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השיפוט

הצבאי )תיקון מס',(12תשל"ט*1979

 ,1כסעיף  1לחוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו) 1 1955להלן  החוק העיקרי( ,כמקום
הגדרת "פקודות הצבא" יבוא:
""פקודות הצבא"  הוראות הפיקוד העליון ופקודות המטה הכללי;".

הוספת סעיפים
2א2ב

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
,2
'"הוראות ופקודות 2א) .א( הוראות הפיקוד העליון הן הוראות כלליות שיוציא הרמטכ"ל
כלליות
כאישור שר הבטחון ,והן יקבעו עקרונות הנוגעים לארגון הצבא ,למינהל,
למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה.
)ב( פקודות המטה הכללי הן פקודות כלליות שיוציא הרמטכ"ל,
והן יקבעו פרטים כנושאים האמורים במעיך קטן )א(.
)ג( בהוראות הפיקוד העליון ניתן לקבוע סוגים אחרים של
פקודות כלליות המחייכות בצבא )להלן  פקודות כלליות אחרות( והמוס
מכים להוציאן.
פטור מפרסום
גרשומות
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.3

במקום

"דין הוראות
ופקודות כלליות

2ב .הוראות ופקודות כאמור כסעיף 2א אינן טעונות פרסום ברשומות
ויובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיורה הרמטכ"ל".
סעיף  3לחוק העיקרי יבוא:
) . 3א( לענין חוק זה רואים את פקודות הצבא ופקודות כלליות
אחרות כדינים.
)ב( מקום שבו קיימת סתירה בין הוראת הפיקוד העליון לבין
פקודת המטה הכללי או פקודה כללית אחרת  עדיפה הוראת הפיקוד
העליון :מקום שבו קיימת סתירה בין פקודת המטה הכללי לבין פקודה
כללית אחרת  עדיפה פקודת המטה הכללי",
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במקום סעיף 133לחוק העיקרי יבוא:
.4
) . 133א( חייל שעשה אחת מאלה ,דינו  מאסר שנה:
"איקיום הוראות
המחייבות בצבא
) (1לא קיים הוראה מפקודות הצבא או מפקודות כלליות
אחרות:
) (2לא קיים הוראה מפקודות קבע או מפקודות שיגרה,
שפורסמו בכתב בהתאם לפקודות הצבא ,בהתאם לפקודות
כלליות אחרות או בהתאם לנוהג הצבאי:
) (3קיים ברשלנות הוראה מההוראות האמורות בפסקאות
) (1ו).(2
)ב( לענין סעיף  12לחוק העונשין ,תשל"ז ,21977רואים גם
פקודות קבע ופקודות שיגרה כאמור בסעיף קטן )א() (2כדינים".
* נתקבל בכנסתביום ט"ז בסיון תשל"ט ) 11ביוני;(1979הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  ,1197תשל''ח,
עמי .419
1ס"ח תשט"ו ,עמ'  ; 171תשל"ח ,עמ' . 161
2ס"ח תשל"ז ,עמ' 226.

בסעיף  540לחוק העיקרי ,במקום "שבהגדרת "פקודות הצבא" שבסעיף  "1יבוא
,5
"לפי סעיף 2א".
כדי להסיר ספק מובהר גזה כי פקודות הצבא ופקודות כלליות אחרות ,שהוצאו
,6
בצבאהגנה לישראל לפני תחילתו של חוק זה ,הוצאו כדין,
מנחם .בגין
ראשהממשלה
יצחק נכון
נשיא המדינה

עזר

ויצמן
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קיום תוקף

