נושא העבודה

הסכמים פוליטיים
תאריך :ינואר 2017

העבודה מוגשת בחסות העמותה של
נוער שוחר משפט עברי

1

הקדמה אישית:
בחרתי לעשות את העבודה בנושא הסכמים פוליטיים.
נושא זה הוא מעניין מאוד כיוון שכבר בימי קדם יש לנו דוגמאות להסכמים שנחתמו בין
מעצמות שונות ובין ראשי קבוצה לראשי קבוצה אחרים ועניין אותי להבין וללמוד כיצד
כיום מתקיים ההסכם הפוליטי.
כיוון שכיום יש מגוון הסכמים פוליטיים בחרתי להתעסק בפקודת המסחר עם האויב.
מסמך שנחתם עם הרשות הפלסטנאית לגבי תנאי מסחר עימם ועסקים איתם.
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מבוא:
מהו הסכם פוליטי?:
הסכם פוליטי הוא הסכם בין שתי קבוצות הנוגע למדיניות השלטון ,למבנהו ולדרכי
הפעלתן של סמכויות שלטוניות .לדוגמא; שחרור שבויים ,העברת שטחים מרשות אחת
לאחרת ,הסכם שלום וכולי.
כיום ישנם מגוון סוגים של הסכמים פוליטיים -הסכם רוטציה ,הסכם קואליציוני ,פקודת
מסחר עם האויב ,הסכם שלום ,הסכם כלכלי עם מדינות אחרות ועוד.
תחילתו של ההסכם הפוליטי היא בתקופת התנ"ך ומשם עבר ההסכם וסוג ההסכם לא
מעט שינויים ותהפוכות עד שהגיע להסכם הפוליטי שאנו משתמשים בו היום במגוון
תחומים.
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הסכמים פוליטיים במשפט העברי:
כיצד נבחר מנהיג הקבוצה:
כיצד אדם נהיה מנהיג? איך יהפך אדם אלמוני למנהיג הציבור?
שאלה זו התעור רה כבר בימי קדם .בימי קדם היו נביאים ,שחלק מתפקידם היה למנות
מלכים .או שהדיבור האלוקי הופיע ישירות אל האדם ואמר לו קום והוצא את עמי ישראל
מארץ מצרים .אך בזמן הזה שכבר אין נבואה ,כיצד יבחר מנהיג הציבור?
בימינו שיטת הפריימריס הולכת וכובשת לבבות .האזרח הפשוט נוטה לה חסד ,מפני
שבדרך זו ,הוא הבוחר ישירות את המנהיג .המנהיג הנבחר ,זוכה ישירות באמון הציבור
ואינו עולה לשלטון על ידי מנגנון מפלגתי ,המנותק מהבוחר.
חז"ל הדגישו את הערך של אמון הציבור ורצונו ,במנהיג שעתיד להתמנות עליהם.
" אמר רבי יצחק :אין מעמידין פרנס על הצבור ,אלא אם כן נמלכים בצבור ,שנאמר שמות
ל"ה ראו קרא ה' בשם בצלאל .אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :משה ,הגון עליך בצלאל?
אמר לו :רבונו של עולם ,אם לפניך הגון  -לפני לא כל שכן? אמר לו :אף על פי כן ,לך אמור
להם .הלך ואמר להם לישראל :הגון עליכם בצלאל? אמרו לו :אם לפני הקדוש ברוך הוא
ולפניך הוא הגון  -לפנינו לא כל שכן?
"1מצדם של ישראל ,מתבלט אמון מוחלט בבחירה האלוקית ובבחירה של משה .אך
הקב"ה מלמדנו ,שיש להתחשב ברצון הציבור ובהסכמתו .לאחר הבחירה האלוקית,
הקובע האחרון החותם את מינוי הפרנס ,הוא הסכמת האומה.
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סיפור הגבעונים:
חֹוקה בָּ אנּו,
ֹּאמרּו ֵּאלָּ יו וְ ֶאלִּ -איש יִּ ְש ָּר ֵּאל ,מֵּ ֶא ֶרץ ְר ָּ
ו וַ יֵּלְ כּו ֶאל-יְ הֹושֻׁ עַ ֶאל-הַ מַ חֲ נֶה ,הַ גִּ לְ גָּל; וַ י ְ
וְ עַ ָּתה,כִּ ְרתּו-לָּ נּו בְ ִּרית
יאי הָּ עֵּ דָּ ה.
יֹותם; וַ יִּ שָּ בְ עּו לָּ הֶ ם ,נְ ִּש ֵּ
טו וַ יַעַ ש לָּ הֶ ם יְ הֹושֻׁ עַ שָּ לֹום ,וַ יִּ כְ רֹּת לָּ הֶ ם בְ ִּרית לְ חַ ָּ
טז וַ יְ ִּהיִּ ,מ ְקצֵּ ה ְשֹלשֶ ת י ִָּּמיםַ ,אחֲ ֵּרי ,אֲ שֶ ר-כָּ ְרתּו לָּ הֶ ם בְ ִּרית; וַ יִּ ְש ְמעּו ,כִּ יְ -קרֹּבִּ ים הֵּ ם ֵּאלָּ יו,
ּובְ ִּק ְרבֹו,הֵּ ם י ְֹּשבִּ ים.
יאי הָּ עֵּ דָּ ה ,בַ יהוָּ ה אֱ ֹלהֵּ י יִּ ְש ָּר ֵּאל; וַ יִֹּּלנּו כָּ ל-
