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המצב העובדתי
־ 21.1.1993נעשה הסכם בין
משלחת ארכיאולוגים מצרית לרשות העתיקות הישראלית  .בהסכם שני
סעיפים:
״הוסכם בין המשלחת לרשות העתיקות הישראלית כי כ ל הממצאים
הארכיאולוגיים שנחשפו בסיני יושבו למצרים בתוך שנתיים ולא יאוחר
מ־.31.12.1995
אותם מסמכים שכבר נחקרו ותועדו יושבו למצרים בתוך חודשיים.״
נמסר שישראל ביקשה ממצרים שמתוך מאות הפריטים שנחשפו,
יושאלו לה  24פריטים ,בעלי חשיבות מיוחדת למורשת היהודית ,על
מגת שאלה יוצגו דרך קבע במוזיאון ישראל .הבקשה סורבה ,ואחרוני
הממצאים הועברו למצרים בדצמבר .1994
מהם אותם ממצאים בהם מדובר? למרות המאמצים לא נחשפו שרידים
מתקופת יציאת מצרים .לעומת כן ,נחשפו בכונתילת עג׳רוד ־  50ק״מ
דרומית לקדש ברנע )ואותו מרחק לערך ממצפה רמון> ־ ממצאים
מתקופת מלכותו של יהורם  pיהושפט מלך יהודה ואשתו עתליה)מאות
 9-8לפםה״נ(  .כאן נחשפו כתובות בעברית קדומה שנחרתו על שפתן
של קערות אבן ,כדוגמת :״לעבדיו בן עדנה ברוך הוא ליהו> ]־לה׳[״ .
שתי כתובות שלכאורה מעניקות לאשרה מעמד לצידו של ה׳ ,ואשר
נדרשו משום כך הרבה במחקרים ארכיאולוגיים ,הן :״אמר)פלוני( אמר
)לאלמוני( וליועשה)ולפלמוני( :ברכתי אתכם ליהוד .שומרנו ולאשרתו
]־ולאשרה שלו[״ ו-״אמריו אמר לאדוני ה :...ברכתיך ליהוה ...
ולאשרתו״  .בצפון־מערב סיני נתגלו שרידי יישוב מהתקופה הרומית
המאוחרת)המאה ד.־ 4לםה״נ( .נרות מעוטרים בסמלים יהודיים)מנורה(,
נוצריים ופגאניים ,שנחשפו בתוך הבתים ,מרמזים כנראה על אמונותיהם
1

תוצאות ההסכם עם מצרים
מ־ 1993להשכת הממצאים
שנחשפו בסיני וחוקות
מלהניח את הדעת

2

3

4
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השונות של התושבים .בדרום סיני נתגלו ממצאים מראשית הכתב:
כתובות בכתב ה״פרוטו-םינאי״ ,אשר עם הכתב הפרוטו־כנעני מייצג
את ראשית הכתיבה בסימנים אלפביתיים באמצע האלף השני לפםה״נ.
כן נמצאה שם אבן שעליה המילה ״אל״ ,כינויו של ראש האלים בפנתיאון
הכנעני ,וגם שם כללי לציון אלוהות זכרית בשפות השמיות .בדרום
סיני נתגלו גם מאות פריטים שניתן לשייך אותם לראשית התרבות
האנושית ,ביניהם ממצאים ־ תכשיטים ,כלי עבודה וכלי נשק ־ בני
למעלה מ 5000-שנה .כן נחשף שם המכלול הגדול ביותר של תבניות
אבן ליציקת כלי ברונזה שנתגלה מעולם .
בקיץ  1994נערכה במוזיאון ישראל תערוכה של הממצאים שנחשפו
בסיני .התערוכה כונתה :״סיני ־ פרידה לשלום״ .לכבוד התערוכה הוצא
קטלוג ,ואולם זה איננו מתייחם כ ל ל לממצאים מכונתילת עג׳רוד.
הממצא היהודי היחיד הנזכר בו הוא נרות השמן המעוטרים בסמל המנורה,
לצד הנרות המעוטרים בצלבים ובסמלים הפגאניים .
הסכם קהיר ממאי  ,1994שנחתם בין ישראל לפלשתינאים ,מזכיר
א ת תביעתם של הפלשתינאים שישראל תשיב א ת כ ל הממצאים
הארכיאולוגיים שנמצאו ברצועת עזה וביריחו מאז  ,1967אך משאיר
את ההחלטה הסופית בנדון למשא ומתן על המעמד הסופי של יהודה,
שומרון ורצועת עזה  .הפלשתינאים כבר העלו תביעות דומות גם לגבי
יתר חלקי יהודה ושומרון :כדברי ארכיאולוג פלשתינאי בכיר:
"We refuse any concept of Swiss-cheese cantonisation and will accept
nothing but complete control" .
בהקשר זה מדובר בשפע ממצאים מרהיבים .כ ך למשל ניתן לראות
במוזיאון ישראל פסיפס של דוד המלך מנגן בנבל .מקורו של הפסיפס
בבית הכנסת שהיה קיים בעזה במאה ה 6-לםה״נ ,מזמנה של ארץ ישראל
הביזנטית .יצויין שבית הכנסת נחשף ב 1965-והפםיפם הושחת בחלקו.
מוזיאון ישראל שיקם אותו והיום הוא מוצג בו לתפארת .דוגמה נוספת
היא כתובת ״המשתה״ מבית הכנסת בםוםיא אשר בהר חברון ,ויש גם
דוגמאות רבות נוספות של ממצאים הזורים אור על התרבות היהודית
6

