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'איירתשע"חח

לכבוד

החוקה,חוקומשפטולוועדתוהביטחוןהחוץלוועדתהמשותפתהוועדה

( )סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או 5)תיקון מס'יסוד: הממשלה -חוקהצעת הנדון: 

()אצילת סמכות 23והצעת חוק הממשלה )תיקון מס'  1נקיטת פעולה צבאית משמעותית(

 31222-ים לענייני ביטחון לאומי(, התשע"חלוועדת השר



.אנומתכבדיםלצרףהערותינולהצעותהחוקשבנדון

ולהבהיראתסעיף אנומבקשיםלברךעלהיוזמהלתקן לחוקיסוד:הממשלה,40ככלל,

בנושאסמכותאשרמזהזמןברורכיהואלחלוטיןאינועונהעלהדרישהלבהירותחוקתית

 ההחלטות צבאיבילגקבלת בכוח שימוש חלק . החוקניכר בתזכיר העולות מההצעות

ראויותלברכה.עםזאת,אנומבקשיםלייחדאתהערותינולכמהנושאיםתחתשניענפים.

ישלחשובמחדשעלהתיקוניםהמוצעים. סבוריםכי הענףהאחדהואנושאיםבהםאנו

סבוריםכי נושאיםשבהםאנו הוא השני שהוהענף בנושא,משעה לעסוק ישמקוםחלט

.בתחומיםנוספיםלתקןאתהחוקהקיים

 רקע  .א

קובעכיוםכך:40נוסחחוקיסוד:הממשלהסעיף

 הכרזת מלחמה

המדינהלאתפתחבמלחמהאלאמכוחהחלטתהממשלה.)א(.40

איןבסעיףזהכדילמנועפעולותצבאיותהנדרשותלמטרתהגנהעל)ב(

ינהוביטחוןהציבור.המד

)א()ג( קטן סעיף לפי במלחמה לפתוח הממשלה החלטת על הודעה

ראש האפשרי; בהקדם הכנסת של והביטחון החוץ לוועדת תימסר
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הכנסת; במליאת גם האפשרי בהקדם ההודעה את ימסור הממשלה

תימסרלוועדתהחוץ )ב( הודעהעלפעולותצבאיותכאמורבסעיףקטן

 להכנסתבהקדםהאפשרי.והביטחוןש

מטרתושלהתיקוןהמוצעהיאלהפקידבידיועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי)"הקבינט

וכןלהבהיראת המדיניבטחוני"(סמכויותקבלתהחלטותבמקריםשלפתיחהבמלחמה,

חלוקתהסמכויותהנכונה.

קוניםנוספים.נדגישמסמךהערותזהעוסקבכללהתיקוניםהמוצעים,ומציעהבהרותותי

 כי כעת כבר מהמקרים הפחותבחלק לכל רצויות, אינן מההצעות חלק כי סבורים אנו

 אףבצורהבההןמוצעות. הריבמקריםאחריםאנוסבוריםכי אםתתקבלרוחהתיקון,

העקרונות את תואמת איננה היא שכן מחדש לחשיבה ראויה מוצע הוא בה שהצורה

טחוןהלאומי.יהשולטיםבענייניהב

 כותרת הסעיף .ב

כיוםהיא"הכרזתמלחמה".40כותרתסעיף

ל הכותרת את לשנות מבקשת מלחמה" ההצעה או נקיטת פעולה צבאית  הכרזת

"משמעותית

ביןכמצוין עוד מקובלת פרקטיקה אינה מלחמה הכרזת החוק, לתזכיר ההסבר בדברי

מדינות.
3
נוכחי,מדברעל"פתיחהבמלחמה"ולאלמעשה,גםהסעיףעצמו,אפילובנוסחוה

שוםמשמעות לו שאין בהמשךהשימושבמושג הגיון כל ממילאאין הכרזתמלחמה. על

במשפטהבינלאומי.אנומציעיםלהסיראתהמונח"הכרזה"מכותרתהסעיף.

שמ וכפי כן, על פורטיתר גםהמונחמלחמה ההסבר, כיוםבדברי במשפטפחותרלוונטי

הבינלאומ " מזויין הוא"סכסוך המונחהמקובל "armed conflictי. התקפה חמושהאו

armed attack"".
4


פעולה נקיטת "מונח מלחמה מכותרת המסמך ולהסתפק במילים הלהסיר את לכן מוצע

                                                           

מא3 שנת 1990ז הכך בסך 5הוכרזו אצל הדיון את ראו באפריקה. מהן ארבע בעולם,  Tomמלחמות
Ginsburg, Chaining the Dog of War: Comparative Data 15 CHICAGO JOURNAL OF 

INTERNATIONAL LAW 138 (2014).
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 צבאית משמעותית"

 פתיחה במלחמה או נקיטה בפעולה צבאית משמעותית .ג

פתחבמלחמהאלאמכוחהחלטתממשלה.ס"ק)א(בנוסחהנוכחיקובעכיהמדינהלאת

לתקןאתהסעיףכךשיאמרכך:תזכירהצעתהחוקמציע

ולאתנקוטפעולהצבאיתמשמעותיתהעלולהלהוביל,ברמת"המדינהלאתפתחבמלחמה

אלאמכחהחלטתממשלה".הסתברותקרובהלוודאי,למלחמה

ל מוצע לא שאותו בסעיף החלק לגבי להעיר נבקש ראשית הפתיחה–שנות פסקת והוא

במלחמה.

