ההיררכיההנורמטיביתשלפקודותהצבא :
עיוןנוסףבבג"ץ652/93שמואלינ'שרהבטחון 
ד"ררונןפרי* 
משך שלושה עשורים פרסמו גורמים שונים בצה"ל פקודות כלליות ללא הסמכה
מפורשת בחוק .ועדת אגרנט ,אשר מונתה לחקור את אסון מלחמת יום הכיפורים,
הבהירה בשולידבריה,כינוהגזהאינויכוללהימשך 1.סעיף 5לחוק -יסוד:הצבא,
שנחקק בשנת  1976בעקבות האמור בדו"ח הוועדה ,קובע ,כי "הסמכות להוציא
הוראותופקודותהמחייבותבצבאתיקבעבחוקאומכוחו".בהתאםלכךתוקןבשנת
1979חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו.1955-ביןהיתר,הוסףלוסעיף2א,שזולשונו :
א.

הוראותהפיקודהעליוןהןהוראותכלליותשיוציאהרמטכ"לבאישור
שר הבטחון ,והן יקבעו עקרונות הנוגעים לארגון הצבא ,למנהל,
למשטרולמשמעתבוולהבטחתפעילותוהתקינה .

ב.

פקודותהמטההכלליהןפקודותכלליותשיוציאהרמטכ"ל,והןיקבעו
פרטיםבנושאיםהאמוריםבסעיףקטן)א( .

ג.

בהוראותהפיקודהעליוןניתןלקבועסוגיםאחריםשלפקודותכלליות
המחייבות בצבא )להלן  -פקודות כלליות אחרות( והמוסמכים
להוציאן 2.

הוראת הפיקוד העליון  ,1.0105שכותרתה "פקודות הצבא ,פקודות כלליות
אחרות ,פקודות קבע ופקודות שגרה" ,חוזרת על האמור בסעיף 2א לחוק השיפוט
הצבאי ,מגדירהמספרקטגוריותשלפקודותכלליותאחרותוקובעתמיהםהגורמים
המוסמכיםלהוציאן.לדוגמה :

*מרצה,הפקולטהלמשפטים,אוניברסיטתחיפה .
1

דו"חועדתאגרנט:ועדתהחקירה – מלחמתיוםהכיפורים )הוצאתעםעובד":98(1975,מקורסמכותו
של שר הבטחון עצמו במה שנוגע למתן פקודות הפיקוד העליון  – מוטל גם הוא בספק ...אף אין זה
ברורמכחאיזוסמכותשבדיןמוציאהרמטכ"לאתפקודותהמטההכללי".

2

ההבחנהביןשלושקטיגוריותשלפקודותכלליות– לפידרגתההפשטהומנגנוןהחקיקה– מצויהגם
במשטרתישראל.ראוסעיפים9א9-גלפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א.1971-
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א.

משפטוצבא 

הוראות קבע של אגפי המטה הכללי :מוצאות על ידי ראשי האגפים
במטה הכללי בתחומים שנוגעים לייעוד אגפיהם או לשם פירוט יתר
של העקרונות שנקבעו בהוראות הפיקוד העליון ובפקודות המטה
הכללי .

ב.

הוראות מקצועיות וחוברות יסוד תורתיות :מוצאות על ידי קציני
המטה המקצועי במטה הכללי ,חטיבת תורה והדרכה באגף המטה או
בידי גורמים מקצועיים מתאימים במפקדות חיל האוויר וחיל הים,
ומגדירותנוהגונוהלבנושאיםמקצועיים .

ג.

הוראות בטיחות באימונים :מוצאות על ידי מפקד זרוע היבשה
ומתפרסמות בקובץ הוראות בטיחות באימונים .אם ההוראות נוגעות
בשיתוףפעולהביןהזרועותהשונות–הןטעונותאישוררמטכ"ל .

ד.

חוזרי מזכירות הפיקוד העליון :מוצאים מטעם הרמטכ"ל על ידי
מזכירות הפיקוד העליון .ישנם שני סוגים של חוזרי מזכירות הפיקוד
העליון:

(1

חוזרים שתפקידם לפרסם הודעות והוראות בדבר פעולות חד פעמיות
או פעולות לתקופה מוגבלת ובכלל זה פעולות הנובעות מפרסום
פקודותהצבא;

(2

חוזריםשתפקידםלתתפרסוםמוקדםותוקף,במידתהצורך,לפקודות
הצבאהעתידותלהתפרסם.