7

8

9

 * Iמרצה בכירה ,השלוחה בישראל למשפטים ולמינהל עסקים המסונפת
לאוניברסיטת מנציסטר .המחברת מבקשת להודות לפרופ׳ קורט זיהר מאוניברסיטת
ציריך ,לפרופ׳ מת לפידות מהאוניברסיטה העברית ולמר רוני ריין מרשות העתיקות
M. Ronnen "Sinai: A Shared Heritage" ARTnews October 1994, p. 147.
על הערותיהם והארותיהם החשובות .תודותי נתונות גם לחברי מערכת ״המשפט״6 I
ובמיוחד לגב׳ רנית בר־און.
71
 פרידה לשלוה :מבחר ממצאים מן החפירות בחצי־האי ,מוזיאוןסיני
ישראל ירושלים ,תשנ״ד.
 IIראה בהקשר R. Lapidoth/M. Hirsch "The Practice and Case Law of Israel m
בנספחLaw
)Review27
:
2
 ,nסעיף .B.30להסכם קהיר ממאי  1994נקבע
81
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הארץI
״משלוח אחרון של עתיקות שנמצאו בסיני הוחזר לידי המצרים״
archaelogical artifacts found in the Gaza Strip and Jericho area since 1967, this issue
.29.12.1994
"shall be dealt with the negotiations on the final status.
 31ז׳ משל ,בוגתילת עג׳רוד :אתר מקודש מתקופת המלוכה בגבול סמי,
 ,Dr.NasmiJuabeh 91פרופ׳ לארכיאולוגיה מאוניברסיטת ביר זית ויועץ למשלחת
קטלוג מס ,175 .מוזיאון ישראל ירושלים ,תשל״ח.
הפלשתינאית ,כפי שצוטט על ידי  Roots: The־ H. Abraham "West Bank and Gaza
Arab-Israeli peace talks include the hotly disputed issue of archaelogical sites" The Art
 41במקרא נזכר עדנה כאחד ממפקדיו של יהושפט; כשמונים את שרי האלפים
Newspaper, No. 37. April 1994, p. 20.
נאמר :״ואלה פקודתם לבית אבותיהם ליהודה שרי אלפים עתה השר ועימו גבורי
במאמר מוסגר יצוין כי ^בעת שירדן שלטה באזור יו״ש היא העבירה משם את
חיל שלוש מאות אלף״)דברי הימים ב׳ י״ז  .(14היתכן ש^ עדנה הוא בנו של
מגילת הנחושת מתון המגילות הגנוזות לרבת עמון ,שם נמצאת המגילה עד היום.
אותו עדנה? הממצא הוא הרי מזמנו של יהורם  pיהושפט .ואם בהשערות עסקיע,
למרות זאת ,לא הושמעה עד היום הדרישה להשיב מגילה זו.
זוהי גם תקופתו של אליהו הנביא׳ האדם היחיד במקרא  -לאחר יציאת מצרים
 שנאמר עליו שהלך להר חורב)מלכים א׳ י״ט .(8 ,ההשערות מובאות אצל משל 101 ,מ׳  pדב ״דמדומי אלי הבשן״ הארץ .9.10.1994ל*יל הערה .2
D. Goren "Excavations atGamla" (1991-2) 11 Bulletin of the Anglo-Israel
111
51
Archaeological Society, pp. 43-44.
'W. G. Dever "Ashetah Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillet 'Ajnid
)BASOR (Bulletin of the American Schools of Oriental Research) 255 (1984