במלחמה"פתיחה " (1)

במלחמהבעייתיביותר.פתיחהביןאםתשונהכותרתהסעיף,וביןאםלאו,הרישהמונח

ראשית,חלאיסורמוחלטבמשפטהבינלאומילפתוחבמלחמה,אלאעלפיאישורמפורש

 מסוימות בחוקות האו"ם. של הביטחון מועצת במפורששל מופיע לפתוחאיסוראף

.במלחמה
5

 מחוקות בחלק אומנם )שאינומדינות מלחמה הכרזת המונח מופיע העולם

,אופתיחהבמלחמה,אךבעיקרכמונחהמצויבחוקהבאופןמסורתי.רלוונטיעוד(
6
נראה

 כי שמתקניםאת היסודבשעה חוק כי חשובראוי כה ינקוטחוק לא ישראל מדינת של

.במלחמהלפתוח תירותלמדינהשניתןלפרשןכמבמילים

קיימת בהם התנאים את לקבוע היא הראשונה זה. בהקשר קיימות אפשרויות שתי

הסמכותהחוקתיתלצאתלמלחמה)הגנהעצמית,אואישורמועצתהביטחוןשלהאו"ם(,

ואתהתנאיםלאישורהיציאהלמלחמהבהקשרזה.
7



                                                           

עכי:חוקהיסודהגרמניקוב5
26(1) Acts tending to and undertaken with intent to disturb the peaceful relations between nations, 
especially to prepare for a war of aggression, shall be unconstitutional  

.3לעילבה"שGinsburgראואתהדיוןאצל6
פריקהלחוקתדרוםא200-201סעיפים  ראו7

200 Defense Force 
(1.) The defence force must be structured and managed as a disciplined military force. 
2) ) The primary object of the defence force is to defend and protect the Republic, its territorial 

integrity and its people in accordance with the Constitution and the principles of international law 
regulating the use of force.  
201 Political responsibility 

(1.) A member of the Cabinet must be responsible for defence. 



 

 

 סמכותהממשלה כי היאפשוטלקבוע פעולהאפשרותשניה כל של להביאלאישור היא

שתצבאיתמשמעותית ו, לכדי להביא העלולה ככזו גדר )ראופעילותלחימהמשמעותית

להלןלגביההגדרה(.
8



במלחמה""פתיחה (2)

מלחמהמוגדרתבמשפטהבינלאומיהואמונחבעייתיכפישפירטנולעיל,המונחמלחמה .

כסכסוךאליםביןשתימדינות.
9
לדבר,רובהסכסוכיםבעולםכיוםאינםאולםלאמיתוש

גםבמשפטהישראליאיןאיןמשמעות.ולאםביןשתימדינות,ולשאלהאםישמלחמהא

המשפט בבית הנושא עלה שבו היחיד במקרה התברר, ולמעשה למונח. ברורה הגדרה

 בבג"צ אתבייליןהעליון, מונע למעשה מלחמה במונח משתמש שהסעיף העובדה כי ,

ישראל.השימ של החוץ יחסי על ניכרת השפעה לדבר שכן בו, וש
10
העליון המשפט בית

 בסעיף השימוש שעצם לפיכך, שם, של40הדגיש הרחבה סמכותה בתחום מצוי )א(

ממשלה החלטת התקבלה ההוא במקרה אומנם והביטחון. החוץ יחסי בנושא הממשלה

 סעיף פי )על הכנסת את לידע החלטה והתקבלה בית)40כנדרש, עצמו ראה וממילא ג((

 אךהתוצאהשלמבנהזההיאכי ,הממשלה שאינו גורםהמשפטפטורמקבלתהחלטה.

)ב((יכולמבחינתלשונושלהסעיףלהחליטעל40ראולהלןהדיוןבסעיף) הקבינטאינו  ואף

עלמלחמתלבנוןהשנייה מבצעמקיףדוגמתמבצעעופרתיצוקהאוצוקאיתן,אואפילו

סעיף)כ פורמליתבתחומי ליפול יכול שמבצע כיוון נקראההמלחמה( דבר של שבסופו פי

                                                                                                                                                            

2) ) Only the President, as head of the national executive, may authorise the employment of the 
defence force— 
(a) in co-operation with the police service; 
(b) in defence of the Republic; or 
(c) in fulfilment of an international obligation. 

(3) When the defence force is employed for any purpose mentioned in subsection (,2)  the President 
must inform Parliament, promptly and in appropriate detail, of— 
(a) the reasons for the employment of the defence force; 
(b) any place where the force is being employed; 
(c) the number of people involved; and 
(d) the period for which the force is expected to be employed. 

4) ) If Parliament does not sit during the first seven days after the defence force is employed as 
envisaged in subsection (2), the President must provide the information required in subsection (3) 
to the appropriate oversight committee. 