החובהלצייתלפקודותכלליות )והסנקציהבגיןהפרתה(מעוגנתבסעיף)133א(
לחוקהשיפוטהצבאי,בנפרדמןהחובהלצייןלפקודותאישיות,אשרניתנותלחייל
על ידי מפקדו ,וגוברות תמיד ,מנקודת מבטו של הפקוד ,על פקודות כלליות3.
ההיררכיה הנורמטיבית של הפקודות הכלליות קבועה בסעיף )3ב( לחוק השיפוט
הצבאי.סעיףזהמורה,כי"מקוםשבוקיימתסתירהביןהוראותהפיקודהעליוןלבין
פקודות המטה-הכללי או פקודה כללית אחרת  -עדיפה הוראת הפיקוד העליון;
3
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לגבי אלה ראו סעיפים  125-122לחוק השיפוט הצבאי .ודוק :פקודה אישית אמנם גוברת ,ככלל ,על
פקודה כללית ,אולם בנסיבות שבהן הפקודה הכללית נועדה להגן על חיי אדם מפני סכנה ממשית
)למשל ,הוראת בטיחות באימונים הנוגעת לטיפול בחומרי נפץ( ,אפשר לומר ,כי פקודה אישית
הסותרתאותההיאפקודהבלתיחוקיתבעלילשהחיילאינונדרשלצייתלה.ראוע152/65/יקותיאלנ'
התצ"ר][1967פד"צ)6,1אגבאורחא(.



)17התשס"ד( 231


דודבן-גוריוןוחוקהשיפוטהצבאי 

מקום שבו קיימת סתירה בין פקודת המטה-הכללי לבין פקודה כללית אחרת -
עדיפהפקודתהמטההכללי" .
המדרג הנורמטיבי כולל ,אפוא ,שלושה רבדים :ברובד העליון מצויות הוראות
הפיקוד העליון ,ברובד הביניים נמצאות פקודות המטה הכללי ,וברמה הנורמטיבית
הנמוכה ביותר מצויות כל הפקודות הכלליות האחרות 4.הוראת הפיקוד העליון
 1.0105מוסיפה וקובעת )בסעיף  ,(14כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות בטיחות
באימונים לבין פקודות כלליות אחרות ,גוברות הוראות הבטיחות .בכך נוצר רובד
רביעי של פקודות כלליות המצוי ,למעשה ,בין פקודות המטה הכללי לבין כל
הפקודות הכלליות האחרות ,זולת הוראות הבטיחות .הפרדת הוראות הבטיחות
מיתרהפקודותהכלליותאינהמעוררתקושימשפטי,שכןסעיף)3ב(לחוקהשיפוט
הצבאי קובע אך ורק את היחס בין הוראות הפיקוד העליון לפקודות המטה הכללי
והפקודות הכלליות האחרות ,ואת היחס בין פקודות המטה-הכללי לבין הפקודות
הכלליות האחרות ,ולא את היחס בין סוגים שונים של פקודות כלליות אחרות.
קביעת מדרג פנימי בין פקודות כלליות אחרות מצויה ,אפוא ,במסגרת הסמכות
הנתונהלרמטכ"לבסעיף2א)א(לחוקהשיפוטהצבאי .
בפרשת שמואלי 5דן בית המשפט העליון בשאלת היחס בין חוזר מזכירות
הפיקוד העליון לבין הוראת הפיקוד העליון .לכאורה ,מדובר בשאלה פשוטה,
שהוכרעהבאופןחדמשמעיבסעיף)3ב(לחוקהשיפוטהצבאי.אלאשביתהמשפט
סבר אחרת .הוראת הפיקוד העליון הרלוונטית קבעה ,כי פרק הזמן המזערי של
שירות בדרגת רב-סמל הדרוש לשם העלאה לדרגת רב-סמל-ראשון הוא שנתיים.
שני העותרים ,חיילים בדרגת רב-סמל צברו ותק של שנתיים בדרגתם .ברם ,לאחר
עבודתמטההוחלטבצבאלהאריךאת פרקהזמןהמזערילהעלאהבדרגהמשנתיים
לשלוששנים.השינוינקבעבחוזרמזכירותהפיקודהעליון.בשלכךלאזכוהעותרים
בקידום שלו ציפו .אחת מטענותיהם הייתה ,שחוזר מזכירות הפיקוד העליון נטול
תוקףבהיותוסותראתהוראתהפיקודהעליון.עלכךהשיבהשופטא'גולדברג :

4

מדרגנורמטיבידומהנקבעגםביחסלפקודותהמשטרה)סעיף9גלפקודתהמשטרה]נוסחחדש[(.