pp. 21-34.
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שפרחה בארץ ישראל בכל הדודות.
ניתן לצפות לתביעות גם מצד סוריה לגבי הממצאים שישראל חפרה
בגולן ובחמת־גדר  .בגולן מדובר ,בין היתר ,בממצאים שנחשפו בגמלא,
ישוב מימי בית שגי)מצדה של הצפון( ,שהוחרב על ידי הרומאים
בהנהגת אספסינום בימי המרד הגדול) 66לםה״נ( .בין הממצאים שנחפרו
שש מטבעות ברונזה שהוטבעו ערב המרד הגדול ,ועליהן נכתב ״לשחרור
ירושלים הקדושה״ .
ההסכם מינואר  1993לא פורסם בשום פרסום רשמי ,אף כי היו לגביו
מספר ידיעות בעיתונות היומית .אף הסכם קהיר על נספחיו לא פורסם
קודם שהתחייבה מדינת ישראל על־פיו .הכוונה למסור את הממצאים
במקרה האחד ,ולשקול את מסירתם במקרה האחר ,לא נודעה לציבור
הרחב ,ולכן גם לא התקיים לגביה דיון ציבורי .גם כנסת ישראל לא
הביעה את עמדתה בנושאים אלה ,וההסכמים לא הובאו לאישורה קודם
שישראל נתחייבה בהם״ .נאמר שהסכם קהיר איננו הסכם בינלאומי,
אולם ,מכל מקום ,הוא הסכם מדיני בעל חשיבות עליונה.

I
I

למצרים)בתור גבול נבחר הגבול הבינלאומי שהיה קיים
בין מצרים לשטח המנדט הבריטי(; ההסכם מבטיח שבתוך
זמן קצר כ כ ל האפשר ולא יותר מששה חודשים יידון
הסכם סחר חופשי בין הצדדים; נורמליזציה של היחסים
הכלכליים; קשרי תרבות נורמליים; חילופי תרבותן
חופש תנועה של אנשים וכלי רכב; יחסי שכנות טובה;
הימנעות מכל תעמולה עויינת וכיו״ב נושאים בהם
עוסקות מדינות הבאות להשכין שלום ביניהן .בסעיף
)( 1v3מתחייבים הצדדים לנקוט בכל הצעדים הנחוצים
כדי ליישם בקשרים ביניהם את הוראות האמנות
הרב־צדדיות שהם צד להן .אחת האמנות האלה היא
אמנת האג מ־ 1954והפרוטוקול שלה בדבר
ההגנה על קניינים תרבותיים בעת סכסוך מזויץ
) .(armed conflictואולם ,על אף שגם ישראל וגם
מצרים הן צד לאמנת האג ,האמנה איננה נזכרת כלל
בהסכם הקצרצר ,המובא בראש המאמר ,שנחתם
בסופו של דבר בדבר השבת העתיקות.
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היקף החובה במשפט הבינלאומי המנהגי
אמנת האג מ־ 1954איננה ממצה את הדיון בשאלת
ההשבה .ראשית ,יש אומרים שהשבת קניינים תרבותיים
שנלקחו משטחים מוחזקים )(territories occupied
הפכה לחלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי  .באיזו
מידה נכונה טענה זו? במבט הםטורי ניתן לומר
שבמלחמות היה בהחלט מקובל שהמנצחים שודדים את
אוצרות המדינות שכבשו ,והסכמי שלום כללו לעתים
קרובות הוראות לפיהן התחייב הצד שהפסיד להשיב
חפצי אמנות שלקח משטחים שכבש בזמן המלחמה,
לעתים אף כאלה שלקח שלל במלחמות קודמות״ .נפוליון
החליט למלא את פריז באוצרות התרבות של כל המדינות
שכבש .הוא אף החתים מדינות שכבש שיסכימו לוותר
על אוצרותיה! בהסכמי הכניעה .באמנת פריז מ־1815
ניסתה צרפת לשווא לשלב סעיף שישמר את כל מה שהגיע
לםפריותיה ולמוזיאונים שלה במהלך מלחמות נפוליון.
ואולם באמנה גם לא נקבעה חובת השבה ,מאחר שהמדינות
המנצחות סברו שינהגו בחוכמה אם יגיעו להסכם פרטי לגבי
ההשבה עם לואי ה־ 18במקום להביא עליו כניעה משפילה .
במאה ה 19-חל שינוי כשאומות העולם החלו להגות הגבלות
על מה שמותר להן לעשות בעת מלחמות .ההתחלה היתד.
 ,Lieber Code-aשקבע את כללי ההתנהגות לצבא מדינות הצפון
במלחמת האזרחים  .בין הכללים מצויה הוראה ,לפיה רשאי הצד
הכובש להעביר ממקומו ,כדי למנוע פגיעה בו ,את הרכוש השייך
לכנסיות ,בתי חולים ומוסדות צדקה אחרים או קרנות לקידום
ההשכלה )לרבות :בתי ספר ,אוניברסיטאות ,מוזיאונים וכוי( .על