בדמוקרטיותפרלמנטאריותרבותאיןקביעהמדויקתשלנושאהיציאהלמלחמה,אלאמסתפקיםבקביעה8
.3לעילבה"שGinsburgשלהפיקודעלהכוחותהמזויניםוקביעתפעולותצבאיות.ראו


כויות,כאשרמדוברבסמ'מלחמה'"הגדרתהמושגד"ר יוסי ביילין נ' ראש ממשלת ישראל6204/06בג"צ9

החוץשלהמדינהובתפקודהשלהממשלהבמישור כרוכהושזורהביחסי הממשלהביחסלפעילותצבאית,
 למושג הנוגעת הפרשנות לפיכך, הבינלאומיים. במישור'מלחמה'היחסים השלכות לו שיש זה, בהקשר

]ההדגשהשלנו["., נשענת בעיקרה על כללי המשפט הבינלאומיהבינלאומי
:"להחלטתממשלהשעלולהלהתפרשכהכרזתמלחמהעשויותלהיות4פסקה9לעילבה"ש6204/06בג"צ10

 תוצאותמרחיקותלכתבמישורהיחסיםהבינלאומיים"



 

 

)א(.40)ב(ולאבתחומיסעיף40

להפעלתהמבחן)א(כי40לצייןבסעיףקיימותבהקשרזה.הראשונההיאפשרויותאכמה

אשהו"סכסוךמזויןאוסכסוךאלים,armed conflictל"הסעיףהואכאשרהפעולהתוביל

 המכריע בעוצמתהמבחן עוסק זה מבחן של עיקרו הבינלאומי. במשפט שהתקבל כפי

הפעלתהכוח.
11
מצדשני,ייתכןכימונחזהמקיףמדי,ועלכלפניםהואשובעלוללגרום

לחיכוךבלתירצויעםהמשפטהבינלאומי.

 חוקותעוסקבמבחן בכמה שהתקבל אחר הצ–האיוםמבחן כמהמהווההמצב באיעד

,עלבטחונהאיוםעלהמדינהאושלארגוןאחרשנוצרכתוצאהמפעילותשלמדינהאחרת

ההכרעה את לקבל הקבינט על כי לקבוע כזה ובמקרה הטריטוריאלית, שלמותה ועל

.המתאימה
12



כאמורלעיל,איננובטוחיםשפיתרוןזהראויבישראל,עלכלפניםלאבלידיוןמקיףבכל

לחמה.נושאהיציאהלמ

בנוגע החלטה לקבל הממשלה תוסמך פיה על ביניים, אפשרות היא שלישית אפשרות

פליליים חוקים לרבות בישראל, החקיקה בדברי השתרש שכבר )מונח למלחמה ליציאה

"מעשי איבה בהיקף שונים,חוקיםהמעניקיםהטבותמסוכו'(אךבמקביללנקוטבמונח

נרחב ב–" משימוש נמנע אשר רחבניסוח דעת שיקול מותיר אשר בעייתיים, מונחים

לדון שניתן כמובן מסויים. אובייקטיבי מבחן הכולל אך החלטות, לקבל לממשלה

בחוק הדיונים במסגרת ייעשה הדבר הסתם )ומן המדויק ובניסוח המונח במשמעות

בוועדות(.

 :ההצעה שלנו היא לקבוע כי

מלחמה או לנקיטת פעולה צבאית הממשלה מוסמכת לקבל החלטה בנוגע ליציאה ל

 להוביל למעשי איבה בהיקף נרחב]ברמתהסתברות....[משמעותית העלולה 

                                                           

-דיוןזהנעשהבעיקרבהקשרלתחולתדיניהלחימה)המשפטההומניטאריהבינלאומי(ראוהילימודריק11
(.2016)מהדורהשלישית,353משפט בינלאומירונןאבןחן,"דינימלחמה"בתוך:רוביסיבלויעל

למשלבחוקהיסודהגרמני12
115a(1) 
Any determination that the federal territory is under attack by armed force or imminently 
threatened with such an attack (state of defence) shall be made by the Bundestag with the consent 
of the Bundesrat. 



 

 

  –"העלולה להוביל ברמת הסתברות קרובה לוודאי למלחמה"  

ביקורתקונספטואלית (1)

ישלקרואבמקביללס"ק)ב(הקובעכי:)א(בנוסחוהמתוקן40אתסעיף

ותצבאיות]התיקוןהמוצע:אחרות[הנדרשותלמטרתהגנה"איןבסעיףזהכדילמנועפעול

עלהמדינהוביטחוןהציבור".

המצב המשפטי הקיים  ביותר. בעייתי "אחרות"[ המילים הוספת שני]טרם קריאת

במצורףמביאהלמסקנההבאה:בכלמקרהשבוננקטתבנוסחםהקייםהסעיפיםהקטנים

והה)ראולהלןהניתוחלגביהסבירות(ישצורךפעולההעלולהלהביאלמלחמהבסבירותגב

עלפיהמצבהמשפטיהקייםבהחלטתממשלה)אוקבינטכפישיפורשלהלן(.לעומתזאת,

עשותללאהחלטתהממשלה.יכלפעולהצבאית,הננקטתמתוךהגנהעצמית,יכולהלה

מהווהפתיחההבעיההעולהכתוצאהמדיוןזההיאהאםהחלטהעלפעולהצבאיתשאיננה

 במלחמה,אלאמתוךהגנהעצמית,פטורהמהחלטתממשלה?

