מספר פנימי2025749-5542 :

נספח מס' מ/1184-א'
הצעת חוק-יסוד :הממשלה (תיקון מס' )6

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ו' בשבט התשע"ח
( 22בינואר  ,) 2018והועברה לוועדת הכנסת ,לקביעת ועדה לדיון בהצעה.
ביום כ"ז בשבט התשע"ח ( 12בפברואר  )2018הודיעה ועדת הכנסת
לכנסת כי החליטה ,בהתאם להוראות סעיף (83ב) ,להעביר את הצעת החוק
לדיון בוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט
לדיון בהצעת חוק זו ובהצעת חוק הממשלה (תיקון מס' ( )12אצילת סמכות
לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי) ,התשע"ח–.2018
הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום ט"ו באייר התשע"ח ( 30באפריל .)2018
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2025749-5542 :

נספח מס' מ/1184-א'
חוק-יסוד :הממשלה (תיקון מס' )6
תיקון סעיף 40

.1

בחוק־יסוד :הממשלה ,1בסעיף – 40
( )1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "או נקיטת פעולה צבאית משמעותית";

( )2

בסעיף קטן (א) ,אחרי "במלחמה" יבוא "ולא תנקוט פעולה צבאית

משמעותית העלולה להוביל ,ברמת הסתברות קרובה לוודאי ,למלחמה;",
( )3

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף (33א) ,הממשלה רשאית
להחליט על אצילת סמכותה לפי סעיף קטן (א) ,דרך כלל או במקרה
מסוים ,לוועדת שרים שנקבעה בחוק; החליטה הממשלה על אצילת
סמכותה לוועדת השרים ,תפעיל ועדת השרים את סמכותה רק אם מצא
ראש הממשלה כי הפעלת הסמכות בידי הוועדה ,במקום הממשלה,
נדרשת ,בנסיבות העניין ,בשל טעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ
שלה ,לרבות טעמי סודיות הכרוכים בהם;".

( )4

בסעיף קטן (ב) ,אחרי "צבאיות" יבוא "אחרות";

( )5

בסעיף קטן (ג) ,אחרי "במלחמה" יבוא "או לנקוט פעולה צבאית

משמעותית" ,אחרי "לפי סעיף קטן (א) תימסר לועדת החוץ והביטחון של
הכנסת בהקדם האפשרי" יבוא "ואם התקבלה ההחלטה בידי ועדת השרים
כאמור בסעיף קטן (א ,)1תימסר הודעה על כך ,בהקדם האפשרי ,לממשלה
ולוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" ,ואחרי "פעולות צבאיות"
יבוא "אחרות".

***************************************************************************************

 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ח ,עמ' .112
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מספר פנימי2025749-5542 :

נספח מס' מ/1184-א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק-יסוד :הממשלה (תיקון מס' )6
* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות
לסעיף 1
חבר הכנסת ניסן סלומינסקי מציע:
 .1בפסקה ( ,)2במקום "להוביל ,ברמת הסתברות קרובה לוודאי ,למלחמה" יבוא "להוביל למלחמה".
חבר הכנסת זאב בנימין בגין מציע:
 .2בפסקה ( ,)3בסעיף קטן (א )1המוצע ,אחרי "טעמים" יבוא "מיוחדים".
 .3בפסקה ( ,)3בסעיף קטן (א )1המוצע ,המילים "לרבות טעמי סודיות הכרוכים בהם" – יימחקו.
חבר הכנסת אבי דיכטר מציע:
 .4בפסקה ( ,)3אחרי סעיף קטן (א )1המוצע יבוא:
"(א)2

אצלה הממשלה את סמכותה כאמור בסעיף קטן (א ,)1יהיה המניין החוקי לקבלת

ההחלטה בוועדת השרים מחצית מחברי הממשלה המכהנים בוועדה; ואולם ,בנסיבות קיצוניות
ומנימוקים שיירשמו ,ואם הדבר הכרחי מטעמי דחיפות שאינם מאפשרים לכנס את המניין החוקי
האמור ,רשאים ראש הממשלה ושר הביטחון לקבל את ההחלטה במניין חוקי מצומצם יותר".
חברי הכנסת דב חנין ,איימן עודה ,מסעוד גנאים ,ג'מאל זחאלקה ,אחמד טיבי ,עאידה תומא סלימאן,
עבד אל חכים חאג' יחיא ,חנין זועבי ,טלב אבו ערער ,יוסף ג'בארין ,ג'מעה אזברגה ,סעיד אלחרומי וואאל
יונס (להלן – קבוצת הרשימה המשותפת) מציעים:
 .5בפסקה ( ,)3אחרי סעיף קטן (א )1המוצע יבוא:
"(א )2אצלה הממשלה את סמכותה כאמור בסעיף קטן (א ,)1יהיה המניין החוקי לקבלת
ההחלטה בוועדת השרים שני שליש מחברי הממשלה המכהנים בוועדה".
חברי הכנסת עמר בר-לב ,עפר שלח ,מיכל רוזין ועמיר פרץ וקבוצת הרשימה המשותפת מציעים:
 .6בפסקה ( ,)3אחרי סעיף קטן (א )1המוצע יבוא:
"(א)2

אצלה הממשלה את סמכותה כאמור בסעיף קטן (א ,)1יהיה המניין החוקי לקבלת
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ההחלטה בוועדת השרים מחצית מחברי הממשלה המכהנים בוועדה".
קבוצת הרשימה המשותפת מציעה:
 .7במקום פסקה ( )5יבוא:
"()5

במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
הודעה על החלטת הממשלה או על החלטת ועדת השרים כאמור בסעיף קטן (א,)1
"(ג)
לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף קטן (א) ,תובא מיד לאישור
הכנסת ,ומליאת הכנסת תתכנס לדון בנושא בתוך  48שעות ממועד קבלת ההחלטה;
התקבלה ההחלטה בידי ועדת השרים כאמור בסעיף קטן (א ,)1תימסר הודעה על כך,
בהקדם האפשרי גם לממשלה".

חבר הכנסת עפר שלח מציע:
 .8בפסקה ( ,)5במקום "לממשלה ולוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" יבוא "לממשלה,
וכן תימסר הודעה כאמור לוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת טרם ביצוע ההחלטה,
במידת האפשר ,ובכל מקרה לא יאוחר מ 24-שעות ממועד קבלת ההחלטה".
***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת תמר זנדברג ,אילן גילאון ,עיסאווי פריג' ,מוסי רז
***************************************************************************************