שאלות המשפטיות המרכזיות
המתעוררות בהקשר למצב עובדתי זה הן שתיים:
)א( היתכן שמוטלת על ישראל חובה ״להשיב״ ,לא פחות ולא יותר,
את מורשת אבותינו ,שתפרנו בסיני ,ביהודה ושומרון ,ברצועת עזה
ובגולן?
<ב> האם המצב בו ממשלת ישראל ,או מי שפועל מטעמה ,מוסמך
לתת בשמה התחייבויות מעין אלה ,כמו גם התחייבויות חשובות אחרות
במישור הבינלאומי ,ללא דיון ציבורי ,וללא שיתוף של שום גוף נבחר,
ובלי שיהיה לכנסת ,או לעם ,שום מעמד בתהליך קבלת ההחלטות ,הוא
מצב מתוקן ,או אף נסבל? האם ראוי שהסכמים בינלאומיים והסכמים
מדיניים ,מסוגו של הסכם קהיר ,ייחתמו במחשכים הרחק מעינו הבוחנת
של הציבור? ואף לאחר שנעשו לא תמיד יופיעו בפרסום רשמי?
השאלה הראשונה היא מתחום המשפט הבינלאומי־פומבי .השנייה -
שאלה מובהקת של המשפט החוקתי הישראלי.

16

18

היקף ה ח ו ב ה ל ה ש י ב א ת ה מ מ צ א י ם
הארכיאולוגיים
13

מקור החובה להשיב את הממצאים למצרים :הסכפ מיוחד

1,

מעיין בהסכמי השלום של
ישראל עם מצרים מ־ 26.3.1979לא ימצא בהם שום אזכור ישיר של
עניין העתיקות״ .בהסכם נקבע לראשונה הגבול הבינלאומי בין ישראל