לעולםבמלחמה,אלארקתפעלמתוךכמעטתפתחכיווןשאנומניחיםשמדינתישראללא

 עצמית, הגנה שפתחהבמלחמה, בכך לאתודה הפחות שפרשנותמצמצמתשלולכל הרי

םלאיתקיים.כלפעולה)אוכמעטלעולכמעטהסעיףעלולהלהביאלכדימסקנהשסעיף)א(

 כלולהלכאורהבס"ק)ב(. למעט"מלחמתישברירה"( הוא  התיקון בס"ק )ב(כלפעולה,

תיקון נדרש צבאיות "פעולות המילים הוספת לכאורה, פעולהאחרות. שכל לכך מביא "

 שיכולהלהביאלמלחמה, נרחב[ איבהבהיקף למעשי הצעתנו לפי היאננקטת]או ואפילו

זה תיקון סבוריםכי אנו )א(. צריכהלהיותכלולהבמסגרתס"ק במסגרתהגנהעצמית,

ראוי,אךדרךאלגנטיתוברורהיותרהיאלהדגישאתנושאההגנההעצמיתכברבס"ק)א(:

-]ולפיהצעתנולעיל למלחמהיש לקבוע גם בס"ק )א( כי כל פעולה צבאית העלולה להביא 

 ואפילו ננקטה מתוך הגנה עצמית דורשת החלטת ממשלה. רחב[אףלמעשיאיבהבהיקףנ

 עוצמתהסבירות–ביקורת מבחן הסבירות (2)

מבחןהסבירותשנקבעבהצעתהחוקהואפעולה:

העלולהלהוביל,ברמתהסתברותקרובהלוודאי,למלחמה

השימושבמבחןהקרבהלוודאיבהקשרזהמתמיה.מבחןזהאומץבפסיקתביתהמשפט



 

 

אדם.העל בזכויות פגיעה של במקרים המבצעת הרשות סמכויות את המגביל כמבחן יון

המבחןכפישהואמוצעכאןלמעשהמגיעלתוצאההפוכה:מלחמה,כמעטבהגדרהפוגעת

לרשות גמישות מעניק בחוק המוצע המבחן אדם. בזכויות ביותר משמעותית פגיעה

שאכןן ברור ברמה של קרבה לוודאיאלא אם כהמבצעתלחמוקמהגבלותהמוטלותעליה

נושאיםאסטרטגייםהםנושאיםהפעולהתוביללמלחמה,)וממילאגםזכויותאדםייפגעו(.

"קרובלוודאי"שפעולהצבאיתתוביללמלחמה כי לקבוע וההנחהשניתן סבוכיםביותר,

התחמקותהיאכמעטאףפעםלאנכונה.שימושבמונחכזהנראהלנובלתיראוי,ומאפשר

מיישוםהסעיף.

בהקשרהיציאהלמלחמה,עלההשלכותהניכרותהכרוכותבכך,אנוסבוריםכיישלקבוע

 כאשר והוא המבצעת, הרשות כלפי יותר מחמיר תוצאה סבירה של הפעילות מבחן

יותר,הצבאית היא מלחמה.  גבוהה הסתברות ברמת צורך יש כי ייקבע אם לחלופין

 ות ממשית. אפשרלהשתמשבמונח

 מימקבלאתההחלטה-ביקורת מבחן הסבירות (3)

מבחןהסבירותשנקבע"קרובלוודאי"הואמבחןבעייתיבהגדרה,אשרעלול)קרובלוודאי(

להביאלמחלוקותבלתימסתיימותלגביהסיכוישפעולהמסוימתתביאלמלחמה.

:יששתיאפשרויותלפיתרוןבענייןזה

ורשתשלהמוסדשישבידוהסמכותהבלעדיתלקבועאתהסיכויאקביעהמפיהנההראשו

שאכןתקרהמלחמה.דיוןבמוסד,אובאישיותזו,חורגמגדרהערותקצרותאלו.ייתכןכי

המוסדהראויהואהחלטהמשותפתשלראשהממשלה,שרהביטחוןושרהחוץאוהרכב

דומה.
13



אתהמקריםשבהםבמפורשבתקנונהחובהעלהממשלהלקבועהטילהיאלאפשרותשניה

.בהצעהזונעסוקבהרחבהבהמשך.סבורהשישצורךבהחלטתממשלהמפורשתהיא

 הסמכת הקבינט .ד

ההצעהתפסהתזכירהצעתהחוקתקשורתיתבהקשרמקצועיתוהאתעיקרתשומתהלבה

(1להוסיףאתס"ק)א

                                                           

המצויוהרצויבקבלתבתהליך–ראודיוןמקיףיותראצלמרדכיקרמניצרואיילצור"פעולתמנעבאיראן13
 https://www.idi.org.il/articles/8027קבלתההחלטות"



 

 

ובסעיף1")א )א( עלאףהאמורבסעיףקטן הממשלהלהחליטעלאצילת)א(,רשאית33(

סמכותהלפיסעיףקטן)א(,דרךכללאובמקרהמסוים,לוועדתשריםשנקבעהבחוק,אם

שפורטו שלה החוץ יחסי או המדינה ביטחון סודיות, מטעמי נדרש הדבר כי מצאה

בהחלטתה";

באופןמפורשאתסוגיתראשיתישלומרכי,כמצויןבדבריההסבר,הצעתהחוקמסדירה

והיאבחרהלעשותכךעלדרךמתןהסמכות"לאצול"אתהסמכות הפעולהשלהקבינט,

 סעיף )א(.40לפי
14

לוועדת תתבצע ההאצלה הממשלה, לחוק התיקון בהצעת כמובהר

מבחינה מבהיר אכן זה פתרון בטחוני(. המדיני )הקבינט לאומי בטחון לענייני השרים

"טכנית"אתסמכותהקבינט.

