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מבוא:
במהלך שנה"ל הקודמת נתבקשתי ,לאחר שנתיים של לימודים במגמת משפטים ,לכתוב
עבודה רחבת היקף אודות נושא משפטי מסוים ,מתוך מאגר נושאים שניתן לתלמידים
מראש ע"י מדריכת המגמה.
אני בחרתי לעסוק בעבודתי בנושא "חוזה אמנה" .בחירתי בנושא נובעת מסיבה מרכזית
אחת .נושא זה שבו עוסקת העבודה ,מאגד בתוכו שניים מתחומי החיים והלימוד
האהובים עליי ביותר -תחום המשפטים ותחום היחסים הבינלאומיים .מטרת העבודה
היא להציג את נושא האמנה מזוויות המשפט הישראלי הכללי והבינלאומי וכן מזווית
המשפט העברי .הפתיע אותי לראות שיש חילוקי דעות בין המשפט הישראלי והעברי בנוגע
להגדרת המושג "אמנה" -חילוקי דעות אלה יפורטו במהלך העבודה .למרות חילוקי
הדעות בנוגע להגדרת המושג "אמנה" ,אין חולק שמושג זה לקוח מהענף המשפטי של דיני
החוזים .בנוסף להגדרת המושג "אמנה" ע"י סוגות המשפט השונות ,למושג זה ישנה גם
הגדרה הלקוחה מתחום המחשבה המדינית" -אמנה חברתית" .יש לציין ,כי ישנו גם "כתב
אמנה" ,המכתב שמקנה זכויות משפטיות לדיפלומטים בעת כניסתם לתפקיד במדינה זרה,
כאשר ע"י נתינת המכתב נכנס מינויים לתוקף .בסופו של עניין" ,אמנה" היא מושג משפטי
כל עיקר ,אך גם מושג בעל הגדרות דיפלומטיות ,מדיניות ופילוסופיות .במהלך העבודה,
אתייחס לכל אחת מהגדרות והפרשנויות של המושג "אמנה" ההגדרות המשפטיות של
המושג ינותחו במסגרת העבודה ואילו ההגדרות הדיפלומטית והפילוסופית ינותחו
ויתווספו בנספחי העבודה.
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עבודה זו נתבקשה לכלול שתי סוגיות מרכזיות אודות התחום בו היא עוסקת ,סוגיה
מתחום המשפט הישראלי ,וכן סוגיה מהמשפט העברי.
את העבודה חילקתי באופן טכני כך שהפרק הראשון מתייחס החל מגוף העבודה ,והמבוא
אינו נחשב בכלל פרקי העבודה
עבודה זו תכלול ארבעה חלקים מרכזיים.
בפרק הראשון ,תפורט הגדרת המושג "אמנה" במשפט הישראלי ובמשפט הבינ"ל הכללי.
בפרק השני ,יפורט המושג "אמנה" כפי שהוא מוגדר במשפט העברי.
בפרק השלישי ,תפורט סוגיה הנוגעת באמנה מנקודת מבטו של המשפט הישראלי .הסוגיה
שתידון היא בדבר הסמכות לכריתת ואשרור אמנות.
בפרק הרביעי ,תפורט הסוגיה המקשרת בין חוזה אמנה לפי פרשנות המשפט העברי ,לבין
חוזים הדומים לו במשפט הישראלי.
מאחר ולא אשתמש בטבלאות ו/או תצלומים למיניהם במהלך העבודה ,אציג בנספחים
את שתי המשמעויות הנוספות של המושג "אמנה"" -אמנה חברתית" ו"כתב אמנה".
מקווה מאוד שכל מי שיקרא את העבודה יהנה ממנה ,ומייחל שתהיה עבודה מעמיקה,
מלמדת ומעניינת.
המחבר.
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הגדרת האמנה ע"פ המשפט הישראלי.
אמנה -המשפט הבינלאומי.
המשמעות המקובלת של המושג "אמנה" במשפט הישראלי נגזרת מהגדרתו ע"י המשפט
הבינלאומי הפומבי.
המשפט הבינלאומי הפומבי קובע את "כללי המשחק" החוקיים בהליכים דיפלומטיים,
מדיניים ומשפטיים הנערכים בין מדינות  ,ארגונים בינלאומיים ואף בין ישויות משפטיות
שונות.1
ישנם שני מקורות תוכן משפטי עיקריים המשפיעים על כללי המשפט הבינלאומי -המנהג
הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות.
המנהג הבינלאומי הוא שם כולל לכל כללי ההתנהגות והנימוסים במקובלים בין מדינות
העולם ומהווים חוק במשפט הבינלאומי -אע"פ שאינם כתובים במסמך רשמי

ומחייב2.

חשוב לציין כי המנהג הבינלאומי על כל כלליו נקלט אל המשפט הישראלי באופן ישיר,
מבל י צורך בהליך קליטה משפטי המבוצע ע"י הסדרת מעמדו של המנהג במשפט

1

משפט בינ"ל פומבי ,ויקיפדיה

 2ע .גולדמן ,אמנות בינלאומיות בנושא שלום וביטחון בינלאומי עליהם חתומה ישראל ,מרכז מחקר ומידע של הכנסת,
2001
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הישראלי .הסדרה זו נעשית ע"י חקיקת חוק בכנסת המאשר את קליטת המנהג הבינ"ל
בספר החוקים של

המדינה3.

אמנות בינלאומיות הן חוזים רשמיים ומחייבים הנחתמים בין מדינות .חוזים אלה
עוסקים בשלל נושאים כגון:כינון יחסים דיפלומטיים בין מדינות ,4הסדרת היחסים בין
המדינה לבין מוסדות בינלאומיות  ,סחר בינלאומי ,מיסוי בינלאומי ,5זכויות אדם ,זכויות
הילד ,נשק גרעיני ועוד.
את כל הפרטים הסובבים סביב המושג "אמנה" מסדיר ומסביר בפרוטרוט המסמך
המכונה "אמנת האמנות" .שמה הרשמי של אמנת האמנות הוא "אמנת וינה בדבר דיני
אמנות .) The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969( ,"1969
ע"פ אמנת וינה ,הגדרת המושג "אמנה בינלאומית" היא" :הסכם בין-לאומי ,הנערך בין
מדינות בכתב ,ומוסדר על-ידי המשפט הבין-לאומי ,אשר נכלל אם במסמך יחיד ואם בשני
מסמכים או יותר הקשורים זה לזה ,ויהיה אשר יהיה הכינוי

שלו"6.