 121להשלמת התמונה ראוי לציין שב ,11.5.1995-שבוע לאחר שהתקשרה
בהסכם ,מסרה הממשלה לכנסת הודעה עליו .בעקבות ההודעה נתקבלה בכנסת
החלטה ,שהכנסת רשמה לפניה את הודעת הממשלה על ההסכם מספר חודשים L.D. DuB0ff/S.H01t Caplan The Deskbook of Art Law 2nd ed., Oceana (1993), 181
Booklet D: Art: The Victim of War, pp. D-6 - D-7.
מאוחר יותר ,בדצמבר  ,1994קיבלה הכנסת את חוק יישום ההסכם בדבר רצועת
עזה ואזור יריחו)סמכויות שיפוט והוראות אחרות()תיקוני חקיקה( ,ס׳׳ח ;1497
ההסכם פורסם כמסמך משותף של העצרת הכללית של האו״ם ושל מועצת
 Lieber 191היה פרופסור גרמני למשפטים שהיגר לארצות הברית ,שם הרצה
הביטחון ; a n n e x -UN.DOC.A/S/1994/727( 4 9 / 1 8 0 ) :הוא התפרסם גם בכתבי אמנה:
באוניברסיטת קולומביה .לבקשת מפקד צבא מדינות הצפון במלחמת האזרחים,
הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו בין ממשלת מדינת ישראל לבין ארגון
הגנרל  ,Halleckחיבר ב 1863-את ה,"code of conduct by belligerent forces in war"-
השחרור הפלסטיני)להלן :״אש״פ״( שנעשה בקהיר 4 ,במאי  ,1994ב״א ,1067
הראשון מסוגו לגבי כללי ההתנהגות בקרבות יבשה .הנשיא לינקולן הורה על
כרן .32
יישומם של הכללים בשטח .ראה:
L.Engstler, Die territoriale Bindung von Kulturguetern in Rahmen des Voelkerrechts,
Koeln: Heymann 1964, pp. 200-202.
 131לדיון מקיף יותר בשאלה זו ראה:
171

L.J. Rollet-Andriane "Precedents" (1979) 31 Museum (UNESCO, Paris) 4.

;

)T. Einhom "Restitution of Archaeological Artifacts: The Arab-Israeli Aspect" (19%
2015 International Journal of Cultural Property (forthcoming).

The 1907 Hague convention concerning the Laws and Customs of War on Land,

205 The Consolidated Treaty Series (Parry, Clive (ed.)) 277; 36 United States Statutes
at Large 2277.
ההסכמים נתפרסמו ב(1972) 18 DLM (International Legal Materials) 362. :

141
151
161

Black's Law Dictionary 6th. ed., Minn: West (1990); Hackworth, Green
211
The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the
Haywood, 6 Digest of International Law, Washington: US Government Printing Office
Event of Armed Conflict and its Protocol, 249 UNTS 216 (1956).
(1943), p. 403.

S.E. Nahlik "International Law and the Protection of Cultural Property in Armed

221 Conflicts" (1976) 27 The Hastings Law Journal 1069, at p. 1083; W. Rudolf "Ueber

S. Williams The International and National Protection of Movable Cultural

Property: A Comparative Study Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana 1978, pp. 25-27; Duboff/Holt
den internationalen Schutz von Kulturguetern" in: Staat und Voeikerrechtsordnung

- Festschrift fuer Karl Doehring, Berlin: Springer (1989), 853 at p. 860.

Caplan, supra n. 18, pp. D-16 - D-23.

ההעברה להיעשות לטובת העם לו הרכוש שייך ,ושאלת הבעלות תוסדר
בהסכם השלום .בשום מקרה אסור לפגוע ברכוש או למכור אותו.
הוראות אלה שימשו יסוד להוראות אמנות האג מ־ 1899ומ,1907-
בדבר ה-״ >1ם 1.3מ  1 8 0 ^ 3 ! 0מ  ( 1 0 1 1 8 1 0מ  1 ^ 8 3״  .בתקנות הנספחות
לאמנה מ־ 1907נקבע ש״רכוש פרטי לא יוחרם״)תקנה  ,(46וש״הרכוש
של עיריות וכן של מוסדות דת ,צדקה וחינוך ,אמנות ומדעים ,גם אם
הם רכוש המדינה ,יטופלו כאילו היו רכוש פרטי .אסור לתפוס ,להרוס
או להזיק במכוון למוסדות ,מונומנטים
הםטוריים ,יצירות אמנות ומדע״)תקנה
 .>56תקנה  47קובעת מפורשות:
20

