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כבוד השופט ח' כבוב לפני:

הצלחה - לקידום חברה הוגנת העותרת:

נ  ג  ד

1. שר הביטחון המשיבים:
2. משרד הביטחון

3. ראש המטה הכללי
4. צבא הגנה לישראל

5. היועצת המשפטית לממשלה
6. מפקדת גלי צה"ל

בקשת ארכה מטעם המשיבים

עו"ד אלעד מן בשם העותרת:

עו"ד תהילה רוט; עו"ד יעל קולודני בשם המשיבים:

החלטה

העתירה שבכותרת הוגשה בראשית חודש מאי 2022, ומאז עברה מספר 

מַהֲמֹורֹות. ביסוד העתירה בקשת העותרת למתן צו על-תנאי, המורה למשיב 1, שר 

הביטחון, למנות ועדת איתור לבחירת מפקד לתחנת גלי צה"ל, ולפעול להשלמת המינוי 

כמינוי קבע. לאחר הגשת העתירה הוקמה ועדת איתור כאמור, וזו השלימה מלאכתה זה 

מכבר. ברם, לאור התפזרות הכנסת והמועד שנקבע לבחירות לכנסת ה-25; משך ההליכים 

להקמת ממשלה ומועד כניסתו של ח"כ יואב גלנט לתפקיד שר הביטחון, וכן בשים לב 

למצב הביטחוני שדרש את התייחסותו למספר עניינים דחופים – טרם התקבלה החלטת 

שר הביטחון בעניין מינוי מפקד קבוע לתחנה.

עתה מונחת לפניי בקשה נוספת מטעם המשיבים למתן ארכה, עד ליום 

01.03.2023; וזאת, לצורך הגשת הודעה מעדכנת בעניין הליכי המינוי. בגדרי הבקשה 

הובאה גם תגובת העותרת המתנגדת לארכה המבוקשת. בתוך כך, העותרת שבה על 

בקשתה לצו ביניים לפיו לא יוארך המינוי הזמני של מפקדת התחנה הנוכחית, בפעם 



הרביעית, מעבר ליום 28.02.2023. בנוסף התבקש לקבוע את העתירה לדיון עובר ליום 

.28.02.2023

  לאחר שקילת מכלול הנסיבות, ועל אף שהדעת לא נוחה מהימשכות ההליך, 

בפרט לאור עמדת היועצת המשפטית לממשלה בדבר הצורך בהשלמת המינוי בסמוך 

לאחר הקמת הממשלה – מצאתי להיעתר לבקשה. שכן, מדובר בארכה קצרה יחסית (הגם 

שאינה הראשונה או השנייה במספר, ומבלי שנעלמה מעיניי העובדה שנחצה בעטיה 'קו 

פרשת המים' של יום 28.02.2023); וכן משום שלא ניתן לשלול את הטעמים הביטחוניים 

שביסודה, שדי באלה הברורים וידועים לכל מהעת האחרונה כדי להבינם. בצד האמור 

יוער, כי טוב יעשה שר הביטחון אם יידרש גם לעניין זה, בהקדם האפשרי, משבשלה 

העת לקבל החלטה זה מכבר. 

ניתנה היום, כ"ח בשבט התשפ"ג (19.2.2023).
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