ניתן להבין שחלק מההגדרות האמנה הבינלאומית קיימות גם לגבי חוזים אחרים ,בעוד
חלקן מבדילות אותה מכל הסכם אחר שדיניו מוסדרים במסגרת דיני החוזים.
ראשית ,בניגוד לכל חוזה אחר בדיני החוזים ,האמנה הבינלאומית נחתמת רק בין מדינות .
שנית ,האמנה הנחתמת בין מדינות לא חייבת להיקרא "אמנה" על מנת שתקבל תוקף
משפטי של אמנה ,אלא היא יכולה להיקרא גם "פרוטוקול"" ,חילופי מכתבים"" ,הסכם"
וכדו'.
 3ר' לפידות ,מקומו של המשפט הבינ"ל במשפט הישראלי ,עמ'  .807למרות שהמנהג הבינ"ל נקלט במשפט
הישראלי באופן ישיר ,אין חובה על מדינות העולם כככל ,לקלוט למשפטן הפנימי את כללי המנהג הבינ"ל.
4

התחלת כינון של יחסים דיפלומטיים בין מדינות באופן נעשית באמצעות מסירת "כתב אמנה" של שגריר המדינה האורחת
לראש המדינה המארחת .מכתב זה מבשר על כניסת מינוי השגריר לתוקף.

 5חלוקת סמכויות בהליך התקשרות המדינה באמנות בינלאומיות :עקרונות יסוד ,מדינה ושני.
6

תפקידי הפרלמנט באישור אמנות והסכמים בינלאומיים ,מרכז מחקר ומידע ,הכנסת.
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ברם ,למרות השוני הגדול בין אמנה בינלאומית לבין חוזה "רגיל" ,ישנם כללים לעריכת
אמנה בינלאומית התקפים גם לעריכת חוזים אחרים .בדומה לחוזה מכירת נדל"ן,7
האמנה הבינלאומית חייבת להיעשות בכתב .האמנה אינה חייבת לכלול מספר מוגבל של
מסמכים ,בדומה לכל חוזה הנערך בכתב.
יש לציין כי האמנה חייבת את הסכמת הצדדים לה ,בעוד המנהג הבינ"ל הוא בגדר נוהג
אנושי ,ולכן אין צורך בהסכמה רחבה

לגביו8.

סוגי אמנות
את האמנות הבינלאומיות הנחתמות כיום ניתן לחלק ל 4-סוגים כאשר כל שניים מהם
מתייחסים לפן שונה באמנה :מספר הצדדים החתומים עליה או המידה בה האמנה
מחייבת את הצדדים החתומים עליה.
א .מספר הצדדים לאמנה -
 .1אמנה דו – צדדית (בילטראלית) :אמנה שחתומות עליה שתי מדינות בלבד.
.2אמנה רב – צדדית (מולטילטראלית) :עליה חתומות מספר מדינות .ריבוי המדינות
החתומות על אמנה מעלה את הסיכוי לכך שתהפוך למנהג מחייב בקרב הקהילה
הבינלאומית .כלומר ,במשפט הבינלאומי ישנה אפשרות שכללי ההתנהגות המעשית
שנקבעה בהסכמה בכתב בין מדינות שהתקשרו באמנה תהפוך למנהג בינלאומי מחייב.

ב.מידת החיוב של האמנה –

 7חוק המקרקעין ,סע'  ,8תשכ"ט.1969 ,
 8אולי משום שמנהג זה ,בעצם היותו בינלאומי -כבר קיבל "הסכמה" אוניברסאלית סמויה שאיננה מצריכה גם
הסכמה רשמית.
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 .אמנה דקלרטיבית הצהרתית:זו אמנה המצהירה על מנהג קיים .באופן מעשי ,האמנה
הדקלרטיבית מחייבת באופן מעשי את כל מי שמחויב מבעוד מועד למנהג עליו היא
מצהירה.
 .2אמנה קונסטיטוטיבית חוקתית  :יוצרת כללים משפטיים חדשים .מחייבת רק את מי
שהצטרף לאמנה ,כלומר ,כל מי שחתם על האמנה ואשרר

אותה9.

יש לציין ,כי ייתכן שאמנה מסוימת תהיה בחלקה דקלרטיבית ובחלקה קונסטיטוטיבית.
יתירה מזאת ,סעיפים שמלכתחילה היו קונסטיטוטיביים עשויים עם הזמן להפוך
לדקלרטיביים עקב התפתחותו של המנהג. 10

דרך ההתקשרות באמנות
ראשית כל ,ישנו משא ומתן בין שתי מדינות הרוצות להתקשר ביניהן 11מבחינה משפטית
ע"י אמנה בינלאומית .משא ומתן הוא תנאי מחייב לחתימת אמנה ובהעדרו לא יהיה
לאמנה תוקף .על החתימה והמשא ומתן להתנהל על ידי הנציגים המוסמכים של המדינות
(בכל מדינה הנציגים שונים ע"פ החלטת המדינה) -ראשי מדינות או שרי חוץ ,ראשי
נציגויות דיפלומטיות ,נציגים לארגונים בינלאומיים או ועידות בינלאומיות המתכנסות
לשם ניסוח אמנות רב – צדדיות ,ושליחים מיוחדים למשא ומתן בעלי ייפוי כוח מטעם
המדינה השולחת 12.הכניסה למשא ומתן אינה מחייבת חתימה על הסכם .הכרזות או
הצעות שהועלו במהלך המשא ומתן אינם תקפים אם לא הגיעו הצדדים להסכם.
כאשר המדינות שניהלו את המשא ומתן מסיימות את דיוניהן הן חותמות על המסמך.
החתימה מסמנת את סיום כתיבת ההסכם ,ואת ההסכמה למסמך .אין משמעות הדבר
 9פרק ב' ,כללי המשפט הבינ"ל ,ארגז כלים למשתמש.
 10ר' לפידות ,מקומו של המשפט הבינ"ל במשפט הישראלי ,עמ' .812
 11חשוב לציין כי לאחרונה החלו גם ארגונים בינ"ל לערוך ביניהם לבין מדינות שונות אמנות בינ"ל ,כך שכל
הנאמר לגבי מדינות קביל גם כן לגבי ארגונים בינ"ל
 12פרק ב' ,כללי המשפט הבינ"ל ,ארגז כלים למשתמש.
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שהמסמך נכנס לתוקף .האמנה לא יכולה לחייב את המדינות ,בטרם תאשררנה את
האמנה .החתימה היא רק ביטוי פורמלי טקסי המאמת את הסכמת המדינה .אולם
לחתימה יש משמעות כיוון שעל פי אמנת וינה ,מרגע שמדינה חתמה על אמנה היא מחויבת
להימנע מפעולות שיש בהן כדי להכשיל את מטרת האמנה.
על פי סעיף  12לאמנת וינה ייתכן מצב שבו החתימה כשלעצמה (בלי אשרור) יכולה לחייב
את המדינה ,וזאת רק אם לשון האמנה מלמד שהכוונה הייתה להסתפק בחתימה בלי
אשרור.
כמו בכל חוזה ,כך גם סעיף  52לאמנת וינה קובע כי אמנה שנחתמה כתוצאה משימוש
בכוח או באיומים היא אמנה