אנ גםעםזאת, סבוריםכי ברמת התיקון הטכני ראוי לאמץ תיקון מקביל בחוק יסוד: ו

נקבעכי:2.בחוקיסודהצבאסעיףהצבא

הצבאנתוןלמרותהממשלה (א)

 כי הוראה הצבא יסוד: בחוק גם לקבוע ראוי ספק הסר רשאית לאצול  הממשלהלמען

 סמכויותיה על פי חוק זה שרים לוועדת וועדת )היא בחוק לביטחוןשנקבעה השרים

   .לאומי(

איננההשאלההטכניתשלסמכותהאצ כמובן, אלאהשאלהיאךהשאלההאמיתית, לה,

אכן יתקבלו  )א(01האם ראוי כי החלטות קרדינליות המתוארות בסעיף המהותית:

?ולא על ידי הממשלה במליאתה על ידי הקבינט

מובאי הקבינט להסמכת האפשרות בעד העקרוניים והםהטיעונים ההסבר, בדברי ם

עבודת יעילות ושאלת הממשלה, בכינוס הקושי סוגית הסודיות, סוגית את כוללים

הממשלהמולהקבינט.

 והקושי )סודיות והשני הראשון השיקולים כי סבורים הממשלה,אנו חברי בכינוס

סוגייתההדלפות,הרישישבהקשר–(אינםמשמעותיים.לגביהשאלההראשונהבהתאמה

זהלהפעילמידהרבהיותרשלפיקוח.איןזהראוישסוגיהחוקתיתתיקבעעלפיהשאלה

האםהממשלהמסוגלתלכפותסודיותעלשריה.

                                                           

השו14 לאומי. בטחון ועדתהשריםלענייני ביניהן רמזהממשלהיכולהלפעולבאמצעותועדותיה, פטחשין
דתות5621/96בבג"צ השרלענייני נ' פ"דנא)הרמן 5, 791( ייתכןשסמכותהממשלהלפעול1997)808, כי )

באמצעותועדותיהמוגבלת.קביעתסמכותהאצלהמפורשתבחוקהיסודמתמודדתעםקושיטכניזה.



 

 

השנ בעיהסוגיה נראית לא היא גם שלייה בשאלה עוסקות רבות חוקות משמעותית. ננו

והפתרוןהמקובלהואשבמקרהחירוםייתכן אישורעלקבלתהחלטותהנדרשתמיידית,

הגוף )או שניתנתאפשרותמעשיתלכינוסמליאתהממשלה עד צוותמצומצםהתקף ידי

חירום מקרה בגלל לגוף מגוף החלטות קבלת של המשקל כובד מלוא הסטת המחליט(.

איננהראויה.היפותטי

הטענה,הטיעון המשמעותי בעד קבלת ההחלטות על ידי הקבינט הוא טיעון היעילות .

עלדו"חעמידרור,היאכיייעולוטיובעבודתהקבינטיביאלכךשהגוףהמתאיםהמבוססת

המטה של צמוד לליווי יזכה הקבינט הממשלה. ולא הקבינט, הוא החלטה לקבל יותר

של החלטה מודיעיניים. גלם לחומרי שוטף באופן וייחשף להדרכה, לאומי, לביטחון

ורציונליתיותר.הקבינטבמקרהכזההיאאםכןהחלטהמושכלת
15



 בעד המרכזי הטיעון עומד זה טיעון מול טיעוןהרחבת אל והוא ההחלטות קבלת

הטענההיאכיקבלתהחלטותקרדינליותדורשתהחלטהשלגוףהלגיטימיות הציבורית. 

על הכרזה כי נקבע נשיאותי, משטר יש בהן במדינות בעיקר שונות, בחוקות יותר. רחב

מלחמהדורשתאישור יותרמהממשלה גוףרחבאף הפרלמנט.–של
16
כךגםהכרזהעל

המדינה. על איום של מצב
17

דמוקרטיה של מסורת בעלת במדינה כי הוא הטיעון

פרלמנטריתראויכיהממשלהכולהתקבלהחלטות,לפחותבנוגעליציאהלמלחמה.
18



רעהשתתקבלעלידיסוגיהזושנויהבמחלוקתביןהחוקרים,ואנוסבוריםכיבעיקרון,הכ

הכנסת,מתוךמודעותליתרונותולחסרונות,עלפיההממשלהרשאיתלהאצילאתהסמכות

מלחמה,היאהחלטהלגיטימית.ליציאהלקבינטאףבנושאה

סמכות כזו של הקבינט כרוכה בקיומם של שני –,ובהקשרזההנקודההיאקריטיתאולם

הסתנאים: של המקסימלי הצמצום כמעטראשית, או מלא, בהרכב לקבינט הוא מכות

ושנית,קביעתסמכויותהקבינטבאופןשיובררשאכןשיקוליהיעילותלטובתקבלתמלא.