יח וְ ל ֹּא ִּהכּום ,בְ נֵּי יִּ ְש ָּר ֵּאל ,כִּ י-נִּ ְשבְ עּו לָּ הֶ ם נְ ִּש ֵּ
 1בבלי ברכות נה
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יאים.
הָּ עֵּ דָּ ה,עַ ל-הַ נְ ִּש ִּ
יאים ,יִּ ְחיּו; וַ יִּ ְהיּו ח ְֹּטבֵּ י עֵּ צִּ ים וְ שֹּאֲ בֵּ י-מַ יִּ ם ,לְ כָּ ל-הָּ עֵּ דָּ ה ,כַאֲ שֶ ר ִּדבְ רּו
ֹּאמרּו אֲ לֵּ יהֶ ם הַ נְ ִּש ִּ
כא וַ י ְ
יאים.
לָּ הֶ ם,הַ נְ ִּש ִּ
שאֲ בֵּ י-מַ יִּ ם--לְ בֵּ ית אֱ ֹלהָּ י.
רּורים ַא ֶתם; וְ ל ֹּא-יִּ כָּ ֵּרת ִּמכֶ ם עֶ בֶ ד ,וְ ח ְֹּטבֵּ י עֵּ צִּ ים וְ ֹּ
כג וְ עַ ָּתה ,אֲ ִּ
בספר יהושע ,בפרק ט' מסופר על ההסכם עם הגבעונים.
לאחר ניצחונו הגדול של יהושע ,כל המלכים שבאיזור התקבצו על מנת להילחם נגד יהושע.
בפני הגבעונים עמדות שתי אופציות:
א .להצטרף לשאר המלכים והעמים ,להילחם נגד ישראל וכנראה שגם למות .מדוע הם
חוששים למות במלחמה נגד ישראל? הגבעונים מאמינים במה שהקב"ה אמר לעם ישראל
(שהם יצליחו במלחמה ובכיבוש הארץ) ,בנוסף -ישראל כבשו וניצחו במלחמה את יריחו
ואת העי ,שתי הערים הקרובות לגבעון ,גבעון הרגישו שישראל חזקה מאוד וחששו
להישאר לבד.3
ב .לרמות את ישראל ,לכרות איתם ברית ולהישאר בחיים.
הגבעונים,שחששו ממלחמה עם יהושע ,החליטו לעשות תרמית.
הם מצטיידים בשקים שנראים ישנים בשביל החמורים שלהם ,כלי יין עם חורים ולא
שמישים ,נ ועלים נעליים לא ראויות ללבישה ,בגדים בלויים ומזון עם עובש וכך הם
הולכים אל יהושע בגלגל.
הגבעונים פונים ליהושע ואומרים לו שהם הגיעו מארץ רחוקה והם רוצים לכרות ברית
איתם (עם ישראל).
מנהיגי ישראל מייעצים ליהושע שאולי הם אויבים ולכן לא כדאי לכרות איתם ברית ,הם
רוצים הוכחה שהם באמת הגיעו מרחוק ושהם רוצים לכרות ברית באמת ובתמים.
הגבעונים אומרים ליהושע שהם באו מארץ רחוקה ,הם שמעו על מה שקרה לעם ישראל
במצריים  ,ואת כל מה שנעשה להם בדרך לארץ ישראל .אנשי גבעון מספרים ליהושע שכל
העם שלהם אמר להם לקחת אוכל וצידה לדרך וללכת ליהושע ולעם ישראל על מנת לכרות
עימם ברית.
הם מוכיחים זאת ליהושע על ידי כך שהם מציגים בפניו את לחמם -שכשהם יצאו מגבעון
 http://www.daat.ac.il/yehoshua/madrich/mad13.htm 3פרק ט’ מעשה הגבעונים
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היה הלחם חם וכעת הוא עם עובש ,כלי היין היו מלאים וחדשים כשהם יצאו מהבית ועתה
הם לא שמישים והשמלות והנעליים כבר נהיו בלויים מרוב הדרך הארוכה.
יהושע לא שואל את הקב"ה ומחליט להאמין לאנשי גבעון ולכרות עימם ברית.
"ויעש להם יהושע שלום ויכרות להם ברית להחיותם וישבעו להם נשיאי העדה"
שלושה ימים אחרי שנכרתה הברית יהושע מגלה כי הגבעונים שיקרו לו וכי הם גרים
באיזור.
בני ישראל מחליטים ללכת לערי גבעון .בני ישראל לא מכים את תושבי גבעון כיוון שהם
נשבעו לנשיאיהם בעת הסכם השלום שהם כרתו.
בני ישראל מתלוננים לנשיאיהם על כך שהם אינם יכולים להכות את הגבעונים עקב
ההסכם .הנשיאים מעלים רעיון שהגבעונים יהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל עם ישראל.
יהושע קורא לכל הגבעונים ושואל אותם "למה רימתם אותנו לאמר רחוקים אנחנו מכם
מאוד ואתם בקרבנו יושבים" ומוסיף "ועתה ארורים אתם ולא יכרת מכם עבד וחוטבי
עצים ושואבי מים לבית אלוהי"
הגבעונים מסבירים ליהושע שהם עשו זאת עקב הפחד הגדול מיהושע ומעם ישראל וכי הם
לא רצו להילחם נגדם .אנשי גבעון מבטיחים ליהושע לעשות כל דבר שהוא יגיד להם
בתמורה לכך שהסכם השלום נשמר.
פירוש רלב"ג לפסוק ט"ו:

"

ויעש להם יהושע שלום ויכרות להם ברית לחיותם  ".ונשבעו להם לחיותם ונשבעו להם
נשיאי העדה והנה היתה סבת טעות ישראל ונפלם בזה הענין כי לא שאלו את פי ה' עם
היות אצלם יהושע שהיה נביא ואלעזר הכהן שהיו אצלו אורים ותומים כמו שאמרה
התורה ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים והנה זאת השבועה אף ע"פ
שהיתה בטעות לא הסכימו לעבור עליה כי יהיה בזה חלול השם אצל הע"ג ויחשדו שאין
יראת ה' בישראל והנה הנשיאים החיום באופן הראוי אילו היו משלימין עמהם תחלה כי
התורה אמרה והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך אלא שכבר הכבידו ענין
עבדות הזה וזה שכבר היה אפשר לפי משפטי התורה אלו היו החקים שיעשו מס מה
לישראל ויפטרו מעבדות אחר אלא שיעמדו ביניהם שפלים כעבדים אבל אם העמיסו
עליהם שיעבדום בגופם באלו העבודות הכבדות ר"ל שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל
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העדה וזה היה אפשר עם קיום תנאיהם כי הם עשו עצמם עבדים לישראל ועם כל זה רצו
להראות להם לכבוד השם שלא עשקו מהם חקם הראוי להם מפני בואם עמהם בברית כי
כבר רמו אותם באמרם שהיו מארץ רחוקה והם מפני זה בלתי משועבדים להם לעשות
חסד להם אחר זולתי מה שיוכרחו בו מצד שבועתם להם ,ולפי שהשבועה והברית היה
לחיותם ושיהיו הם עבדים לישראל הנה כבר קיימו תנאם עמהם בזה האופן ,והנה הוסיף
יהושע על עבודתם שהסכימו עליו הנשיאים שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים לבית ה' ולזה
היו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה ולמזבח ה':
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הגופים הפוליטיים במו"מ בין ישראל לאנשי גבעון:
המו"מ עם הגבעונים מיוחד בכך ,שנטלו בו חלק רשויות אחדות משני הצדדים .המשלחת
הגבעונית שוגרה על ידי גוף פוליטי רחב ,כדברי הכתוב" :ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי
ארצנו לאמר" , 5וזאת משום שלערי הגבעונים לא היה מלך אלא שלטון אוליגרכי .כך גם
במחנה ישראל ,שם ניהלה המשלחת הגבעונית מו"מ עם יהושע ועם ראשי העם .הסעודה
המשותפת הייתה בהשתתפות העם ("האנשים") ,הברית נכרתה על ידי יהושע ,בעוד
שהנשיאים היו אלה שנשבעו .כמו כן נזכרו בצד הישראלי הגופים הבאים:
איש ישראל הם ראשי העם ,שנקראים גם "נשיאי העדה" .6הכינוי 'איש' שבצירוף הנדון
מציין אדם חשוב ,כמו 'איש עכו'' ,איש קטנה' .ויש חושבים שהכוונה לצבא ישראל .גוף
זה נזכר בפסוק י"ד בכינוי 'האנשים' ובתרגום השבעים :הנשיאים .בטלר טען כי הצירוף
'איש ישראל' מופיע בפרקנו רק בפסוקים ו-ז ,ותפקידו להעביר האשמה מכתפי יהושע .אך
העיון בפסוקים מלמד כי ההפך הוא הנכון .הגבעונים פנו אל יהושע ואל איש ישראל ,אך
היה זה איש ישראל שהציג גישה חשדנית כלפיהם ,ומשום כך התעלמו הגבעונים מאיש
ישראל ,ופנו אל יהושע בלבד (ז-ח).
"העדה" :שם זה נגזר משורש י.ע.ד ,ופירושו  -גוף מתכנס או החלק בעם הרשאי להשתתף
באסיפה הכללית.
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%22%D7%92_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%
D7%98_%D7%98%D7%95מקראות גדולוןת ספר יהושע
 5יהושע פרק ט' פסוק י"ב
6יהושע י ,כד; שופטים ח ,כב
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הואיל וסיפורנו מיוחד בכך שהוא מציג גוף ישראלי רחב שניהל מו"מ עם הגבעונים לצדו
של יהושע ,היו שטענו ,כי הנשיאים והעדה הנם תוספת מאוחרת בפרקנו ,ובמקור נוהל
המו"מ עם יהושע בלבד .אלא שמשטרו של יהושע לא היה משטר מלוכני ,אלא פדרציה
שבטית ,ובראשה עמדו מוסדות שבטיים ,כמו נשיאים ועדה לצדו של יהושע.
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הסכם השלום עם הגבעונים ביחס להסכמים אחרים:
ניתן לחלק את הבריתות הבין-לאומיות במזרח הקדום לשלוש קטגוריות :ברית בין שווים,
שמכונה גם "ברית אחים", 8ברית בין ריבון ונשלט ,ובה נוהג מינוח של אדון ועבדו; וברית
חסות  ,שמדומה למערכת היחסים שבין אב ובנו .כדוגמא לאבחנה בין שתי הקטגוריות
הראשונות נזכיר את דברי משלחת בן הדד מלך ארם ,לאחר הכישלון של הצבא הארמי
במלחמתו בישראל" :עבדך בן הדד אמר" ,בעוד שאחאב השיב להם" :אחי הוא" .9צירופן
של שתי הקטגוריות האחרונות מצוי בדברי אחז לתגלת פלאסר ג' מלך אשור" :עבדך ובנך
אני". 10
מה הייתה סוג הברית שנכרתה בין ישראל לגבעונים?
הגבעונים ביקשו ממנהיגי ישראל":כרתו לנו ברית" ,11פנייה שאיננה מציינת בהכרח יחסי
שעבוד ,ועשויה להתפרש גם כבקשת חסות .אולם "איש ישראל" ,הביעו את חשדותיהם
במשלחת ,ושאלו את הנציגים הזרים" :אולי בקרבי אתה יושב ,ואיך אכרות לך ברית?".12
כאשר ראו אנשי גבעון  ,כי 'איש ישראל' חושדים בהם ומקשים עליהם ,הפחיתו
מדרישתם -ופנו ליהושע בלבד בהכרזה "עבדיך אנחנו" ,13ובכך הביעו במפורש את
הסכמתם להיות גרורים .בלחץ העדה שינו הנשיאים את תנאי ההסכם ,ולצד שמירה על
תנאי השבועה ,הוטלו עליהם מס ועבדות.
בפרקנו מצוי עושר רב של נהלים וביטויים מתחום הברית ,כדלהלן :הגבעונים ביקשו