בטלה13.

אשרור
האשרור משלים את החתימה כדי שהאמנה תכנס לתוקף .כלומר ,אשרור האמנה הוא
הפעולה האחרונה שנעשית ע"י באי כוח הצדדים על מנת לתת לאמנה תוקף .על הצדדים
להסכים ביניהם כי יש צורך באשרור לפני כניסת האמנה לתוקף .כאשר יש צורך באשרור
אין מדינה חייבת לאשרר אמנה גם לאחר שחתמה עליה .אין מגבלת זמן לאשרור אמנות.
היתרונות בחלוקה לחתימה ואשרור הם:
 .1המדינה מקבלת שהות להחליט אם ברצונה להתקשר באמנה.
 . 2הדבר מאפשר למדינה לבדוק האם האמנה אינה מחיבת את שינוי החקיקה הפנימית
הקיימת.
 . 3בעוד המשא ומתן והחתימה נעשית על ידי הרשות המבצעת בלבד ,האשרור במדינות
רבות (לא בכולן) מתבצע בפרוצדורה אליה קשורה גם הרשות המחוקקת.

 13אמנה (הסכם) -ויקיפדיה
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התקשרות באמנות בישראל
עד כה התקשרה מדינת ישראל בעשרות אמנות ,ובכלל זה אמנות שלום והסכמי שביתת
נשק ,שש אמנות זכויות אדם וארבע אמנות ג'נבה בדבר הדין ההומניטארי הבינלאומי בעת
סכסוך מזוין

וכיבוש14.

על מנת שאמנות יקבלו תוקף משפטי בדין הישראלי הפנימי יש צורך בחקיקה ראשית על
ידי הכנסת .בפס"ד קמיאר ,15קבעו השופטים כי "שום אמנה בינלאומית אין לה תוקף
חקיקתי ,כל עוד לא ניתן לה תוקף כזה בחוק מפורש מידי הכנסת".
נוסף על כך ,בפס"ד

סמרה16

נקבע באופן חד משמעי כי "הסכם רודוס הוא הסכם בין

מדינת ישראל לבין מדינה אחרת .יהא כוחו ותקפו של חוזה זה מבחינת המשפט הבינ"ל
אשר יהא,אין בבחינת חוק שבתי המשפט שלנו יזדקקו לו או יתנו לו תוקף כל שהוא -אלא
אם ובמידה שהוא או הזכויות והחובות הנובעות ממנו ,צורפו בכור החקיקה של המדינה
וקיבלו צורה של חוק מחייב".
לעיתים החוק מכיל בתוכו סעיף המעניק מראש תוקף לכל אמנה בינלאומית שעתידה
להיחתם בנושא מסוים .העברת האמנות הבינלאומיות לתוך המשפט הפנימי יכולה
להיעשות גם באמצעות תקנות ממשלתיות.
ישנם חוקים אשר יישומם תלוי באמנה קיימת ,כגון חוקי הסגרה ,לפיהם יש להסגיר אדם
אם ק יים הסכם הסגרה המחייב הדדיות ואפילו אם האמנה סותרת את כללי החוק.

 14ב' מדינה וי' שני ,חלוקת סמכויות בהליך התקשרות המדינה באמנות בינלאומיות :עקרונות יסוד
 15פס"ד  .131/67הישמאט קמיאר נ' מדינת ישראל ,עמ' .97
16

ע"א  25/55האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' סמרה ואח'.
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העמדה לפיה התקשרות המדינה באמנות בינלאומיות אינה משפיעה על הדין במדינת
ישראל ,ולפיכך אינה אלא עניין הנוגע לניהול יחסי החוץ של המדינה ,אינה מבטאת נכונה
את המצב המשפטי הקיים 17.למעשה ,התקשרות באמנות ע"י המדינה עשויה להביא
לשינוי במצב המשפטי הקיים במדינה ולהשלכות חברתיות ניכרות גם בלא חקיקה ראשית
המקנה תוקף משפטי לאמנות בתוך המשפט הישראלי .פער זה בין ההלכות המשפטיות
שהוזכרו לעיל למצב הקיים נובע מכמה סיבות .ראשית ,בשנים הראשונות לאחר קום
המדינה – נקבע כי שומה על בית המשפט להעדיף פרשנות חוקים העולה בקנה אחד עם
התחייבויותיה הבינלאומיות של המדינה על פני פרשנות המנוגדת להתחייבויות

אלה18.