ההחלטהעלידיהקבינטמכריעים.

                                                           

 (.ועדת עמידרור-להלן()2016בטחוני)דצמבר-המלצותהועדהלענייןעבודתהקבינטמדיני15
16 זהראו בעולםבהקשר גםבדמוקרטיותפרלמנטאריותGinsburgלניתוחהחוקות כי לזכור ראוי לעיל.

ביקש בסוריה המתקפה בנושא למשל כך הפרלמנט. ידי על מתקבלת ההחלטה שבהם מקרים קיימים
 הפרלמנטהברי2013בספטמבר אתאישור דיוידקמרון סוריהעקבראשממשלתבריטניה נגד לפעולה טי

הפרלמ בחר מקרה באותו סוריה. של כימי בנשק לעמדתנהשימוש בניגוד הפעולה, את לאשר שלא ט
הממשלה.

מצבמצור.–state of siegeראולמשלהחוקההצרפתיתלגבי17
.133קרמניצרוצורלעילבה"ש18



 

 

היעילותבמקרהשבוצמצום מספר מקבלי ההחלטות:  הפגיעהבלגיטימיותמאוזנתמול

מ צמצום כקולקטיב. הקבינט סמכות נשמרת להרכבאכן מתחת עוד ההחלטות קבלי

בישראל,ממשטרשלדמוקרטיהפרלמנטריתהקבינטהואלמעשהשינויהמשטרהחוקתי

המעניק משטר לכיוון והציבור, הכנסת בפני האחראית היא כקולקטיב הממשלה שבו

סמכותפרסונליתלמקבליהחלטותמסויימים.פגיעהבסמכותזוחורגתמהאפשרי.

)א( )המתוקן( הם 01אנו סבורים כי חברי הקבינט הנחוצים לקבל החלטה כאמור בסעיף 

ראשדהיינו:לכל הפחות אלו המנויים במפורש בחוק, ולא פחות ממחצית חברי הקבינט.

יושבראש,ממלאמקוםראשהממשלהאםמונה,שרהביטחון,שרהמשפטים,–הממשלה

ה הפניםושר לביטחון השר החוץ, למספרשר הקבינטעד אליהםחברי ומצורפים אוצר,

שלאיפחתממחצית.הרכבכזהישמורעלהמהותהקולקטיביתשלהחלטתהקבינט,כאשר

ראשיהמשרדיםהרלוונטייםביותרנוטליםחלקבהחלטה.
19



)ב(לתזכירהחוקלתיקוןהנלווהבחוקהממשלה,שהופץעלידימשרדהמשפטים,6בסעיף

המנייןהחוקיהנדרשלהחלטתהקבינטבנוגעליציאהלמלחמה:נקבעלעניין

בוועדת ההחלטה לקבלת החוקי המניין יהיה כאמור סמכותה את הממשלה אצלה ..."

ושר הממשלה ראש רשאים ואולם בוועדה, המכהנים הממשלה מחברי מחצית השרים,

ניתןלקבלאתההחלטהבמנייןחו כי להחליטלענייןמסוים, קימצומצםיותר,הביטחון,

אםהדברהכרחימטעמידחיפותשיירשמו."

האפשרות  ,ועוד יותר מכך, אינו מספק מניין של מחצית חברי הקבינטאנו סברנו, כי 

 במיוחד. תטעמי דחיפות, בעייתימ מניין חסר עוד יותר לקבוע 

הושמטהבנוסחשלפנינו)ב(להצעתחוקהממשלה6סייפאזולהוראתסעיף
20
כךואולםב

לאנפתרההבעיהומבחינהמסוימתאףהוחמרה,שכןבהעדרהוראהמיוחדתלענייןהמניין

בישיבתהקבינטבהצעתהחוקאובדברחקיקהמיוחדאחר,נתוןהדברלקביעתהממשלה.

בתקנוןלעבודתהממשלההנוכחית,
21
כיישיבותועדותשריםיתקיימובכל33נקבעבסעיף

                                                           

סטורימבנהזהשלהקבינטגםיביאלייצוגהולםשלהמפלגותהשונותהמרכיבותאתיסיוןההיפיהנעל19
ההחלטה. ללגיטימיות שיביא דבר לההקואליציה, שגם הקבינט, חברי מספר בשאלת כאן עוסקים איננו

למשלבוועדתהשפעהעלהיעילות.במקומותשוניםהוצעלהקים"מיניקבינט"לניהולהמבצעיםעצמם.כך
וצורלעילבה"ש קרמניצר אצל ראו לדיון השניה. כהן133וינוגרדלבדיקתמלחמתלבנון אצלעמיחי וכן ,

 (.2014)265בטחון ומשפט בישראל -יורים ושופטים  וסטיוארטכהן
20
 .2ראוה"ש 
21
(,26.5.2015)שלהממשלה29בהחלטהשותבנימיןנתניהו,אושרברא34-תקנוןלעבודתהממשלהה 

https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/government_documents/he/takanon34.pdf  

https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/government_documents/he/takanon34.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/government_documents/he/takanon34.pdf


 

 

תתףבישיבהיו"רהוועדהאוממלאמקומו.מספרמשתתפיםובלבדשיש
22
אנוסבוריםכי

בענייניםהריהגורלבהםמדוברבהצעתהחוק,איןבכךדיונדרשלקבועבחוקמנייןחוקי

כפישהצענולעיל.

