנה המתוקןע קצר

 הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. ןמ .76

 

 }נחתם אלקטרונית{            
        ___________________ 

 שירי מלכי, עו"ד             
 דין ונוטוריוןיניב גבע ושות' עורכי  
 התובעיםב"כ                 
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