 http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/kritat -2.htm 7כריתת הברית בין יהושע ובין הגבעונים
 8עמ' א ,ט'
 9מלכים א כ,לב
 10מלכים ב טז,ז
 11ספר יהושע פרק ט' פסוק ו'
 12ספר יהושע פרק ט' פסוק ז'
 13ספר יהושע פרק ט' פסוק ח'
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"כרתו לנו ברית" ,14וכינו את עצמם בשם "עבדיך" .כריתת הברית צוינה במינוח "ויעש
להם יהושע שלום" .15צירוף זה מקביל מילולית ועניינית לביטוי האכדי salimam epesu
שהוראתו לעשות שלום ולכרות ברית .טקס כריתת הברית לווה בסעודה משותפת לשני
הצדדים ,ובפרקנו נאמר" :ויקחו האנשים מצידם" .הברית חוזקה באמצעות שבועה,
כאמור "וישבעו להם נשיאי העדה". 16
במקרא לא נזכרה שבועת חברי המשלחת הגבעונית .יש שהסיקו מכך שישראל היו
ווסאלים בברית שנכרתה ,ולכן רק נציגי ישראל נשבעו ,אך כבר טענו אחרים ,שיש להניח,
שגם שליחי הגבעונים נשבעו ,הגם שהמקרא לא ציין זאת.
מעמדם הווסאלי של הגבעונים משתקף גם מתנאי הברית .יהושע התחייב "לחיותם",
כלומר :לא לתקוף אותם וגם להגן עליהם .ואכן בשעה שהם הותקפו על ידי מלכי הדרום,
חש יהושע לעזרתם . 17בהקשר אחר אמרו הגבעונים ליהושע "כטוב וכישר בעיניך לעשות
לנו עשה" ,וגם נוסחה זו מלמדת על הסטטוס של ווסאלים ,שניתן לגבעונים בברית הנדונה.
מהו הסכם פוליטי ווסאלי?
וסאל היה אדם שנכנס בעסקת מחויבות ושבועת אמונים הדדית עם אדון פיאודלי.
במסגרת המחויבות העניק האדון לווסאל נחלה קרקעית ,כסף או כיבוד אחר ,ובתמורה
התחייב הווסאל להעניק לאדון שירותים מסוימים.
במאות  5-8פירוש המילה ווסאל היה עבד וכך גם התייחס החוק הסאלי אל המונח.
במהלך המאה ה 8-התחילו להשתמש במונח וסאל גם כלפי אנשים חופשיים שהיו תלויים
באדון.
יצירת הקשר שבין וסאל לאדון בוצעה בימי הביניים המאוחרים יותר בדרך כלל באמצעות
טקס שבועת אמונים או "קומנדטיו" חגיגי ,שהיה מורכב משני חלקים :שבועת הומגיום
בה כרע הווסאל לפני האדון בתנוחת כניעה ,כשהוא גלוי ראש; ושבועת פידליטס ,שבה
נשבע על שריד קדוש או אביזר דתי אחר שלא להפר את שבועתו ולהיוותר נאמן לאדון.
 14ספר יהושע פרק ט' פסוק ו'
 15ספר יהושע פרק ט' פסוק י"ד
 16ספר יהושע פרק ט' פסוק ט"ו
 17יה' י ,ז'
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הלכות מלכים ומלחמות -הרמב"ם:

19

משנה תורה להרמב"ם הוא חיבור הלכתי שכתב הרמב"ם .החיבור הוא גולת הכותרת של
כתביו של הרמב"ם ,והוא אחת היצירות המקיפות ,המסודרות והמשפיעות ביותר של
ההלכה בפרט ,והתורה שבעל פה בכלל ,בכל תולדות העם היהודי .הרמב"ם יוצר בו קיטלוג
חדשני של כל ההלכה.
כאן מובאות חלק מההלכות מלכים ומלחמות מפרק ו' של משנה תורה להרמב"ם
שקריטיים לנושא של הסכמים פוליטיים ע"פ המקרא וההלכה היהודית:
א אין עושין מלחמה עם אדם בעולם ,עד שקוראין לו לשלום--אחד מלחמת הרשות ,ואחד
מלחמת מצוה :שנאמר "כי תקרב אל עיר ,להילחם עליה--וקראת אליה ,לשלום" .20אם
השלימו ,וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן--אין הורגין מהן נשמה; והרי הן למס,
שנאמר "יהיו לך למס--ועבדוך".21
ב קיבלו עליהן המס ,ולא קיבלו העבדות ,או שקיבלו העבדות ,ולא קיבלו המס--אין
שומעין להם :עד שיקבלו שניהם .והעבדות שיקבלו--היא שיהיו נבזים ושפלים למטה,
ולא ירימו ראש בישראל ,אלא יהיו כבושים תחת ידם; ולא יתמנו על ישראל ,לשום דבר
בעולם.
ג והמס שיקבלו--הוא שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם ,כגון בניין החומות,
וחיזוק המצודות ,ובניין ארמון המלך וכיוצא בו :שנאמר "וזה דבר המס אשר העלה
המלך שלמה ,לבנות את בית ה' ואת ביתו ואת המילוא ,ואת ,חומת ירושלים  . . .ואת כל
ערי המסכנות ,אשר היו לשלמה  . . .ויעלם שלמה למס עובד ,עד היום הזה .ומבני ,ישראל,
לא נתן שלמה ,עבד :כי הם אנשי המלחמה ,ועבדיו ושריו ושלישיו ,ושרי רכבו ,ופרשיו" .22
ד [ב] ויש למלך להתנות עימהם שייקח חצי ממונם ,או הקרקעות ויניח כל המיטלטלין ,או
כל המיטלטלין ויניח הקרקעות--כפי מה שיתנו[ .ג] ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם,

