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מתפרסמת בזה הצעת חוק־יסוד מטעם הממשלה:  

הצעת חוק־יסוד: הממשלה )תיקון מס' 5( )סמכויות לעניין פתיחה 
במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית(

בחוק־יסוד:הממשלה1,בסעיף1-40צתיקוןסעיף40

בכותרתהשולייםבסופהיבוא"אונקיטתפעולהצבאיתמשמעותית"; )1(

)א(,אחרי"מלחמה"יבוא"ולאתנקוטפעולהצבאיתמשמעותית בסעיףקטן )2(
העלולהלהוביל,ברמתהסתברותקרובהלוודאי,למלחמה";

חוק־ - )להלן הממשלה לחוק־יסוד: 40 סעיף  סעיף 1
היסוד(,שעניינו"הכרזתמלחמה",קובעכלהלן: כללי

"הכרזת מלחמה

המדינהלאתפתחבמלחמהאלאמכוחהחלטת )א( 40צ
הממשלהצ

צבאיות פעולות למנוע כדי זה בסעיף אין )ב(
הנדרשותלמטרתהגנהעלהמדינהוביטחוןהציבורצ

הודעהעלהחלטתהממשלהלפתוחבמלחמה )ג(
של והביטחון החוץ לועדת תימסר )א( קטן סעיף לפי
את ימסור הממשלה ראש האפשרי; בהקדם הכנסת
ההודעהבהקדםהאפשריגםבמליאתהכנסת;הודעהעל
פעולותצבאיותכאמורבסעיףקטן)ב(תימסרלועדתהחוץ

והביטחוןשלהכנסתבהקדםהאפשריצ"

במהותו,מסדירהסעיףסוגיהחוקתיתיסודיתורגישה
במשטר המחוקקת והרשות המבצעת הרשות ביחסי
דמוקרטי,והואבעלחשיבותרבהלענייןהכליםהמצויים
המדינה, של המבצעת כרשות הממשלה, של ברשותה
לממשאתאחריותהבכלהנוגעלביטחוןהמדינהוליחסי

החוץשלהצ

עלתכליתושלהסעיףעמדביתהמשפטהעליוןבפסק
דינובבג"ץ6204/06בייליןנ'ראשממשלתישראל)פורסם
מאורעות בעניין ביילין( בג"ץ - )להלן 2006צ8צ1( בנבו,

מלחמתלבנוןהשנייה,וכךנקבעשם:

"על־פיחוק־יסוד:הממשלה,הממשלההיאהרשות
המבצעתשלהמדינהוהיאאחראיתבפניהכנסתאחריות
משותפתצמתוקףתפקידהכרשותהמבצעתשלהמדינה
הממשלה,היאהאחראיתעלקיוםיחסיהחוץשלהמדינה
ומתוקףמעמדהועל־פיסעיף2)א(לחוק־יסוד:הצבא,נתון
שיטתהמשטר של מאופייההדמוקרטי הצבאלמרותהצ
שלנומתחייבתכפיפותןשלכלרשויותהביטחוןלממשלה
ואילוהממשלה,כאמור,אחראיתבפניהכנסתצצצצואמנם,
לשםהשמירהעלעקרונותהמשטרישחשיבותרבהלכך
כילאתתקיימנהפעולותלחימהמשמעותיותבלאהחלטת
ממשלהוללאביקורתפרלמנטריתצזוהיאףהנחתהמוצא
הוראת הממשלה; לחוק־יסוד: 40 סעיף הוראת שביסוד
מעקרונות חריגה תהיה לא כי להבטיח נועדה הסעיף
צבאיות פעולות על הממשלה אחריות לעניין היסוד

מטעםהמדינהוכדילהבטיחאתאחריותהשלהממשלה
כלפיהכנסתעקבקיומןשלפעולותכאלהצלתכליתזואף
נקבעוהוראותבסעיפים40)ב(ו–)ג(לחוק־יסוד:הממשלה,
הקובעותהןאתהחריגלהוראתסעיף40)א(והןאתחובת