 בין להבחין יש ראשית, עמדתנו. את לנבהיר המהוותיציאה פעולות לבין ממש, מלחמה

רחבהיותר,ייתכןשיהיהמקריםשבהםניתןיהיההכנהלמלחמה.ככלשסמכותהקבינט

 הקבינט. אולם, כאשר סמכות הקבינט להסתפקבישיבהשבהלאמשתתפיםמלואחברי

אין זה ראוי  או לפעולות צבאיות בהיקף נרחב, מלחמה,יציאה למיועדת לקבל החלטות על 

לצמצמה. 

מחבריולהחליטעלהמועדבהערתאגבנאמרכיייתכןבהחלטשהקבינטיכוללהסמיךכמה

המונע החוק בלשון דבר ואין דומות, טכניות ושאלות הצבאית, הפעולה לביצוע המדויק

)א(איןזהסבירלהפחיתאת40זאת,אךלגביעצםביצועהפעולההצבאיתכאמורבסעיף

מספרחבריהקבינט.

,של חירום כמו כן, אנו סבורים כי הפחתה של מספר כזה תהיה אפשרית רק מטעמים

ב ההגדרה שניתן. ככל מצומצמת בצורה מוגדרים להיות צריכים הקבעשתזכיראשר

כי ובכלמקרהלאסביר דחיפותשירשמו"עמומהמדי, אפשרותלהפחתה"מטעמיםשל

לבקראותה. יהיהגוףשיהיהמוכן
23
חירוםתתקבלהחלטהללאשותפות גםאםמטעמי

החלטהתהיהתקפהרקעדלהזדמנותהראשונהשבהכללהחבריםבקבינט,הריראוישה

כזה, מטהמהסדר כלפי חריגה כי סבורים אנו המינימלי. בקבינטבהרכבו בה לדון ניתן

 ההחלטה. קבלת בלגיטימיות אנושות טכנולוגייםתפגע אמצעים כי נציין אגב בהערת

םנוכחותםמתקדמיםיאפשרובדרךכללישיבהבהשתתפותחבריהקבינטהנחוציםגםא

הפיזיתבחדראחדאינהאפשרית.

לאצ השני התנאי לעיל, הםיכאמור יעילות שיקולי אכן כי הוא לקבינט הסמכות לת

העומדיםמאחוריקבלתההחלטות.שיקוליהיעילותמבוססיםעלאימוץההמלצותהשונות

אלידרורכולואתדו"חעמאמץשלדו"חעמידרורלענייןעבודתהקבינט.מובןכילאניתןל

החוקהיסוד שיקוליתוך על החלטתהקבינטמבוססת אכן כי וידוא לשם כי מוצע אך ,

רק לאחר שניתנה ליועץ לביטחון יעילותבקבלתהחלטותיקבעכיהחלטתהקבינטתתקבל
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 לתקנוןהממשלה.46עלועדהזו,בהעדרהוראהמיוחדת.ראוסעיף
לעילבה"שיורים ושופטים מנעותהעקרוניתשלבתימשפטלבקרסוגהחלטותזהראוכהןוכהןילגביהה23

Error! Bookmark not defined.9.7פרק



 

 

לאומי ההזדמנות להביע דעתו בפני הקבינט בשאלה העומדת להחלטה, )אלא אם כן 

 מאפשר הבעת עמדה כזו(.  מדובר במצב חירום שאינו

 )ב( 01סעיף  –פעולות שאינן כוללות פתיחה במלחמה  .ה

)ב(לחוקיסוד:הממשלהקובעכי40כאמורלעיל,סעיף

"איןבסעיףזהכדילמנועפעולותצבאיות]התיקוןהמוצע:אחרות[הנדרשותלמטרתהגנה

עלהמדינהוביטחוןהציבור".

ת א בעייתיירות אינן דורשות החלטת ממשלה הפעולות צבאיות אח השלפיהקביעה 

 :קביעהמיכןיכוללקבלאתההחלטהבהעדר

איןזהברורכללמיהואבעלהסמכותלקבלאתההחלטהבדברפעולותצבאיות"אחרות"

החוק הגנהעצמית. ננקטותמתוך אשר בנוסחהמוצע זה. למעשהשותקבהקשר נדגיש:

פרשנו להיווצרמצבשלפיו עלול נסביר:תגרע מסמכות הקבינט. תדווקניתלחוקהמוצע

כמוצעבהצעתהתיקון,ייתכןבלבד)א(40אםהסמכותלאצוללקבינטמוסדרתלגביסעיף

)א(.40לפרשכיבכךנשללתסמכותהאצילהלגביפעולותשאינןכלולותבסעיף

 מי ביותר. עמומה זו עמדה החלטותהתוצאהשל מקבל סעיף פי עומדת)ב40על ואיך ?)