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A1%D7%90%D7%9C18
http://www.mechon-mamre.org/i/e506.htm19
 20דברים כ,י
 21דברים כ,יא
 22מלכים א ט,טו-כב
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אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות.
ה [ד] ואם לא השלימו ,או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות--עושין עימהם מלחמה,
והורגין כל הזכרים הגדולים ,ובוזזין כל ממונם וטפם; ואין הורגין אישה ולא קטן--
שנאמר "והנשים והטף" ,23זה טף של זכרים.
ו במה דברים אמורים ,במלחמת הרשות ,שהיא עם שאר האומות .אבל שבעה עממין
ועמלק שלא השלימו ,אין מניחין מהם נשמה :שנאמר "כן תעשה לכל הערים  . . .רק,
מערי העמים  . . .לא תחייה ,כל נשמה" ,24וכן הוא אומר בעמלק "תמחה את זכר
עמלק".25
ז ומניין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו :שנאמר "לא הייתה עיר ,אשר השלימה את
ישראל ,בלתי החיווי ,יושבי גבעון :את הכול ,לקחו במלחמה .כי מאת ה' הייתה לחזק
את ליבם לקראת המלחמה את ישראל ,למען החרימם"--26מכלל ששלחו להם לשלום ,ולא
קיבלו.
ח [ה] שלושה כתבים שלח יהושוע ,עד שלא נכנס לארץ :הראשון שלח להם מי שרוצה
לברוח ,יברח; וחזר ושלח מי שרוצה להשלים ,ישלים; וחזר ושלח מי שרוצה לעשות
מלחמה ,יעשה.
ט אם כן ,מפני מה הערימו יושבי גבעון :לפי ששלח להם בכלל ,ולא קיבלו; ולא ידעו
משפט ישראל ,ודימו שאין פותחין להם לשלום .ולמה קשה הדבר לנשיאים ,וראו שראוי
להכותם לפי חרב לולי השבועה :מפני שכרתו להם ברית ,והרי הוא אומר "לא תכרות
להם ברית" ; 27אלא היה דינם ,שיהיו למס עבדים .והואיל ובטעות נשבעו להן--בדין היה
שייהרגו על שהטעום ,לולי חילול השם.
י [ו] עמון ומואב--אין שולחין להם לשלום ,שנאמר "לא תדרוש שלומם ,וטובתם".28
אמרו חכמים ,לפי שנאמר "וקראת אליה ,לשלום" ,29יכול עמון ומואב כן--תלמוד לומר
 23ראה דברים כ,יד; וראה דברים ב,לד
 24דברים כ,טו-טז
 25דברים כה,יט
 26ראה יהושוע יא,יט-כ
 27דברים ז,ב
 28דברים כג,ז
 29דברים כ,י
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"לא תדרוש שלומם" .לפי שנאמר "עימך יישב בקרבך  . . .בטוב לו" ,30יכול עמון ומואב
כן--תלמוד לומר "וטובתם" .ואף על פי שאין שואלים בשלומם ,אם השלימו מעצמם
תחילה ,מקבלין אותן.
יא [ז] כשצרין על עיר לתופסה ,אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלוש רוחותיה,
ומניחין מקום לבורח ,ולמי שרוצה להימלט על נפשו :שנאמר "ויצבאו ,על מדיין ,כאשר
ציווה ה' ,את משה"--31מפי השמועה למדו ,שבכך ציווהו.

הסכמים פוליטיים במשפט הישראלי:
במשפט הישראלי יש התייחסות רבה להסכמים פוליטיים במגוון תחומים :הסכמי שלום,
הסכמי החלפת שבויים ,חוק ההסדרה ,זכויות מיעוטים ועוד.
פקודת המסחר עם האויב:

 30דברים כג,יז
 31במדבר לא,ז
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פקודה המטילה עונשין על המסחר עם האויב ,המתקינה הוראות בנידון נכסיהם של
אויבים ונתינים של ארצות אויב ולצרכים הקשורים בענינים אלה.
:בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים
"נתין אויב" פירושו-

אדם שאינו אזרח ישראלי והוא בעל נתינות של מדינה הנמצאת במצב מלחמה עם מדינת
ישראל ,או חבר אנשים שנתכונן או נתאגד בכל מדינה כזאת או בהתאם לחוקיה ,וכן
"ארץ האויב" מובנה כל איזור ,הנתון לריבונותה של כל מעצמה שאתה עומדת מדינת ישראל
בקשרי מלחמה ,או התפוס בידי אותה מעצמה ,ואינו איזור התפוס בידי מדינת ישראל או
בידי מעצמה שהיא בת-בריתה של מדינת ישראל ,וגם כל איזור שיהיה שר האוצר עשוי
.להורות בצו ,כי ינהגו בו לצורך הפקודה הזאת כבארץ אויב
לצרכי כל פעולות משפטיות שינקטו בהן עפ"י פקודה זו או המתעוררות מתוך פקודה זו,
הרי תעודה מאת שר האוצר המציינת כי איזה שטח נתון או היה נתון לריבונותה של איזו
מעצמה או תפוס על ידה ,או ביחס לזמן שבו נעשה אותו שטח נתון לאותה ריבונות או
לאותה תפיסה ,או חדל להיות כך ,תשמש עשות סופית על העובדות המצויינות באותה
.תעודה
כשיבואו לדון אם איזה אדם היה אויב או נתין אויב ,לצרכי פקודה זו ,אין לקחת בחשבון
.כל מצב-ענינים שהיה קיים לפני התחלת התוקף של פקודה זו
לצרכי פקודה זו ,יחשב אדם כמנהלו של גוף מאוגד אם הוא תופס באותו גוף משרה של
מנהל ,ויהא כינויו מה שיהיה; ולצרכי הוראות פקודה זו הדנות בעברות הנעשות ע"י גוף-
מאוגד ,רואין אדם כמנהלו של גוף מאוגד אם הוא אדם שמנהלי אותו גוף פועלים לפי
:הוראותיו
בתנאי כי אדם שמנהלי גוף מאוגד פועלים לפי עצתו המקצועית לא יהא נחשב מחמת זה
בלבד כאדם שאותם המנהלים פועלים לפי הוראותיו

15

בפקודה זו ניתן לראות כי מדינת ישראל בהסכם היא "השליטה" והאויב הוא "נשלט"
כביכול .אם האויב רוצה להמשיך בפעולת המסחר ולהמשיך שהסכם זה יקוים עליו לנהוג
.ע"פ הכללים על מנת שהסכם זה לא יפוג תוקפו.