מכאן נובע ,כי ביהמ"ש מחוייב להתייחס באופן מחייב להתחייבויות בינלאומיות של
המדינה בפסיקותיו ללא קשר לתחולתם באופן רשמי ע"י חקיקה ראשית.
בנוסף ,התפיסה המקובלת היא כי ההוראות הקבועות באמנות שישראל היא צד להן
אמורות להנחות את רשויות השלטון בהפעלת סמכויותיהן ,וחריגה מהן עלולה להיחשב
לפעולה בלתי סבירה ולפיכך בלתי חוקית .הסיבה לכך פשוטה :ההתקשרות באמנה גוררת
לעתים קרובות הפעלת לחץ פוליטי או כלכלי משמעותי על המדינה ,על-ידי מדינות אחרות
או על-ידי מוסדות בינלאומיים ,לפעול בהתאם להוראות האמנה ,לחץ המוביל לעתים
קרובות לציות להתחייבויות הנכללות באמנות אלה  .אי מילוי התחייבויות אלו עלול
לחשוף את ישראל ללחצים פוליטיים וכלכליים כבדים מצד האיחוד ואף לתביעה
משפטית.
לסיכום ,מנק' מבטו של משפט הישראלי ,כל עוד האמנה הבינ"ל לא עוברת תהליך קליטה
לתוך המשפט הישראלי ע"י חקיקה ראשית של הכנסת -אין לה תוקף משפטי בישראל
והיא אינה מחייב את המשפט הישראלי .אולם ,במקרים רבים ,למרות שיש אמנות שלא
עברו תהליך קליטה כנ"ל ,הן מנחות את מקבלי ההחלטות במדינה מסיבות פוליטיות,

 17ראה הערה  14לעיל ,שם ,עמ' 9
 18ראה הערה  14לעיל ,שם ,עמ' 10
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כלכליות וכד'  .בנוסף ,מבחינה משפטית ,כבר מימות קום המדינה ,ביהמ"ש מעדיף לקבל
החלטות שאינן סותרות התחייבויות בינלאומית ,גם אם הן לא רשמיות ומחייבות.

הגדרת "אמנה" ע"פ המשפט העברי
חוזה אמנה הוא חוזה שנעשה ע"י הצדדים הרוצים להתקשר בחוזה ,אך לא מתוך כוונה
לתת לו תוקף משפטי מיידי או לחלופין ,לתת לו תוקף משפטי באופן כללי .נחתם כהכנה
לחוזה שייחתם בעתיד בין הצדדים או רק לשם מראית

עין19.

"חוזה אמנה" נקרא כך משום שהוא בנוי על האמון שנוצר בין צדדי החוזה ,אמון שאף
אחד מצדדי החוזה ינצלו על ידי טענה שהוא חוזה בר-תוקף 20.כאשר נחתם חוזה האמנה,
אין לו תוקף משפטי והוא אינו מחייב את הצדדים לו.ברם" ,חוזה אמנה" מקבל תוקף של
חוזה משפטי רגיל כאשר התנאים לקיומו של החוזה הכתובים בו מתקיימים ע"י הצדדים.
ניתן להבין ,כי ע"פ המשפט העברי "חוזה אמנה" הוא מעין "זיכרון דברים" שאינו מחייב
משפטית.
בפירוש "שטר אמנה" ומדוע כתבוהו ,ישנן שלוש דעות בראשונים :

א.

דעת רש"י :כתבוהו כדי ש" -אם יצטרך ללוות ילווה  21".כלומר ,ע"פ רש"י מדובר
במציאות שבה ,לצורך העניין ,ראובן ושמעון חותמים על חוזה שאם רוצה שמעון
ללוות מראובן הוא יכול כל עת שיצטרך .חוזה כזה הוא מעין "התחייבות" של ראובן
להלוות לשמעון ברגע שהאחרון יצטרך ללות .במקרה כזה ,לחוזה האמנה שנחתם

 19ורהפטיג ,דיני חוזים במשפט העברי ,עמ' .40
 20ורהפטיג ,דיני חוזים במשפט העברי ,עמ' .40

 21רש"י כתובות יט' ,א' ד"ה "שטר אמנה"
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במקרה דנן אין תוקף משפטי עד שהסכום שצוין בהסכם בין הצדדים ישולם .ברגע
שהסכום שולם ,האמנה מקבלת תוקף של חוזה משפטי רגיל כנ"ל.
א .1.בדומה לרש"י ,מגדיר רבנו גרשום את שטר האמנה כשטר שבו ה"תשלום" שנקוב
בשטר לא ישולם בתאריך שבו נמסר השטר (בדומה לכל שטר תשלומין /הלוואה
אחר) ,אלא בתאריך אחר .וזהו לשונו" :שטר אמנה הוא שאמר המוכר לקונה
שמכרתי לך שדה זו ע"מ שאאמין לך הדמים עד זמן שקבענו 22".במקרה כזה ,רק
בתאריך התשלום החוזה יהפוך להיות חוזה בעל תוקף משפטי .מהלך כזה מוגדר
כיום בתור "תשלום בהקפה".

יש לציין ,כי באם קרה ששטר האמנה אבד למלוה ,ולכאורה הלווה יכול לבוא
לבית הדין ולטעון ששטר זה בר תוקף -הפסד הדמים יהיה של המלווה.

ב.

דעת התוס' רי"ד ואחרים :כתבוהו למראית עין .לשטר אמנה מסוג זה ,שבו
הצדדים חתמו על חוזה שלא ע"מ לתת לו תוקף משפטי ,אלא רק כדי שיאמין הציבור
שהוא בר תוקף ,יש שני סוגים:
ב.1.

חוזה שנערך ע"מ שהמלווה ייראה אדם עשיר ,שהרי אחרים לווים ממנו .חוזה
כזה נקרא בפי רוב הפרשנים "שטר פסים" .23דוגמה לעריכת שטר כזה היא :אדם
שרוצה להיראות עשיר ע"מ שיתחתן ,כותב שטר "מכירה" של שדה לאדם אחר,
וכך ייראה בעל נכסים ויוקל עליו למצוא אישה 24.דוגמה דומה מביא התוס' רי"ד,
שבה אומר המלווה ללוה" :עשה לי שטר שאתה חייב לי כך וכך ,כדי שאראה עשיר
ויתנו לי אישה ,והאמן באהבתי שלעולם לא

אתבעך25".