הדיווחלכנסת")שם,בפסקה4לפסקהדין(צ

הקיים ההסדר את להתאים נועד המוצע התיקון
של בהיבט הן - הנוכחית המדינית-ביטחונית לתפיסה
מאפייניהפעולותהצבאיותוהןבהיבטשלדרכיעבודת

הממשלהצ

בחודשיוני2016מינהראשהממשלהועדהלעניין
עבודתהקבינטהמדיני-ביטחוני)הואועדתהשריםלענייני
הממשלה, לחוק 6 סעיף מכוח הפועלת לאומי, ביטחון
התשס"א-2001()להלן-הקבינט((,בראשותושלהאלוף
)במיל'(יעקבעמידרורצהוועדההתבקשהלגבשהמלצות
בנוגעלהכשרתשריקבינטחדשים,מידעלשריהקבינט,
הקבינטצ פעילות ודרכי הקבינט לישיבות השרים הכנת
המלצותהוועדההוגשולראשהממשלהבחודשדצמבר
2016צדוחהוועדהכללשורתהמלצותשנועדולשפראת
תהליכיקבלתההחלטותעל־ידיהקבינטבסוגיותהביטחון
הלאומיויחסיהחוץשלמדינתישראל,באמצעותמיסוד
תהליכיםוהטמעתכליםלייעולפעילותוצביןהשארעסק
הדוחבנושאשל"הכרזתמלחמה",ובמסגרתוהומלץכי
הקבינט סמכות את המבהירה תקבלהחלטה הממשלה
בקשרלאישורפעולותצבאיותלפיסעיף40לחוק־היסודצ
בדוחצוין,כי"הסמכתהקבינטבנושאזהחשובהלצורך
ייעולתהליכיקבלתההחלטות,שימורסודיותטרםתחילת
ככל מצומצמת, אך מוסמכת מסגרת וקביעת המערכה
האפשר,שלשותפיסוד"צבהחלטתהקבינטמס'ב/212מיום
ג'בסיווןהתשע"ז)28במאי2017(הוחלטלאמץאתדוח

הוועדה,בכפוףלכמהשינוייםשפורטובנספחלהחלטהצ

לחוק־היסוד, 40 סעיף את לתקן בא המוצע החוק
בהמשךלהמלצותהוועדהולהחלטתהקבינטכאמורלעיל,
באופןשיאפשרלממשלהלאצולאתסמכותהלפיהסעיף

האמורלידיהקבינט,בנסיבותומטעמיםכמפורטבתיקוןצ

לפסקאות )1( ו–)2(

כי קובע היום, בנוסחו לחוק־היסוד, 40)א( סעיף
המדינהלאתפתחבמלחמהאלאמכוחהחלטתממשלהצ
מוצעלהוסיףולקבועכיגםהסמכותלהורותעלנקיטת

ס"חהתשס"א,עמ'158;התשע"ה,עמ'249צ 1
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף33)א(,רשאיתהממשלהלהחליטעל ")א1(
אצילתסמכותהלפיסעיףקטן)א(,דרךכללאובמקרהמסוים,לוועדתשרים
שנקבעהבחוק;החליטההממשלהעלאצילתסמכותהלוועדתהשרים,תפעיל
ועדתהשריםאתסמכותהרקאםמצאראשהממשלהכיהפעלתהסמכותבידי
הוועדהנדרשת,בנסיבותהעניין,בשלטעמיםשלביטחוןהמדינהאויחסיהחוץ

שלה,לרבותטעמיסודיותהכרוכיםבהםצ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(ובסעיף33)א(,רשאיתהממשלהלהחליטעל ")א1(
אצילתסמכותהלפיסעיףקטן)א(,דרךכללאובמקרהמסוים,לוועדתשרים
שנקבעהבחוק;החליטההממשלהעלאצילתסמכותהלוועדתהשרים,תפעיל
ועדתהשריםאתסמכותהרקאםמצאראשהממשלהכיהפעלתהסמכותבידי
הוועדהנדרשת,בנסיבותהעניין,בשלטעמיםשלביטחוןהמדינהאויחסיהחוץ