הסכם עם הפלסטינאים המסדיר את היחסים הכלכליים בין המדינה לרשות.
ההסדר נחתם בתום חודשים של דיונים ומפגשים דיסקרטיים בין שליחו של ראש
הממשלה ,עו"ד יצחק מולכו ,וראש הממשלה הפלסטיני ,סאלם פיאד .על ההסדר חתם מן
הצד הישראלי שר האוצר ,יובל שטייניץ ומן הצד הפלסטיני פיאד.
ישראל גובה בעבור הפלסטינים את כספי המיסים שלהם ,שעיקרם מיסי מכס ,כיוון
שלפלסטינים אין נמלי ים או תעופה ,כל הסחורות המיועדות להם עוברות דרך נמלים
ישראלים .מידי חודש מעבירה ישראל כמאה מיליון דולר ,שעיקרם כספי מכס בעבור
סחורות שמגיעות לנמלים הישראלים ומיועדים לרשות הפלסטינית ,אך גם מע"מ ,מס
קנייה ומיסים עקיפים.
במשך תקופה ארוכה היו לפלסטינים טענות בדבר גביית הכסף על ידי ישראל .ברשות טענו
שבשל היעדר שקיפות בתהליך הגבייה ,ישראל חייבת לרשות הפלסטינית סכומי כסף
אדירים בסך מיליארדי דולרים .האיחוד האירופאי לחץ גם הוא על ישראל להסדיר את
ההליכים .ישראל הסכימה לדון בתהליכי גביית הכספים ,אך סירבה לדון בדרישה לשלם
רטרואקטיבית את הכספים.
ואכן ,אחד הנדבכים המרכזיים בהסדר הוא הגברת השקיפות והעברת הנתונים בין ישראל
לפלסטינים .על פי הסיכום ,הפלסטינים יעבירו לישראל נתונים שלא היו מוכנים להעביר
בעבר ואילו ישראל תבצע הצלבות שלא ביצעה קודם לכן .בדרך זו השקיפות תוגבר ויהיה
32ברור יותר אלו סחורות עברו מנמלי ישראל לפלסטינים
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הערעור הוא על שומת מס ערך מוסף  -שומת תשומות שהוציא המשיב לשנת  ,2003בגין
חשבונית מס שהונפקה מעוסק ברשות הפלסטינית.
המשיב דחה השגה שהוגשה וזאת בטענה כי ניכוי התשומות ,נעשה על-ידי המערער לאחר
שעבר המועד המאפשר ניכוי תשומות בגין אותה חשבונית (לאחר למעלה מ 6-חודשים)
ומשכך אין מקום להתירה בניכוי ,וכן כי בשלב ההשגה לא הומצאו מסמכים או ראיות
שיש בהם כדי לשנות את השומה.

פס"ד בג"צ  :9132/07בסיוני נ' ראש הממשלה.
עתירה המופנית נגד החלטת המשיבים לצמצם או להגביל את הספקת הדלק והחשמל
לרצועת עזה .הרקע לעתירה הוא הוא בפעולות הלחימה המתנהלות באיזור רצועת עזה
מזה תקופה ארוכה ובמתקפת טרור מתמשכת המכוונת נגד אזרחי ישראל .פעולות הטרור
התעצמו והוחמרו מאז התבססה שליטת ארגון "חמאס" ברצועה.
במסגרת הפעולות שמקיימת ישראל נגד הטרור המתמשך ,התקבלה החלטת המשיבים
להגביל את אספקת הדלק והחשמל לרצועה .נגד החלטה זו של ממשלת ישראל מוגשת
העתירה.
העתירה נדחתה.

סיכום. :

בעבודה זו הוצג לפניכם גישת המשפט הישראלי וגישת המשפט העברי לגבי חתימת
הסכמים פוליטיים עם אויב.
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במשפט העברי ,דבר ראשון -יש להציע לאויב לחתום ברית לשלום ורק אם האויב אינו
רוצה בכך ניתן לפתוח עימו במלחמה .בסיפור הגבעונים ניתן לראות כי אנשי ישראל חששו
לכרות ב רית עם אנשי גבעון כיוון שהם פחדו מכך שהם אויביהם (והם באמת היו אך הם
השאירו זאת בסוד).
במשפט הישראלי ישנה פקודה (חוק שתוקפו עוד מימי הבריטים ולכן נקרא פקודה)
המאפשרת תנאי מסחר עם אויב בתנאים מסויימים שבהם מדינת ישראל היא השליטה
בהסכם והאויב הוא הנשלט .במידה והאויב לא יעמוד בתנאים שהוצבו לו ויגרום לסכנה
למדינת ישראל ההסכם פג תוקף .ניתן לראות דוגמא לכך בפס"ד בג"צ .9132/07
מעבודה זו ניתן ללמוד מחדש על מערכת המשפט בישראל ועל תיפקוד מערכת המשפט
ביחסים עם אויביה של מדינת ישראל עוד מימי קדם.

רשימה ביבליוגרפית:
חקיקה
פקודת מסחר עם האויב1939 -
פסיקה
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פס"ד בג"צ  :9132/07בסיוני נ' ראש הממשלה
מאמרים
בנדור א' ,דינו של הסכם פוליטי.
פרופסור בל א'  ,עמית בכיר בפורום קהלת ,תשע"ד
משפט עברי
יהושע פרק ט'
פירוש רלב"ג
הלכות מלכים ומלחמות .מתוך משנה תורה להרמב"ם.