 22רבנו גרשום ,בבא בתרא ,קנ"ד ,ב' ד"ה "שטר.,
 23ורהפטיג ,דיני חוזים במשפט העברי ,עמ'  ,41תשל"ד.1974 ,
 24רבנו גרשום ,בבא בתרא ,קנ"ד ,ב'
 25תוספות רי"ד ,כתובות י"ט א'.
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"שטרות אמנה" כיוון שהם בנויים על האמון בין המלווה ללווה שלא תהיה תביעה
משפטית בגין תוקפו של השטר ,אלא השטר הוא למראית עין בלבד.
ב .2.חוזה שנערך ע"מ שהלווה ייראה אדם עני ,שהרי לווה מאחרים.
חשוב לומר כי לדעת בעל התוס' רי"ד ,שטר שכתב אדם על מנת להיראות עני לא
נחשב ל"שטר פסים" שהרי שמו של שטר זה נובע מכך שהמלווה לכאורה "מפייס"
את הלווה בהתחננו אליו שיכתוב לו שטר שהוא חייב לו כך וכך .לדעתו ,שטר
שכתב אדם על מנת להיראות עני נקרא "שטר אמנה" כיוון שבו ,הלווה סומך על
המלווה שלמרות שכתב לו שטר שאינו אמיתי על דבר הלוואה ,לא ישתמש המלווה
בשטר על מנת לגבות את ההלוואה מהלווה.

ג.

כתבוהו לאיזו קנוניא שיגרום לחובת אחרים . 26לאמיתו של דבר ,לא הבנתי את אופן
ביצוע האמנה בדרך של קנוניא .הדבר היחיד שניתן לומר כאן הוא שמדובר במקרה
שבו אדם להרוויח כסף על חשבון אדם אחר אך עשה זאת בצורה מסויימת ע"י כתיבת
חוזה אמנה להלוואה לצד שלישי.

המקור לשם שניתן להסכם הנדון בפרק" -שטר אמנה" הוא בתפילת העמידה .בברכה
השנייה של תפילת העמידה כתוב שהקב"ה "ומקיים אמונתו לישיני עפר" .27פירוש המילה
"אמונה" הוא "הבטחה" .מכאן ,ששטר "אמנה" הוא שטר שבו מתקיימת הבטחה בין
צדדי השטר לקיום עתידי אפשרי של פרטי החוזה.

האם מותר לעשות שטר אמנה?
שאלה זו העסיקה את חז"ל עוד בתקופת האמוראים .נראה כי תשובת חז"ל ברורה
ומדוייקת .על פניו ,חז"ל לא אסרו לעשות שטר אמנה ,אך אסרו לקיימו ,כלומר ,להביאו

 26מאירי כתובות יט .ד"ה כל.
 27תפילת עמידה ,ברכת מחייה המתים
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למצב של תוקף משפטי לאחר זמן ארוך /להשהותו במצב של אמנה למשך תקופה .יש דעה
נוספת בפרשנים שהאיסור הוא לעשות את

השטר28.

אם חוזה האמנה בא ע"מ לעשות קנוניא כנגד אדם שלישי ולרמותו ,תמימות דעים בחז"ל
שאסור לעשות חוזה מסוג זה.
על חוזה כזה ,החמיר הר' מלכיאל צבי טננבוים 29באמרו ":ובאמת אין לך עבירה גדולה
מזו".

סיכום הלכות חוזה אמנה בהלכה ובמשפט העברי:
א .חוזה אמנה שהצדדים לו לא התכוונו לתת לו תוקף משפטי -בטל הוא.
ב.

צד לחוזה יכול לבטלו ,אם יוכיח שהוא חוזה אמנה ,ע"י עדים שלא חתמו על
השטר ,30או אפילו ע"י עדים שחתמו על השטר אם בשעת חתימתם לא ידעו שהוא
שטר אמנה ,או שהוכיח שהוא שטר אמנה מתוך נסיבות העניין או אופן התנהגותו
של הצד השני לחוזה ,בין בזמן עשיית החוזה ובין לאחריו.

ג.

חוזה אמנה אין בו כדי לפגוע בזכותו של אדם שלישי ,בין שהוא מי שהצדדים
התכוונו לפגוע בו (בדרך של קנוניא) ,ובין שהוא אדם אחר ,אם פעל בתום לב,או
אם הוא לא ידע ,או לא יכול היה לדעת שזה חוזה אמנה.

 28נימוקי יוסף ,בבא בתרא ,מט' א'.
 29דברי מלכיאל ,ח"ג ,סימן קס"ג.
 30כמובן שע"י העדים שחתמו על השטר לא ניתן להוכיח את העובדה שהוא "אמנה" ,כיוון שבהודאתם ,העדים
מודים שחתמו על דבר שקר ,ולכן אינם נאמנים ,ראה לעיל הערה  ,23שם ,עמ' .49
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אשרור וחתימה על אמנות בינלאומיות במדינת ישראל.
בישראל ,תהליך ההתקשרות באמנות בינ"ל ,אשרורן והחתימה עליהן אינו מוסדר בחוק.
לפי התפיסה המקובלת ,הסמכות לאשרר ולהתקשר באמנות מוקנית לממשלה מכוח
ההכרה בקיומן של "סמכויות שיוריות" של ממשלת ישראל 31.מתוקף כך מוקנית לממשלה
הסמכות להכיר במדינות אחרות ובממשלות זרות ,לכונן יחסים דיפלומטיים עם מדינות
אחרות ולהעניק מעמד דיפלומטי לנציגיהן ,כמו גם לחדול מכל אלה.
התפיסה שאומצה בפסיקה היא כי יש לראות בהתקשרות באמנות – ובכלל זה אשרורן –
עניין הנוגע לניהול יחסי החוץ של המדינה ,המסור לסמכותה של

הממשלה32.

אולם ,בחוק יסוד נשיא המדינה נכתב כי הנשיא" :יחתום על אמנות עם מדינות חוץ
שאושרו ע"י

הכנסת33".