מטבע ״ לשחרור ירושלס
הקדושה׳ /גמלא  67לספ׳.
)רשות העתיקות(

26

27

המונח ״1113§6ק״ משמש רק לביזה
י,21
של רכוש
ההוראות לא הצילו את הקניינים
התרבותיים מהפורענויות שבאו
עליהם במלחמות העולם .במלחמת
העולם הראשונה הושמדו אוצרות
רבים .במלחמת העולם השנייה
היתה לצבא הגרמני יחידה מבצעית המשפט הבינלאומי ההסכמי :אמנת האג מ־ 1954להגנה על קניין
מיוחדת ,בראשה עמד אלפרד רוזנברג תרבותי בעת סכסוך מזויין
)ה־£ז6נ 110$6111נ128131ג$מ ,>£1שבזזה
ושדדה רכוש פרטי וציבורי ,בעיקר של
אמנה זו ,שנחתמה תחת חסות £8>:0אס ,נועדה להגן על ״המורשת
קהילות יהודיות ,בין היתר לצורך הקמת מוזיאון התרבותית של האנושות בכללותה״ .היא נוגעת ישירות לסוגיית ההשבה
לכבוד היטלר )בעיר  002באוסטריה שם גר בילדותו( ,וכן מוזיאון של הממצאים הארכיאולוגיים על ידי ישראל ,מאחר• שישראל ,מצרים,
לתרבות מנוונת )יהודית (...בפראג״ .בית המשפט בנירנברג דן את סוריה וירדן הן צדדים לה.
רוזנברג למוות על הביזה של רכוש פרטי וציבורי .בית המשפט קבע
לאמנה גישה אוניברסלית לקניין התרבותי .המבוא לאמנה מדגיש
שתקנות האג הנ״ל מחייבות ,בהיותן קודיפיקציה של המשפט הבינלאומי את הצורך בהגנה על קניינים תרבותיים עקב ההכרה בכך שהפגיעה
המנהגי .
בקניין תרבותי של עם כלשהו משמעותה נזק למורשת התרבותית של
יצויין כי עניין ההשבה לא נזכר כלל בתקנות של אמנת האג  .1907האנושות בכללותה ,שכן כל עם תורם לתרבות העולם .אמנה זו היתה
על־פי תקנה  3״צד כובש שמפר את הוראות התקנות חייב לשלם מכוונת להיות תשובתן של מדינות התרבות להרס של אוספים ומוסדות
פיצויים ,ויהיה אחראי לכל הפעולות שנעשו על ידי אנשים השייכים על ידי הנאצים באירופה הכבושה  .בהתאם לכך ההגדרה של ״קניין
לכוחות הצבא״ .ובכל זאת לאחר מלחמת העולם השנייה לא הכירו בתי תרבותי״ מנוסחת באופן רחב ביותר .בשום סעיף באמנה אין התייחסות
המשפט בהעברת רכוש על דרך של ביזה ,כלומר :לא די בעניין הפיצוי  .לשאלת הבעלות בקניין התרבותי :האם הוא ציבורי או פרטי; האם הוא
המקרה האחרון בו נעשה שימוש בחובת ההשבה אירע כאשר עירק חוייבה שייך לאזרחים של המדינות שהתקשרו באמנה או לזרים גמורים .כל
להשיב לכווית כ־ 17,000פריטים מהאוסף של המוזיאון הלאומי של קניין תרבותי באשר הוא ראוי להגנה.
כווית ,אותם בזזה בעת מלחמת המפרץ ,והשיבה לאחר שהובסה בקרב .
לחובה להגן על קניינים תרבותיים יש ,על־פי סעיף  2לאמנה ,שני
בעניין אחר ,של אוצרות תרבות שהועברו על ידי הצבא הרוסי מגרמניה מרכיבים :חובת האבטחה ) (82£*$131>1והחובה לכבד קניינים כאלה.
פ ר ט

ק״מת חונת השנה מלאה
לגנ< ממצאים שנהשפ 1נתון
טמטומה שתועבר לירי
סומה נמסגוה של הסכם
עת<ז< ,אלא אם נן תיקנעגה
נאותו הטנם הוראות אחרות
לענ״ן זה