נספחים:

א וַיְ הִ י כִ ְשמֹ עַ כָּל-הַ ְמלָּכִ ים אֲ שֶׁ ר בְ עֵבֶׁ ר הַ י ְַרדֵ ן בָּ הָּ ר ּובַ ְשפֵ לָּהּ ,ובְ כֹ ל חֹוף הַ יָּם הַ גָּדֹול ,אֶׁ ל-מּול,
בּוסי .ב וַיִ ְתקַ בְ צּו יַחְ דָּ ו ,לְ הִ לָּחֵ ם עִ ם-יְ הֹושֻׁ עַ וְ עִ ם-
הַ לְ בָּ נֹון--הַ חִ ִתי ,וְ הָּ אֱ מֹ ִרי ,הַ כְ ַנעֲנִ י הַ פְ ִרזִ י ,הַ ִחּוִ י וְ הַ יְ ִ
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יִ ְש ָּראֵ ל--פֶׁ ה ,אֶׁ חָּ ד .ג וְ יֹ ְשבֵ י גִ בְ עֹון שָּ ְמעּו ,אֵ ת אֲ שֶׁ ר עָּ שָּ ה יְ הֹושֻׁ עַ לִ ִיריחֹו--וְ לָּעָּ י .ד ַו ַיעֲשּו גַם-הֵ מָּ ה
ּומצֹ ָּר ִרים .ה
ּומבֻׁקָּ עִ ים ְ
ֲמֹוריהֶׁ ם ,וְ נ ֹאדֹות יַיִ ן בָּ לִ יםְ ,
בְ עָּ ְרמָּ הַ ,ויֵלְ כּו וַיִ צְ טַ יָּרּו; וַיִ קְ חּו שַ קִ ים בָּ לִ יםַ ,לח ֵ
ּושלָּמֹות בָּ לֹות ֲעלֵיהֶׁ ם; וְ כֹ ל לֶׁחֶׁ ם צֵ ידָּ ם ,יָּבֵ ש הָּ יָּה נִ קֻׁ ִדים .ו ַויֵלְ כּו
ּומ ֻׁטלָּאֹות בְ ַרגְ לֵיהֶׁ םְ ,
ּונְ עָּ לֹות בָּ לֹות ְ
ֹאמרּו אֵ לָּיו וְ אֶׁ לִ -איש יִ ְש ָּראֵ ל ,מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְרחֹוקָּ ה בָּ אנּו ,וְ עַ תָּ ה ,כִ ְרתּו-לָּנּו
אֶׁ ל-יְ הֹושֻׁ עַ אֶׁ ל-הַ מַ ֲחנֶׁה ,הַ גִ לְ גָּל; וַי ְ
בְ ִרית .ז ויאמרו (וַי ֹאמֶׁ ר) ִאיש-יִ ְש ָּראֵ ל ,אֶׁ ל-הַ ִחּוִ י :אּולַי ,בְ קִ ְרבִ י אַ תָּ ה יֹושֵ ב ,וְ אֵ יְך ,אכרות( -אֶׁ כְ ָּרת)-
ֹאמרּו אֶׁ ל-יְ הֹושֻׁ עַ  ,עֲבָּ דֶׁ יָך אֲ נָּחְ נּו; וַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵיהֶׁ ם יְ הֹושֻׁ עַ ִמי אַ תֶׁ םּ ,ומֵ אַ יִ ן תָּ בֹ אּו .ט
לְ ָך בְ ִרית .ח וַי ְ
ֹאמרּו אֵ לָּיו ,מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְרחֹוקָּ ה ְמאֹ ד בָּ אּו עֲבָּ דֶׁ יָך ,לְ שֵ ם ,יְ הוָּה אֱ ֹלהֶׁ יָך :כִ י-שָּ מַ עְ נּו שָּ ְמעֹו ,וְ אֵ ת כָּל-אֲ שֶׁ ר
וַי ְ
עָּ שָּ ה בְ ִמצְ ָּריִ ם .י וְ אֵ ת כָּל-אֲ שֶׁ ר עָּ שָּ ה ,לִ ְשנֵי מַ לְ כֵי הָּ אֱ מֹ ִרי ,אֲ שֶׁ ר ,בְ עֵבֶׁ ר הַ י ְַרדֵ ן--לְ ִסיחֹון מֶׁ לְֶׁך חֶׁ ְשבֹון,
ֹאמרּו אֵ לֵינּו זְקֵ ינֵינּו וְ כָּל-יֹ ְשבֵ י אַ ְרצֵ נּו לֵאמֹ ר ,קְ חּו בְ י ְֶׁדכֶׁם
ּולְ עֹוג מֶׁ לְֶׁך-הַ בָּ שָּ ן אֲ שֶׁ ר בְ עַ ְשתָּ רֹות .יא וַי ְ
צֵ ידָּ ה לַדֶׁ ֶׁרְךּ ,ולְ כּו ,לִ קְ ָּראתָּ ם; וַאֲמַ ְרתֶׁ ם אֲ לֵיהֶׁ ם עַ ְבדֵ יכֶׁם אֲ נ ְַחנּו ,וְ עַ תָּ ה כִ ְרתּו-לָּנּו בְ ִרית .יב זֶׁה לַחְ מֵ נּו,
חָּ ם הִ צְ טַ י ְַדנּו אֹ תֹו ִמבָּ תֵ ינּו ,בְ יֹום צֵ אתֵ נּוָּ ,ל ֶׁלכֶׁת אֲ לֵיכֶׁם; וְ עַ תָּ ה הִ נֵה יָּבֵ ש ,וְ הָּ יָּה נִ קֻׁ ִדים .יג וְ אֵ לֶׁה נ ֹאדֹות
הַ יַיִ ן אֲ שֶׁ ר ִמלֵאנּו חֲדָּ ִשים ,וְ הִ נֵה הִ ְתבַ קָּ עּו; וְ אֵ לֶׁה שַ לְ מֹותֵ ינּוּ ,ונְ עָּ לֵינּו ,בָּ לּו ,מֵ רֹ ב הַ דֶׁ ֶׁרְך ְמאֹ ד .יד וַיִ קְ חּו
הָּ אֲ נ ִָּשיםִ ,מצֵ ידָּ ם; וְ אֶׁ ת-פִ י יְ הוָּה ,ל ֹא שָּ אָּ לּו .טו ַויַעַ ש לָּהֶׁ ם יְ הֹושֻׁ עַ שָּ לֹום ,וַיִ כְ רֹ ת לָּהֶׁ ם בְ ִרית לְ חַ יֹותָּ ם;
וַיִ שָּ בְ עּו לָּהֶׁ ם ,נְ ִשיאֵ י הָּ עֵדָּ ה .טז וַיְ הִ יִ ,מקְ צֵ ה ְשֹלשֶׁ ת י ִָּמים ,אַ ח ֲֵרי ,אֲ שֶׁ ר-כ ְָּרתּו לָּהֶׁ ם בְ ִרית; וַיִ ְש ְמעּו,
ּובקִ ְרבֹו ,הֵ ם יֹ ְשבִ ים .יז וַיִ ְסעּו בְ נֵי-יִ ְש ָּראֵ לַ ,ויָּבֹ אּו אֶׁ ל-עָּ ֵריהֶׁ ם--בַ יֹום הַ ְשלִ י ִשי;
כִ י-קְ רֹ בִ ים הֵ ם אֵ לָּיוְ ,
וְ עָּ ֵריהֶׁ ם גִ בְ עֹון וְ הַ כְ פִ ָּירהּ ,ובְ אֵ רֹות וְ קִ ְריַת יְ עָּ ִרים .יח וְ ל ֹא ִהכּום ,בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ,כִ י-נִ ְש ְבעּו לָּהֶׁ ם נְ ִשיאֵ י
יאים ,אֶׁ ל-כָּל-הָּ עֵדָּ ה,
ֹאמרּו כָּל-הַ נְ ִש ִ
יאים .יט וַי ְ
הָּ עֵדָּ ה ,בַ יהוָּה אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל; וַיִ ֹּלנּו כָּל-הָּ עֵדָּ ה ,עַ ל-הַ נְ ִש ִ
אֲ נַחְ נּו נִ ְשבַ עְ נּו לָּהֶׁ ם ,בַ יהוָּה אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל; וְ עַ תָּ ה ,ל ֹא נּוכַל לִ נְ גֹ עַ בָּ הֶׁ ם .כ ז ֹאת ַנעֲשֶׁ ה לָּהֶׁ ם ,וְ הַ ֲחיֵה
יאים ,יִ חְ יּו;
אמרּו אֲ לֵיהֶׁ ם הַ נְ ִש ִ
אֹותָּ ם; וְ ל ֹא-יִ הְ יֶׁה עָּ לֵינּו קֶׁ צֶׁ ף ,עַ ל-הַ ְשבּועָּ ה אֲ שֶׁ ר-נִ ְשבַ עְ נּו לָּהֶׁ ם .כא וַי ֹ ְ
יאים .כב וַיִ קְ ָּרא לָּהֶׁ ם יְ הֹושֻׁ עַ ,
וַיִ הְ יּו חֹ ְטבֵ י עֵ צִ ים וְ שֹ אֲ בֵ י-מַ יִ ם ,לְ כָּל-הָּ עֵדָּ ה ,כַאֲ שֶׁ ר ִדבְ רּו לָּהֶׁ ם ,הַ נְ ִש ִ
וַיְ דַ בֵ ר אֲ לֵיהֶׁ ם לֵאמֹ ר :לָּמָּ ה ִר ִמיתֶׁ ם אֹ תָּ נּו לֵאמֹ רְ ,רחֹוקִ ים אֲ נַחְ נּו ִמכֶׁם ְמאֹ ד ,וְ אַ תֶׁ םְ ,בקִ ְרבֵ נּו יֹ ְשבִ ים.
רּורים אַ תֶׁ ם; וְ ל ֹא-יִ כ ֵָּרת ִמכֶׁם עֶׁבֶׁ ד ,וְ חֹ ְטבֵ י עֵ צִ ים וְ שֹ אֲבֵ י-מַ יִ ם--לְ בֵ ית אֱ ֹלהָּ י .כד ַו ַיעֲנּו אֶׁ ת-
כג וְ עַ תָּ ה ,אֲ ִ
20