מכאן נובע כי תהליך החתימה והאשרור של האמנות הבינלאומיות במדינת ישראל הוא
קבוע ומוסדר ע"פ חוק :הרשות המחוקקת מאשרת והנשיא חותם.
מכאן עולה השאלה שעליה ידון הפרק -מי מוסמך לחתום על אמנות בינ"ל ,לכרותן
ולאשררן -הכנסת ,הממשלה או רשות אחרת?
השאלה הנ"ל והתשובה עליה ,תינתן בפס"ד העליון בשבתו כבית הדין לערעורים שדן
בערעורו של הישמאט קמיאר לביהמ"ש העליון בשנת .1968
המערער טען כי הסכם ההסגרה בין ישראל לשוויץ אינו תקף מסיבה עיקרית אחת.לפיו,
הממשלה אינה מוסמכת לאשרר אמנות בינלאומיות ,בין דו-צדדיות ובין רב-צדדיות .לכן,

 31חוק יסוד הממשלה ,סע' .32
 32ב' מדינה וי' שני ,חלוקת סמכויות בהליך התקשרות המדינה באמנות בינלאומיות :עקרונות יסוד ,עמ' .4
 33חוק יסוד נשיא המדינה סע' ,11א' (.)5
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כאשר חתמה על האמנה שלא בסמכותה ,כתוצאה מכך האמנה אינה תקפה .נשיא המחוזי
דחה את טענת בא כוח הנאשם .נימוקו היה כי מכיוון שהממשלה הייתה מוסמכת לאשרר
את אותה אמנה אותו אשרור ":ריפא כל פגם שהיה בחתימה ,והביא את האמנה על
תיקונה 34".טען השופט כי ע"פ החוק 35הנשיא מוסמך לחתום רק על אמנות הטעונות
אשרור ע"י הכנסת או שאושררו ע"י הכנסת" ,ובוודאי לא שכל האמנות טעונות אשרור
בידי הכנסת".
שופט ביהמ"ש העליון ח' כהן מגבה את טענת נשיא המחוזי בנימוק לפיו כריתת אמנות
בינלאומיות ,למרות היותן בעלות מעמד משפטי מחייב ומין הראוי היה שידונו במוסדות
הרשות המחוקקת ,העיסוק בהם נתון בידי הרשות המבצעת ,כלומר ,הממשלה .להלן
לשונו:
"יצירתם וקיומם של יחסים בינלאומיים בכלל ,וכריתת הסכמים בינלאומיים
בפרט,ענין מובהק הם לרשות המבצעת ,ואין הם ענין לרשות המחוקקת כל עיקר .בנדון
זה שונה מצבנו החוקתי ממצבן של אותן המדינות אשר בהן נודע לאמנות בינלאומיות
מעמד או תוקף של חוק ,גם של חוק מיוחם :במדינות שכאלה יש בכריתת אמנות
בינלאומיות ממילא משום מעשה חקיקה .מה שאין כן אצלנו ,ששום אמנה בינלאומית
אין לה תוקף חקיקתי ,כל עוד לא ניתן לה תוקף כזה בחוק מפורש מידי הכנסת".
לפי השופט כהן ,המצב היחיד בו יש לרשות המחוקקת (הכנסת) סמכות לעסוק בעניין
אמנה בינלאומית ,הוא מצב שבו נדרש חוק על מנת להסדיר את דבר האמנה במשפט
הישראלי .כל עוד לא הוכנסה האמנה למשפט הישראלי ע"י חוק כנסת ,אין שום עילה
לכנסת לעסוק בענייניה ,כך קובע השופט.

 34פס"ד  .131/67הישמאט קמיאר נ' מדינת ישראל.
 35חוק יסוד הנשיא ,סע' ,11א'.5,
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בנוסף  ,כתב השופט כי במשפט הבינלאומי לא קיים כלל הקובע איזו רשות מרשויות
המדינה תעסוק בעניין האמנה ,אלא הנוהג הוא שכל מדינה תתנה את העיסוק באמנה ע"פ
משפטה הפנימי.
בדומה לשופט כהן ,קובע השופט הלוי כי "אין במשפט הישראלי הוראה ברורה ומפורשת
המקנה את לכנסת את הסמכות הבלעדית לכריתת אמנות" .וכי מכאן שאין לטעון
לסמכות הכנסת בנושא כריתת אמנות.

לפי סיכומי השופטים,לא ברור מפורשות במשפט הישראלי כי הכנסת היא הרשות
המוסמכת הבלעדית לאשרור אמנות .בנוסף ,ע"פ סע' הסמכות השיורית ,הממשלה
ושליחיה אחראים על ביצוע מדיניותה כלפי חוץ ובתוך כך גם אחראים על חתימה
ואשרור על אמנות והסכמים בינלאומיים.עוד הוסיפו השופטים כי המשפט הבינלאומי
מכיר בקיומן ובתוקפן של אשרורי אמנות ולכן דחו את טענת המערער כי אין בסמכות
הממשלה לאשרר אמנות בינ"ל.
בנוסף ,טענו השופטים כי המשפט הבינלאומי ,מסמיך את ראש המדינה לחתום על אמנות
ולאשררן ,יהיה אשר יהיה (ראש ממשלה ,נשיא ,מזכ"ל תנועה וכד')
השופט אגרנט גם טען כי לפי שיטת הממשלה הפרלמנטרי בישראל ,בנושא האמנות
הבינ"ל ,לממשלה הסמכות לחתום עליהן ולאשררן ,ולכנסת הסמכות לפקח על פעולות
הממשלה מתוקף היותה מנגנון פיקוח פורמלי במדינה דמוקרטית.
השופט אגרנט דחה את טענת בא כוח המערער באומרו כי ע"י הפירוש שלדעתו יש לפרש
את החוק " :יש לפרש כי סעיף ( 11א() ( 5לחוק הראשון אינו מחייב ,כי כריתת אמנה
בינלאומית על־ידי ישראל טעונה הבעת הסכמתה של הכנסת אלא רק מורה שלאחר
שהכנסת הביעה בפועל את הסכמתה לכריתת האמנה ,מתפקידו של הנשיא לחתום
עליה".
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השופט אגרנט מבדיל בין יצירת האשרור במשפט הפנימי (ע"י כנסת) ויצירתו כלפי חוץ
במרחב הבינ"ל (ע"י הממשלה) .מדגיש כי בקבלת ההחלטה על האשרור יכול להשתתף גם
המוסד המחוקק.
לסיכום ,טוענים השופטים כי הממשלה אכן הייתה הסמכות החוקית לאשרור אותה
אמנה ,וע"כ דחו את ערעורו של הישמאט קמיאר.
חיזוק לפסיקת השופטים בפס"ד קמיאר ניתן בפס"ד  5167/00וייס נ' ראש הממשלה.
נטען לפני ביהמ"ש כי אמנות בינלאומיות חייבות באשרור של הכנסת לפני אשרור
הממשלה ע"מ שייכנסו לתוקף 36.טענה זו מסתמכת על "מנהג חוקתי" שסבור ביהמ"ש ,כי
הוא בסיס ליצירת משפט חוקתי מחייב בישראל .ביהמ"ש ציין כי מקובלת על הממשלה
(בשם היועמ"ש אליקים רובינשטיין) הטענה כי אמנה בין לאומית דרושה את אשרור
הכנסת .ברם ,טען ביהמ"ש כי לא הובאה בפניו כל הוכחה לקיומו של "מנהג חוקתי"
המחייב את אשרור האמנה ע"י הכנסת לפני אשרורה ע"י הממשלה.
לסיכום ,בישראל ,ע"פ חוק אין רשות המוסמכת לעסוק בעניין אמנות בינלאומיות .אי
לכך ,הסמכות להתקשרות באמנות בינ"ל מוקנית לממשלה מכוח הסמכות השיורית
המוקנית לה בחוק יסוד הממשלה 37.נובע מכאן כי הכנסת יכולה להשתתף בתהליך
ההתקשרות באמנות בינ"ל ,אך לא כגורם הבלעדי.כככל ,אין חובה לקבל את הסכמת
הכנסת לחתימה על אמנות ,אך במהלך השנים התגבש נוהג לפיו הממשלה מביאה לאישור
הכנסת אמנות בעלות חשיבות מיוחדת לפני שהן מאושררות ונכנסות לתוקף .38בנוסף ,אם
ישנו רצון לתת לאמנה תוקף משפטי בדין הישראלי ,ישנה תמימות דעים בפסיקה כי יש
לפנות לכנסת על מנת לבצע קליטה רשמית של האמנה ע"י חקיקה ראשית.