שלה,לרבותטעמיסודיותהכרוכיםבהםצ";

פעולהצבאיתמשמעותית,היינו-פעולהצבאיתהעלולה,
ברמתהסתברותקרובהלוודאי,להוביללמלחמה,תהיה
נתונהבידיהממשלהצזאת,בשיםלבלכךשהכרזותמלחמה
פורמליותאינןנהוגותבעשרותהשניםהאחרונות,ולכך
פורמלית מלחמה הכרזת הבין–לאומי, המשפט שעל־פי
ממילאאינהתנאילקיומושלמצבמלחמהאוסכסוךמזוין,
ואףאינהנדרשתלצורךתחולתכלליהמשפטהבין–לאומי
בדבראופןניהולהלחימה)ראולמשל:בג"ץביילין,פסקה

4לפסקהדיןוההפניותשם(צ

לעומתזאת,ייתכןמצבשבותידרשלהתקבלהחלטה
עלביצועפעולהצבאית,אשרגםאםאינהכוללתהכרזה
עלולה היא במלחמה, פתיחה על המדינה של רשמית
להוביל,קרובלוודאי,למצבשלמלחמהבמדינה,היינו-
להביאלהשלכותכגוןפגיעהמשמעותיתבביטחוןהציבור,
לרבותבעורףהמדינה,גיוסמילואיםנרחב,פגיעהביחסי

החוץשלהמדינה,במשקהמדינהאובהיבטיםנוספיםצ

מעין החלטה גם כי לקבוע מוצע זאת, רקע על
באחריות הנושאת שהיא הממשלה, ידי על תתקבל זו
משותפתכלפיהכנסת,או,כפישיפורטבהמשך,עלידי

ועדתשריםשאליהאצלההממשלהאתסמכותהצ

ביילין, בבג"ץ צוין שגם כפי כי יובהר, זה לעניין
הביטוי"מלחמה",המופיעבחקיקהבהקשריםשונים,עשוי
לשאתפרשנותשונהבשיםלבלתכליתהחקיקהולסביבה
מותנה שהדבר בלי וזאת מופיע, הוא שבה החקיקתית

בהליךפורמלישלהכרזהעלפתיחהבמלחמהצ

לפסקה )3(

הגםשנקודתהמוצאהיאשהחלטותלענייןפתיחה
במלחמהאונקיטתפעולהצבאיתמשמעותיתיתקבלועל
הנוגעות ידיהממשלה,במציאותבישראלישנןנסיבות
לביטחוןהמדינהוליחסיהחוץשלה,אשרעשויותלהצריך
אתהדרגהמדינילקבלהחלטהכאמורבהרכבמצומצם
וייעודייותרשלחבריהממשלהצצעדזהעשוילהידרש,
ביןהשאר,כדילשמורעלסודיותטרםביצועהשלפעולה
ההחלטות, קבלת תהליכי את לייעל מסוימת, צבאית
ולקבועמסגרתמוסמכתאךמצומצמת,ככלהאפשר,של
שותפיסוד,במקריםשבהםמתעוררקושי,בנסיבותהעניין,
לכנסאתהממשלהבמליאתהצכאמורלעילבחלקהכללי
לדבריההסבר,תפיסהזועמדהבבסיסההמלצהשנכללה
בנושאזהבדוחהוועדהלענייןעבודתהקבינטהמדיני-

ביטחוניצ

ביותר רחב דעת שיקול מסור לממשלה כידוע,
גם כמו שלה, והביטחון החוץ מדיניות לניהול בנוגע
קבלת בנוגעלקביעתסדריעבודתה,דרכידיוניהואופן
החלטותיה)ראו:בג"ץ5167/00וייסנ'ראשהממשלה,פ"ד
נה)2(470,455)2001(;בג"ץביילין,פסקה4לפסקהדין;וכן