5

בג"ץ,652/93דיניםעליוןלב.236
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הנה כי כן ,מעמדו של חוזר מפ"ע הוא כשל פקודה
כלליתאחרת ,וככזהאיןהואיכוללסתורפקודתמטכ"ל
או הפ"ע ,זולת אם הוא בא "לתת פרסום מוקדם ותוקף,
במידתהצורך,לפקודותהצבאהעתידות להתפרסם".כי
אזאיןסתירהמהותיתביןהשניים,וישלראותאתחוזר
מפ"עכבאלקבועזמנית,ובנוהלמזורז,נורמהאחרתמזו
שבהפ"ע ,ובלבד שתהא כפופה להחלטת הרמטכ"ל
ואישור שר הבטחון .מכאן שלא היה בפרסום המקדים
שלהמדיניותהחדשהבחוזרמפ"ע ,לגביהארכתתקופת
הפז"ם להעלאה לדרגת רס"ר ,כל פסול ,גם אם טרם
תוקנוהפ"עבנדון .
במיליםאחרות:חוזרמזכירותהפיקודהעליוןשנועדלתתפרסוםמוקדםותוקף
לפקודות הצבא העתידות להתפרסם יכול לגבור על הוראת הפיקוד העליון ,ובלבד
שניתן לו אישור של שר הביטחון .קביעה זו מעוררת שני קשיים לא מבוטלים
הכרוכיםזהבזה.בראשובראשונה,סעיף)3ב(לחוקהשיפוטהצבאיקובעמפורשות
שפקודהכלליתאחרת)ובכללזה–חוזרמזכירותהפיקודהעליון(אינהיכולהלגבור
על הוראת פיקוד עליון .הוראת הפיקוד העליון מצויה בדרגה הנורמטיבית הגבוהה
ביותרביןהפקודותהכלליותהמחייבותבצבא.ביתהמשפטסבר,כיהואילומחוקק
המשנה קבע שחוזרי מזכירות הפיקוד העליון יכולים "לתת פרסום מוקדם ותוקף,
במידתהצורך,לפקודותהצבאהעתידות להתפרסם",ישבכוחםלתתתוקףמוקדם
לכל הוראה שעתידה להתפרסם ,גם כשהיא סותרת הוראה הקבועה בהוראות
הפיקודהעליוןאובפקודותהמטההכללי.דאעקא,הסמכותלהוציאחוזריםנקבעה
בהוראת הפיקוד העליון  ,1.0105ואילו עדיפותן הקטגורית של הוראות הפיקוד
העליוןעלפניכלהפקודותהכלליותהאחרותנקבעהבחוקהשיפוטהצבאי.הוראת
הפיקודהעליוןאינהיכולהלהעניקלגורמיםכאלהואחריםסמכותלהוציאפקודות
כלליות הסותרות הוראות פיקוד עליון )או פקודות מטה-כללי( משום שסעיף )3ב(
המצוי ברמה נורמטיבית גבוהה יותר מהוראות הפיקוד העליון – לרבות הוראה
–1.0105אוסרזאתמפורשות.לכן,הסמכתהרמטכ"ל–בתוךהוראתהפיקודהעליון
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– "לתת פרסום מוקדם ותוקף" לפקודות שעתידות להתפרסם באמצעות חוזרי
מזכירות הפיקוד העליון ,היא בת-תוקף רק אם ובמידה שהיא מתייחסת לחוזרים
שאינםסותריםהוראותפיקודעליוןאופקודותמטה-כללי .
כדי להדגיש את התקלה נשוב ונבחן את מעמדן של הוראות הבטיחות
באימונים .ציינתי לעיל ,כי להוראות אלה ניתן מעמד גבוה יותר מזה של פקודות
כלליותאחרות.הסברתי,שבכךאיןכלפגם,מכיווןשחוקהשיפוטהצבאיאינוקובע
את ההיררכיה הפנימית של הפקודות הכלליות האחרות ועל כן הגורם המוסמך
להגדיר אתהפקודות הללו רשאי לקבוע גם את ההיררכיה הפנימית שלהן .לעומת
זאת ,פקודה כללית אחרת לעולם אינה יכולה לגבור על הוראת פיקוד העליון .כך
נקבע בסעיף )3ב( לחוק השיפוט הצבאי .הוראת הפיקוד העליון אינה יכולה ,אפוא,
להסמיךאולהתפרשכמסמיכהגורםכלשהולקבועפקודותכלליותאחרותשבכוחן
לגבורעלהוראותפיקודעליון .
ודוק :פרטי נוהל העדכון של הוראות פיקוד עליון ופקודות מטה–כללי ,להבדיל
מעצם ההסמכה להוציאן ,אינם קבועים בחוק השיפוט הצבאי  .על כן ,אין מניעה
לקבועבפקודותהצבאכיבנסיבותמסוימותניתןיהיהלהוציאהוראותפיקודעליון,
פקודותמטה–כלליאופקודותכלליותאחרותבנוהלמזורז6.ברם,תיקוןשלהוראת
פיקוד עליון יכול להיעשות אך ורק על ידי הוראת פיקוד עליון )בין שנקבעה בנוהל
רגילוביןשנקבעהבנוהלמקוצר(,ולאעלידיפקודההנחותהממנהבדרגה .
הקושי השני בפסק הדין נוגע לקביעה ,שלפיה חוזר מזכירות הפיקוד העליון
הקובע נורמה אחרת מזו שבהוראת הפיקוד העליון מחייב אישור של שר הביטחון.
הוראתהפיקודהעליון,1.0105המגדירהאתחוזרימזכירותהפיקודהעליון,קובעת,
כי הסמכות להוציאם תהא בידי הרמטכ"ל .אין נזכרת שם דרישה לאישור של שר
הביטחון .התניית תוקפו של חוזר מזכירות הפיקוד העליון באישור שר הביטחון
הייתה,אםכן,נטולתבסיספורמלי.הדרישהלאישורכזהנעוצה,בליספק,בקביעה
הבעייתית ,שלפיהחוזרמזכירותהפיקודהעליוןיכוללגבורעלהוראתפיקודעליון.
לאייתכן)כךסבר,בוודאי,ביתהמשפט(,שחוזרשמוציאהרמטכ"לללאאישורשר