 36בג"ץ  5167/00עמ' .468
 37ראה לעיל עמ' .17
38

בן פורת ד' וקין ה' ,תפקיד הפרלמנט באישור אמנות בינלאומיות ,מרכז מחקר ומידע של הכנסת2003 ,
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הצד השווה בפרשנות המושג "אמנה".
בפרקים לעיל נראה כי המונח "אמנה" קיבל משמעות משפטית שונה במשפט הישראלי
מאשר במשפט העברי .במשפט הישראלי -המונח "אמנה" מתייחס להסכם מחייב מבחינה
משפטית בין מדינות –"אמנה בינלאומית" .לעומת זאת ,במשפט העברי -המושג "אמנה"
פירושו שטר שאינו מחייב מבחינה משפטית ,עליו חתמו שני אנשים פרטיים מסיבות
שונות.
ברם ,נראה כי עדיין ישנן שתי נקודות דימיון בין שני הפירושים.
כפי שנכתב לעיל עמ' " ,13שטר האמנה" במשפט העברי ,דומה מאוד בתכונותיו לשני סוגי
חוזים הנערכים במסגרת המשפט הישראלי .האחד ,הוא חוזה "זיכרון דברים" ,והשני הוא
"חוזה למראית עין".
זיכרון דברים הוא" :חוזה הנפוץ בקרב הציבור כתחליף ראשוני לחוזה מסודר ,ומטרתו
לסכם משא ומתן ראשוני בנוגע לעסקה הנרקמת בין הצדדים .מבחינה משפטית,
המושג זיכרון דברים מתאר מצב עובדתי ,בו מחד הצדדים הגיעו להסכמה על פרטים
מסוימים ומאידך ברור לצדדים שבהמשך יערך חוזה

סופי39".

בדומה ל"שטר אמנה" ,גם זיכרון דברים אינו חוזה מחייב,40אך הוא מכין את הקרקע
לבואו של חוזה מחייב.
כנ"ל בעמ'  ,13חוזה אמנה נערך לעיתים רק לשם מראית עין -כדי שהחותם עליו יראה
עשיר או עני" .חוזה למראית עין" במשפט הישראלי (בחוק החוזים) הוא חוזה שנערך
בנסיבות דומות ל"אמנה" במשפט העברי.

 39זיכרון דברים ,ויקיפדיה
40

אם כי יש מקרים מסויימים שזכרן דברים הופך להיות חוזה מחייב.
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ע"פ חוק החוזים" ,41חוזה למראית עין" בטל מעיקרו וזוהי לשון החוק:

.13

חוזה שנכרת למראית עין בלבד  -בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש

אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה.
נראה איפוא ,שהמחוקק הישראלי הסתמך בקביעתו על עקרונות ההלכה,
שקבעו במפורש" -חוזה אמנה" שנערך לשם מראית עין בלבד -בטל ומבוטל.

לסיכום ,נראה לעיל כי המושג "אמנה" לפי פרשונותו ע"י המשפט העברי,
דומה ל "זכרון דברים" במשפט הישראלי מהבחינה ששני ההסכמים הללו
מעיקרם ,וברוב המקרים ,אינם בעלי תוקף משפטי מחייב.
בנוסף ,נראה כי "אמנה" היא במקרים מסויימים "חוזה למראית עין" וע"כ,
בדומה ל"חוזה למראית עין" במשפט הישראלי שכמובן בטל הוא גם
ה"אמנה" בטלה ומבוטלת ע"פ ההלכה.