סעיף31)ו(לחוק־היסוד(צ

לכן,מוצעלאפשרלממשלהלאצולאתסמכותהלפי
בחוק, שנקבעה שרים לוועדת לחוק־היסוד 40)א( סעיף
השרים ועדת בידי האמורה הסמכות שהפעלת ובלבד
תותנהבכךשראשהממשלהמצאכימתקיימיםבנסיבות
הענייןטעמיםשלביטחוןהמדינהאויחסיהחוץשלה,
לרבותטעמיסודיותהכרוכיםבהם,אשרבגינםנדרשכי

ההחלטהתתקבלעלידיועדתהשריםצ

במקביל,מוצעבהצעתחוקהממשלה)תיקוןמס'12(
לאומי(, ביטחון לענייני השרים לוועדת סמכות )אצילת
זו,לקבועכיועדת התשע"ח-2018,המתפרסמתבחוברת
השריםשהממשלהתהיהרשאיתלאצוללהאתסמכותה
להחליטעלפתיחהבמלחמהאועלנקיטתפעולהצבאית
לאומי ביטחון השריםלענייני תהיהועדת משמעותית,

)היינו-הקבינט(צ

לענייןזהיובהר,כימשמעותאצילתהסמכותהיאכי
הממשלהמעניקהלקבינטאתהכוחלהפעילאתהסמכות
הסמכות מן בעצמה מתרוקנת אינה היא אך במקומה,
ויכולהבאופןעקרונילהמשיךולהפעילה,כמוגםלהחליט
לבטלאתהאצילהבכלעתצבנוסף,הממשלהתהיהרשאית,
ולעתיםאףחייבת,להנחותאתהקבינטולפקחעלאופן

הפעלתהסמכותעל־ידיוצ

עודמוצעלקבוע,כיאצילהכאמורתתאפשרהןדרך
כללוהןבמקרהמסויםצמשמעותהדבריםהיאכיבהתאם
לשיקולדעתה,תוכלממשלהמסוימת)למשל-בסמוך
לאחרהקמתהובמסגרתהחלטתהבדברהרכבווסמכויותיו
שלהקבינט(,לקבועכיהיאאוצלתאתסמכותהלפיסעיף
40)א(לחוק־היסוד,לקבינטצלחלופין,תוכלממשלהשלא
זאת, ובמקום כלל, בדרך לקבינט סמכותה את לאצול
לאצולאתהסמכותהאמורהלצורךאפשרותקבלתהחלטה
קונקרטיתשעשויהלהידרשבעתידהקרובלעין)למשל-
עלרקעהסלמהבמצבהביטחוניאולאורהערכהצבאית
פעולה נקיטת שתחייב להסלמה קרוב לצפי אומדינית

צבאיתמשמעותית(צ
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בסעיףקטן)ב(,אחרי"צבאיות"יבוא"אחרות"; )4(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"במלחמה"יבוא"אולנקוטפעולהצבאיתמשמעותית",אחרי )5(
"לוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתבהקדםהאפשרי"יבוא"ואםהתקבלהההחלטה
בידיועדתהשריםכאמורבסעיףקטן)א1(,תימסרהודעהעלכך,בהקדםהאפשרי,
"פעולות ואחרי הכנסת" של והביטחון החוץ ועדת של משנה ולוועדת לממשלה

צבאיות"יבוא"אחרות"צ

בנוסף,מאחרשבהתאםלסעיף33)א(לחוק־היסוד,לא
ניתןלאצולאתסמכויותהממשלהלפיחוק־היסוד,למעט
סמכויותלפיסעיף32)סמכויותשיוריותשלהממשלה(,
על המוצעמתגברות הסעיף הוראות כי להבהיר מוצע

האמורבסעיף33)א(צ

לפסקה )4(

סעיףקטן)ב(שלסעיף40לחוק־היסודקובעכיאין
הנדרשות צבאיות פעולות כדילמנוע הסעיף בהוראות
למטרתהגנהעלהמדינהוביטחוןהציבורצמוצעלהבהירכי
עניינושלסעיףקטןזהאינובפעולותצבאיותמשמעותיות
40 סעיף של ו–)א1( )א( קטנים בסעיפים הנדון הסוג מן