בעת מלחמת העולם השנייה לברית המועצות ,כולל חפצים מאוספים
פרטיים ,ממוזיאונים ומספריות ,סורבה ההשבה עד היום ,על אף שתי
אמנות מיוחדות לשכנות טובה ,שותפות ושיתוף פעולה שנכרתו ,האחת
ב־ 1990בין ברית המועצות לגרמניה ,והאחדת ב־ 1992בין רוסיה
לגרמניה ,ואשר בכל אחת מהן הובטחה השבת הקגייגים התרבותיים .
לאחרונה אף הציגו הרוסים כמה מהמוצגים הגבחרים בתערוכה במוזיאון
ההרמיטאז׳ בסנט פטרסבורג  .בכך אין צדי להצביע על מעמדן של
תקגות האג במשפט הבינלאומי ,אלא רק על חוסר השלמות בביצוען.
ישראל איננה אמנם צד לאמנת האג מ־ ,1907ואולם כאמור התקנות
נחשבות בעיקרן חלק מהמשפט הבינלאומי המגהגי בנוגע לדיני המלחמה.
על כן ,ככל שמדובר בחפצים שהעם רכוש פרטי או רכוש מוזיאונים,
קיים איסור על הזזתם ממקומם ,ואולם חלק הארי של הממצאים אינם
באים בגדר תקנה  ;56הם אינם כלולים ברישא של התקנה מאחר שאינם
שייכים לעיריות או למוסדות הנזכרים בה ,וגם אינם כלולים בסיפא.
אף אם חלקם יכול להיחשב עבודות אמנות ,הרי בדרך כלל אין זה
ערכם האמנותי אלא משמעותם הדתית ,התרבותית או ההםטורית שמקנה
להם את ערכם.
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לשכת עורכי הדין ־ ההוצאה לאור
ממחירי
גמליא
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חידושי• ב מ ש כ ח ת הפדאוו־

עו״ן ><1ר1ו״ור! :תו ו ו  0ווו!
יומן עורך הדין של המחר
זהו יומן ממוחשב)על גבי מחשבי
 ?0תחת סביבת חלונות

כל המצטרף למנויי הפדאור עד
 31.12.95יוכל לבחור רכישת
ה־פד״ע אור ב־ 190ש״ח בלבד.

היומן המוצג על המסך במתכונת
יומן הארגונית המוכר הוא כלי
רב ערך לארגון וניהול זמן.

פדאור דיני עבודה  -בן חדש נולד
למשפחת הפדאור .בימים אלה
מתחילה הפצתו של התקליטור
המשפטי הנושאי הראשון .פד״ע-אור
פדאור דיני עבודה ,מכיל את
פסיקת בתי הדין לעבודה כפי
שהופיעו בקובץ פד׳׳ע מכרד א׳ ועד
כ״ו בליווי עיקר ההלכות )רציו(,
מפתח עניינים מאוגד ,מפתח אזכורי
חקיקה ומאגר שלם של החקיקה
במדינת ישראל.

 1113ש ח
מחיו *מנויים חדשים:
מחיו למנויי פזאוו ותיקים 240 :ש״ח
״

מחיו למנויים חדשים 1113 :ש״ח
מחיו למנויים ותיקים 240 :ש״ח

לסטודנטים ,מרצים ואנשי הסגל במוסדות ללימוד משפטים תנאים
מיוהדים לרכישת פדאור  -התקליטור המשפטי הראשון״
״

פרטים אצל נציגי המכירות בקמפוסים
052-403808,03-5491339
ת״א והמרכז חיים ארביב
02-735938
יגאל מירון
ירושלים
 ,04-388396ביפר  04-421111מנוי 03913
נועם ארז
חיפה
04-458550
גלעד פישבין

לו1ונכד 1עוד־נב־ ה ד י ן -
המרץ

 .6יקרירנ

ה מ ל א כ ה רנל

לפרטים

אכיב

* המבצע בתוקף עד 31.12.95

ה ה ו צ א ה

 66535טל.

ור7זפ<כווקנ

רכישת עדכון  11של הפדאור
)בגירסת  ^10(10^8או (1)08
ב־ 190ש׳׳ח בלבד.