 41חוק החוזים תשל"ג .1973
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ביבליוגרפיה
 חוק יסוד הממשלה
 חוק החוזים ,תשל"ג1973 ,
 חוק יסוד נשיא המדינה
 חוק המקרקעין ,תשכ"ט1969 ,
 מדינה ב' ושני י'' ,חלוקת סמכויות בהליך התקשרות המדינה באמנות
בינלאומיות :עקרונות יסוד',
 אמנה (הסכם) -ויקיפדיה
 זכרון דברים -ויקיפדיה
 בג"ץ  5167/00וייס נ' ראש הממשלה ,פסקי-דין ,כרך נה ,חלק שני,
תשס"א/תשס"ב 2001


גולדמן ע' ,אמנות בינלאומיות בנושא שלום וביטחון בינלאומי עליהם
חתומה ישראל ,מרכז מחקר ומידע של הכנסת2001 ,

 בן פורת ד' וקין ה' ,תפקיד הפרלמנט באישור אמנות בינלאומיות ,מרכז
מחקר ומידע של הכנסת2003 ,
 פס"ד  131/67הישמאט קמיאר נ' מדינת ישראל פ"ד כב' (.85 )2
 טננבוים הרב מלכיאל צבי ,דברי מלכיאל ,ח"ג ,סימן קס"ג
 נימוקי יוסף ,בבא בתרא ,מט' א'.
 תפילת עמידה ,ברכת 'מחיה המתים'.
 רבנו גרשום ,בבא בתרא ,קנ"ד ,ב'
 תוספות רי"ד ,כתובות י"ט א'.
 ורהפטיג ש , .דיני חוזים במשפט העברי ,תשל"ד.
 רש"י כתובות יט' ,א' ד"ה "שטר אמנה"
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 משפט בינ"ל פומבי ,ויקיפדיה
 לפידות ר' ,מקומו של המשפט הבינ"ל במשפט הישראלי ,תש"ן ,עמ' 807-
.829
 מעמדה החוקי של ירושלים -ויקיפדיה
 כתב האמנה-ויקיפדיה
 האמנה החברתית ,סיכום ,טקסטולוגיה
 בג"ץ ע"א  25/55האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' סמרה ואח'.
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נספחים
אמנה חברתית
אמנה חברתית היא הבסיס המוסרי והערכי עליו מושתת מדינה .את הרעיון הגו בין היתר
הפילוסופים ג'ון לוק וז'אן ז'אק רוסו במאות ה 17-וה .18-רעיון האמנה החברתית גורס כי
קיומה של המדינה מבוסס על הסכמה על ערכים מסוימים בין בני אדם חופשיים ושווים,
והיא נובעת מתוך האינטרסים המשותפים שלהם.שני ההוגים ,לוק ורוסו ,מפרשים בצורה
מעט שונה את רעיון האמנה החברתית .ע"פ לוק,האמנה החברתית היא "אמנה לא
כתובה" בין מספר אנשים,המתאחדים סביב ערכים משותפים ומוכנים לוותר על זכויות
יסוד המוענקות להם על מנת לכונן מדינה שתבטיח את רווחתם .לאחר כינון האמנה
החברתית על בסיס השוויון והחופש בין בני האדם ,יש לכונן שלטון נאמן המושל בהסכמת
העם ולמענו .ג'ון לוק דוגל בתפיסה של עליונות העם המאציל את כוחו לשלטון נבחר
המחויב אליו -בדומה לעקרון שלטון העם המקובל בדמוקרטיה המודרנית.הגישה
הקיצונית יותר לרעיון האמנה החברתית היא של ההוגה ז'אן ז'אק רוסו הסבור כי העם
בעצמו צריך להיות הריבון מתוקף כינונה של האמנה החברתית -שכן היא הסכמת העם-
להתפשר על זכויותיו ולהקים בעצמו מדינה שבה הוא יתקיים וישלוט .פרשנות זו מבטאת
את הדמוקרטיה ישירה -כמו הדמוקרטיה שהייתה נהוגה באתונה לפנה"ס -דמוקרטיה
שבה האזרחים בעצמם הם מקבלי ההחלטות ולא נציגים מטעמם ..רעיון האמנה
החברתית מילא תפקיד משמעותי ביותר במהפכות הדמוקרטיות בבריטניה וארצות
הברית וכן המהפכה הצרפתית והוא בא לידי ביטוי בחוקות רבות בארצות

 42האמנה החברתי ,סיכום ,טקסטולוגיה
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כתב אמנה
בהמשך לנאמר לעיל,43כתב אמנה הוא המכתב בו מודיע ראש המדינה לראש מדינה
מקביל ,כי הוא ממנה שגריר או נציג דיפלומטי שישרת באותה מדינה.
שגריר או ראש משלחת דיפלומטית נמצא במעמד מיוחד המעוגן במסורות שונות של
המשפט הבינלאומי ובאמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים .עד למסירת כתב ההאמנה
ראש המשלחת הדיפלומטית אינו יכול למלא את חובותיו ואינו יכול ליהנות מהזכויות
המיוחדות המוקנות לו בתוקף תפקידו (למשל ,חסינות דיפלומטית מהעמדה לדין) .כמו כן,
הוותק של ראש המשלחת הדיפלומטית נקבע על-פי המועד שבו מסר את כתב ההאמנה.
במקרה שבו דיפלומט מסויים משרת בו זמנית בכמה מדינות (כשגריר ,כשגריר לא -תושב
או כקונסול)  ,ראש המדינה שממנה נשלח השגריר ,ישלח באמצעו מכתב אמנה לכל אחד
ממנהיגי המדינות בהן עתיד לשרת הדיפלומט .בישראל מופקד נשיא המדינה על קבלת
מכתבי ההאמנה של השגרירים המוצבים בישראל ,ועל חתימה על מכתבי ההאמנה
שמגישים שגרירי ישראל בחו"ל .לנשיא אין סמכות להחליט אם לקבל או לכתוב כתב
האמנה ,והוא חייב לקבל את המלצת הממשלה בעניין זה .טקסי מסירת מכתבי ההאמנה
לנשיא המדינה מתקיימים במשכן נשיאי ישראל בירושלים .השגרירויות הזרות

בישראל44

אינן נמצאות בירושלים עקב המחלוקת הבינלאומית לגבי מעמדה של העיר ,על אף זאת
כל הנציגים הדיפלומטיים הזרים מוכנים לקיים את טקס מסירת כתב ההאמנה
בירושלים.

 43הערה  4עמ' .6
 44כיום לא קיימת אף שגרירות בירושלים .לפרגוואי ולבוליביה יש שגרירויות במבשרת ציון ,שאיננה נחשבת
כחלק מירושלים .מעמד החוקי של ירושלים -ויקיפדיה.
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