האמור,בנוסחםהמוצעצ

לפסקה )5(

סעיףקטן)ג(שלסעיף40לחוק־היסודקובעהוראות
לענייןדיווחלמליאתהכנסתולוועדתהחוץוהביטחוןשל
התיקונים בנוגעלפעולותצבאיותצ החלטות הכנסתעל
בעיקרם, מהווים, האמור )ג( קטן לסעיף המוצעים
התאמותמתחייבותלתיקוניםשפורטולעיל,בכלהנוגע
להבטיח לאחריותהשלהממשלהכלפיהכנסתולצורך

פיקוחפרלמנטריהולםעלהממשלהצבמסגרתזאת,מוצע
לקבועכיגםהחלטתממשלהעלביצועפעולהצבאית
תחייב במלחמה, פתיחה על החלטה כמו משמעותית,
מסירתהודעהלוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתבהקדם
החלטה התקבלה אם כי לקבוע מוצע בנוסף, האפשריצ
כאמורעלידיהקבינט-תימסרהודעהעלכך,בהקדם
האפשרי,הןלממשלה-לצורךהעדכוןהפנים־ממשלתי
והן הממשלה, על־ידי הסמכות אצילת לאור המתבקש
הכנסת- של החוץוהביטחון שלועדת לוועדתמשנה
כנסת חברי פורום באמצעות פרלמנטרי פיקוח לצורך
מצומצם,וזאתבשיםלבלטעמיםשבגינםנמצאכינדרש
שהסמכותתופעלבידיהקבינטצברי,כינסיבותכלמקרה
מן אחד בכל הדיווח יתאפשר שבו העיתוי על ישליכו
המקריםהמפורטיםבסעיףצמטבעהדברים,לאניתןלקבוע
מראשאתהמועדהמוקדםביותרהאפשרילדיווחכאמור,
מקרה, כל של לנסיבותיו בהתאם להיגזר, זה מועד ועל
פרלמנטרייעילעל פיקוח מאיזוןביןהתכליתשעניינה
הבטחת שעניינה התכלית לבין גיסא, מחד הממשלה,
יכולתהשלהממשלהלבצעבאופןיעילומיטביפעולות
של שיקולים על בהתבסס השאר בין חיוניות, צבאיות

שמירהעלסודיות,מאידךגיסאצ
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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:  

הצעת חוק הממשלה )תיקון מס' 12( )אצילת סמכות לוועדת השרים 
לענייני ביטחון לאומי(, התשע"ח-2018 

בחוקהממשלה,התשס"א-12001,בסעיף6,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:1צתיקוןסעיף6

אצילתסמכותהממשלהלהחליטעלפתיחהבמלחמהאועלנקיטתפעולהצבאית ")ב(
משמעותית,לפיסעיף40)א1(לחוק־היסוד,תהיהלוועדתהשריםלענייניביטחוןלאומיצ"

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:  

הצעת חוק הממשלה )תיקון מס' 12( )אצילת סמכות לוועדת השרים 
לענייני ביטחון לאומי(, התשע"ח-2018 

תיקוןסעיף6בחוקהממשלה,התשס"א-12001,בסעיף6,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא:1צ

אצילתסמכותהממשלהלהחליטעלפתיחהבמלחמהאועלנקיטתפעולהצבאית ")ב(
משמעותית,לפיסעיף40)א1(לחוק־היסוד,תהיהלוועדתהשריםלענייניביטחוןלאומיצ"

סעיף6לחוקהממשלה,התשס"א-2001)להלן  סעיף 1
-חוקהממשלה(קובעכיבממשלהתפעלועדת 
שריםלענייניביטחוןלאומי)להלןגם-הקבינטהמדיני-