ֹאמרּו ,כִ י ֻׁהגֵד ֻׁהגַד ַלעֲבָּ דֶׁ יָך אֵ ת אֲ שֶׁ ר צִ ּוָּה יְ הוָּה אֱ ֹלהֶׁ יָך אֶׁ ת-מֹ שֶׁ ה עַ בְ דֹו ,לָּתֵ ת ָּלכֶׁם אֶׁ ת-כָּל-
יְ הֹושֻׁ עַ וַי ְ
הָּ אָּ ֶׁרץּ ,ולְ הַ ְש ִמיד אֶׁ ת-כָּל-יֹ ְשבֵ י הָּ אָּ ֶׁרץ ִמפְ נֵיכֶׁם; וַנִ ָּירא ְמאֹ ד לְ נַפְ שֹ תֵ ינּו ִמפְ נֵיכֶׁםַ ,ו ַנעֲשֵ ה אֶׁ ת-הַ דָּ בָּ ר
הַ זֶׁה .כה וְ עַ תָּ ה ,הִ נְ נּו בְ יָּדֶׁ ָך :כַּטֹוב וְ ַכיָּשָּ ר בְ עֵ ינֶׁיָך ַלעֲשֹות לָּנּו ,עֲשֵ ה .כו ַויַעַ ש לָּהֶׁ ם ,כֵן; ַויַצֵ ל אֹותָּ ם
ִמיַד בְ נֵי-יִ ְש ָּראֵ ל ,וְ ל ֹא ה ֲָּרגּום .כז וַיִ ְתנֵם יְ הֹושֻׁ עַ בַ יֹום הַ הּוא ,חֹ ְטבֵ י עֵ צִ ים וְ שֹ אֲ בֵ י מַ יִ ם--לָּעֵ דָּ ה; ּולְ ִמזְבַ ח
יְ הוָּה עַד-הַ יֹום הַ זֶׁה ,אֶׁ ל-הַ מָּ קֹום אֲ שֶׁ ר יִ בְ חָּ ר
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