)א(לחוקיסוד:הצבאהקובעכיהצבאנתוןלמרות2פרשנותכזואלמולההוראהשלסעיף

הממשלה?
24
בסעיף המנויים אלו בנושאים דווקא כי היא סבירה בלתי פרשנית תוצאה

ראויההיאשלילתהחיובבהחלטות40 תוצאהפרשניתבלתי נדרשתהחלטתממשלה. )ב(

הפרשנות–צבאיותמשמעותיותאםאינןמובילותלמלחמה.כךאוכךקבינטלגביפעולות

שלהחוקוהתאמתולחוקיסוד:הצבאאיננהברורה.

.ראוי כי החוק יבהיר את הדברים במפורש

תורחב בהקשרזהאנומציעיםכיסמכותהממשלה,אשריכולהלפעולבאמצעותהקבינט,

כלומרלכל פעולה צבאית משמעותית. במפורש  בסעיף במפורש ייכתב פעולה40, כי )ב(

נראהכיהדברתואםאתהפרקטיקה צבאיתמשמעותיתדורשתאתאישורושלהקבינט.
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כיום. כבר
25
 לסעיףעוד בהקשר הממשלהכי במפורשבחוקיסוד: ייכתב מציעיםכי אנו

שיוגדרו40 הצבאית הפעילות סוגי את בתקנונה לקבוע הממשלה על חובה תהיה )ב(

ההחלטהעילות צבאית משמעותית"פ" קבלת סמכות הקבינט. אישור את הדורשים

הדורשותקבעבהוראותהפיקודהעליוןיבנושאיםשאינםדורשיםאישורהקבינטיכולהלה

הסכמהביןשרהביטחוןלביןהרמטכ"ל.

להסדרזהכמהיתרונות:

הפעילותאתיעדילדרגמדיניהמתווהמממשהקבינטאתתכליתולהפוךבאופןזה (א)

סעיף מבנהשליטהבהחלטותצבאיותמשמעותיותעלפי יאפשר40הצבאית.  )ב(

לקבינטשליטהמשמעותיתבפעילותצבאית,ואףיגרוםלכךשחבריהקבינטיהיה

את להם שייתן באופן הצבאית, הפעילות לגבי ידע בעלי דבר של לאמיתו

גםאתההחלטותהקרדינליות הלגיטימיותלקבל 40בסעיף באופן זה ניווכח )א(.

בקיומו של התנאי השני שצויין לעיל על פיו שיקולי יעילות הם השיקולים 

 העומדים מאחורי הפקדת הקבינט על קבלת ההחלטות.

 הסדרזהתואםהפרקטיקה,ואתהמלצותועדתעמידרור. (ב)

הצבאהסדרזהתואםאתהוראות (ג) הצבאחוקיסוד: חוקיסוד: מרות. כי קובע

.הממשלהעלהצבאהיאכללית,ואינהמוגבלתלסוגפעילותמסויים

קובעכך:2חוקיסוד:הצבאסעיף

 כפיפות למרות האזרחית 

 .2

הצבאנתוןלמרותהממשלה)א(

השרהממונהמטעםהממשלהעלהצבאהואשרהביטחון.)ב(

 

מרותהעלהמבנההמוצע,שבההממשלהתממשאתסמכותהוחובתהותפעילאת

מממשאתהכוונהוהתכליתשלחוקבהחלטות מהותיותהצבאבאמצעותהקבינט

 יסוד:הצבא.

סטוריההחוקתיתשלמדינתישראל.עםמינויושלמשהימבנהזהתואםאתהה (ד)
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הובהר שבו לויאשכול, לביןראשהממשלה, נקבעהסכםבינו דייןלשרהביטחון

לק הביטחון שר יכול נושאים ראשבאילו אישור נחוץ ובאילו החלטות, בל

הממשלהאוהממשלה.
26

 

 (ה) סעיף לפי החלטות קבלת חברי40במסגרת מספר לצמצםאת בהחלט הגיוני )ב(

כינוסם אפשרות ולאור ההחלטה, קבלת דחיפות לאור שניתןהקבינט וייתכן

תקנון לפי שרים ועדת בישיבת החוקי המניין לגבי הכללית בהוראה להסתפק

 .כפישהובאהלעילהממשלה,

 (ו) ההסדר המוצע שומר על הגמישהסמכותה הממשלהשל באופן,ביטחוןבענייני

 אתהתואם ,הישראליתהחוקתיתהמסורת ומאפשר לה הראויהאת הגמישות

.הכוחהפעלתבנושאהסמכויותחלוקתעל,יחסיתרחבהבמסגרת,להחליט



מסכמות לרשותכםהערותאלו לעמוד נשמח להצעתהחוק. בתגובה בקצרהאתעמדתנו

ולספקמידענוסףבכתבובעלפהככלשנידרש.





אל"ם)מיל'(עו"דלירוןליבמןפרופ'עמיחיכהן

התוכניתלביטחוןודמוקרטיהעלשםאמנוןלפקיןשחק

המכוןהישראלילדמוקרטיה
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