    6במידה מסוימת הדבר כבר נעשה בסעיף  18להוראת הפיקוד העליון ) 1.0102הקובע נוהל מקוצר
לתיקוניםטכנייםבפקודות( .
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הביטחון יגבר על הוראה שהוציא הרמטכ"ל באישור שר הביטחון .מכאן ,שבית
המשפט נגרר להוספת דרישה פרוצדורלית חסרת בסיס מחמת טעותו בהתוויית
גבולותיהם של חוזרי מזכירות הפיקוד העליון כפקודות כלליות אחרות )שאינן
יכולותלעולםלסתורפקודותמטה-כלליאוהוראותפיקודעליון( .
לאחר פסק הדין בעניין שמואלי ובעקבותיו ,נקבעה הוראת הפיקוד העליון
1.0102שכותרתה"תהליךהעדכוןשלפקודותהמחייבותאתכללהצבא")המחליפה
פקודתמטה-כלליישנהשעסקהבאותועניין(.בסיפאשלסעיף 19להוראהבנוסחה
האחרון )מיום  (9.7.2002נאמר ,כי "חוזרי מפ"ע המשנים הסדר קיים בהוראות
הפיקוד העליון מחייבים את אישור שר הבטחון" .התיקון אמנם אינו מאיין את
הביקורתעלהוספתדרישהחסרתבסיספורמליבענייןשמואלי,אך,לכאורה,מקהה
מעוקצה )שהרי כיום יש בסיס פורמלי לאותה דרישה( .ברם ,הסיפא של סעיף 19
להוראתהפיקודהעליון -- 1.0102בדיוקכמופסיקתושלהשופטגולדברג --מבוסס
עלההנחההמופרכתלפיהחוזרמזכירותהפיקודהעליוןאכןיכוללגבורעלהוראת
הפיקודהעליון.פגםזהאינוניתןלריפויאלאעלידיתיקונושלחוקהשיפוטהצבאי.
לכןנדמהבעיניי,כיהסיפאשלסעיף19הואממילאחסרתוקף .
סיכומו של דבר :קביעתו העיקרית של בית המשפט העליון בעניין שמואלי,
שלפיה יש בכוחם של חוזרי מזכירות הפיקוד העליון לגבור על הוראות הפיקוד
העליון ,אינהמתיישבתעםהוראתוהמפורשתשלסעיף)3ב(לחוקהשיפוטהצבאי.
הדרישה לאישורו של שר הביטחון להוצאת חוזר מזכירות הפיקוד העליון )שבית
המשפט נזקק לה בעקבות הקביעה הבעייתית הראשונה( הייתה נטולת כל בסיס
בחוקאובהוראתהפיקודהעליון .1.0105
פסק הדין ניתן לפני תריסר שנים כמעט .ההלכה הבעייתית ,אשר נתנה
גושפנקאלפרקטיקהשהתקיימה,ככלהנראה,גםלפניה,לאזכתהלעיוןמחודשמאז
ועדהיום.היאנלמדתבהכשרותהמקצועיותשלקציניהמשפטיםהנושאיםאתדגל
המשפט בצה"ל ,ואיש אינו מהרהר אחריה עוד .אפשר ,כי אבן קטנה זו לא נהפכה
עלפיהלנוכחהפריפריאליותשלהנושאוהעיסוקהמועטבובעולםהמשפטבכלל,
ובשדההמשפטהצבאיבפרט.אלאשהפריפריאליותאינהמצדיקהאתאיהחוקיות.
נקעגלגלהזמן,חרגמעלכנו;עלאףחלוףהשנים–ראוילהתקינו .
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