ביטחוניאוהקבינט(,אשרהרכבה:ראשהממשלהוהוא
יהיההיושבראש,ממלאמקוםראשהממשלהאםמונה,
שרהביטחון,שרהמשפטים,שרהחוץ,השרלביטחוןהפנים
ושרהאוצרצעודקובעהסעיףכיהממשלהרשאית,לפי
ובלבד לוועדה, חברים להוסיף הממשלה, ראש הצעת
מספרםשל עלמחצית שמספרחבריהוועדהלאיעלה

חבריהממשלהצ

חוקהממשלהאינומעניקלקבינטהמדיני־ביטחוני
כי נהוג זאת, רקע ועל מוגדרות, סטטוטוריות סמכויות
הממשלהקובעת,בהחלטהמטעמה,אתתחומיסמכותוצ
כךלמשל,קבעההממשלהה־34בהחלטהמס'41מיוםי"ג
בסיווןהתשע"ה)31במאי2015(,כיהקבינטיעסוקבענייני
הביטחון מערכת ישראל, מדינת של הלאומי הביטחון
ומדיניותה,יחסיהחוץשלמדינתישראלומדיניותהחוץ
שלה,אישורתכניותפיתוחוהצטיידותשלמערכתהביטחון
וגופיהמודיעין,וכןכלנושאאחרשראשהממשלהקבע

שנסיבותיומצדיקותשיידוןבוועדתשריםזוצ

בתיקוןהמוצעלסעיף40לחוק־יסוד:הממשלה)להלן
-חוק־היסוד(,במסגרתהצעתחוק־יסוד:הממשלה)תיקון
מס'5()סמכויותלענייןפתיחהבמלחמהאונקיטתפעולה
צבאיתמשמעותית(,המתפרסמתבחוברתזו,נקבע,בסעיף
קטן)א1(שלהסעיףהאמור,כיהממשלהתהיהרשאית

להחליט,בדרךכללאובמקרהמסוים,עלאצילתסמכותה
להחליטעלפתיחהבמלחמהאועלנקיטתפעולהצבאית
קרובה הסתברות ברמת להוביל, העלולה משמעותית
לוודאי,למלחמה,לוועדתשריםשנקבעהבחוקצעודנקבע,
בתיקוןהמוצעהאמור,כיאםהחליטההממשלהעלאצילת
סמכותהלוועדתהשרים,תפעילהוועדהאתסמכותהרק
אםמצאראשהממשלהכיהפעלתהסמכותבידיועדת
השריםנדרשת,בנסיבותהעניין,בשלטעמיםשלביטחון
המדינהאויחסיהחוץשלה,לרבותטעמיסודיותהכרוכים

בהםצ

היא ביטחוןלאומי לענייני השרים שוועדת מאחר
ועדתהשריםהרלוונטיתוהמתאימהביותרלענייןזה-הן
בשלהאופיהמסווגשלדיוניה,הןלאורחבריהממשלה
משרדים על כממונים תפקידם מכוח בה שמכהנים
הרלוונטייםלתחוםהביטחוןהלאומי,הןבשלהרקעוהידע
המקצועישאמוריםלהימצאבידיכללחבריה,והןבשים
לבלשארהנושאיםהמסוריםלסמכותהבהתאםלהחלטות
לקבוע מוצע לאורךהשנים- ישראל שקיבלוממשלות
בחוקהממשלהכיועדתהשריםשהממשלהתהיהרשאית
לאצוללהאתהסמכותלהחליטעלפתיחהבמלחמהאו
40)א1( לפיסעיף נקיטתפעולהצבאיתמשמעותית, על
לאומיצ ביטחון לענייני השרים ועדת היא לחוק־היסוד,
מוצעלעגןאתהתיקוןהאמורבחוקהממשלההמהווה
אתהבסיסהחוקילפעילותהקבינט,וזאתכתיקוןמשלים

לתיקוןהמוצעבחוק־היסודכאמורלעילצ

ס"חהתשס"א,עמ'168;התשע"ה,עמ'252צ 1
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