אשר טרם רכשו את עדכון מס׳  10של
הפדאור יוכלו לרכשו במחיר של 190
ש״ח בלבד)במקום  240ש״ח(.
כמו־כן יוכלו המנויים הותיקים
לרכוש במחיר מבצע את התקליטורים
הבאים:
• פדאור  +10פד״ע אור ־
במחיר  380ש״ח
• פדאור  +10פדאור 11
)היוצא לאור בינואר (1996
במחיר  380ש״ח

לאור

 , 0 3 - 6 8 1 4 4 3 3פ ק ס 15 .

177-022-5233

פסקי ויין של בית המשפט העליון
לה-מ

 535ש׳׳ח כ״א

מ א  -מ ג ) ל ה ו צ י א מג־ ,3מג(4-

 629׳*״ח כ״א

מה-מרו

 924׳*״ח כ״א

מט

 1155ש״ח

)8€1©0^€>1 111(1£111£11(8פסקי ד*) עחר+ם של  10*8*31ומליון גאנגלית{
1-5

**ו
פדאור לסביבת חלונות  -כבר היום
מופץ הפדאור בגרסאות לסביבת 03ם
ולמחשבי מקינטוש .בקרוב תצטרף
למשפחת הפדאור גם גרסה לסביבת
חלונות )00\^5אך*\( ובכד יהיה
הפדאור לתקליטור המשפטי הראשון
המתאים לכל סוגי המחשבים
ומערכות ההפעלה הנפוצות בישראל.
לפדאור  11העומד לצאת לאור בסוף
ינואר  1996תהיה גם גרסה לסביבת
חלונות )0^5נמיס^(.

מחיר מבצע!^ 20מחה

 125ש״ח ב״א

6

 142ש״ח

7,8,9

 210ש״ח כ״א

פסקי דין של גתי המשפט המחוזיים
פ ס ק ה ד ץ מ נ י י ן דמיאניוק
)באנגלית(
תשמ״ה-תטמ״ז
תשמ״ח-תשנ׳׳ד
תשנ״ה

 177ש״ח

פסקי דין של בתי משפט השלום
תשנ׳׳ב

184

תשנ״ג-תשנ״ד

 193ש׳׳ח כ״א

ש״ח

פסקי דין של בתי משפט מחוזיים ושלמו • מגוי משולג
תשנ״ג־תשנ״ד
 723ש״ח כ״א
תשנ״ה
 903ש״ח

העו״ד אורגנייזר הוא הפקה
משותפת של לוטוס ישראל
ולשכת עורכי הדין .החבילה
כוללת את אלפון עורכי הדין של
הלשכה)לסביבת  ,0005לוטוס
אורגנייזר)לסביבת ^8ו0םאך*,0
וקובץ מידע המכיל את כל המידע
המוכר מיומן עורך הדין מותאם
לעבודה עם הלוטוס אורגנייזר.

פסקי דין בתי הדין לעבודה
י״ז-י״ח

 265ש״חכ״א

י ״ ש  -כ ״ ו ) ל ה ו צ י א מ י ץ כ״א(

 416ש׳׳ח כ׳׳א

כ״ז

$21

ש״ח

יומן עורן הדין בפריצה שתורה מ הודית
 •9ש״ח
יומן־ יומי
כל המחירים גוללים 18*90

• המבצע בתוקף עד 31.12.95

פסיפס של דוד
המלך מנגן גגגל,
בית־הכנשת געזה,
התקופה הביזנטית.
)רשות העתיקות(

חובת האבטחה ,המפורטת בסעיף  ,3מחייבת את
המדינות החברות לנקוט אמצעים בעת שלום כדי
להבטיח את שלומם של הקניינים התרבותיים
המצויים בשטחן מפגי פגיעות צפויות של סכסוכים
מזויינים .זוהי חובה פוזיטיבית במישור הבינלאומי,
ועל כן אין מדינה חברה יכולה עוד לטעון כי עניין
האבטחה הוא ״עניין פנימי״ שלה  .החובה לכבד
את הקניינים )סעיף  (4מורכבת מהחובה להימנע
מלנקוט מעשי איבה מכל סוג שהוא שיפגעו בחפצים,
מהחובה להימנע מלעשות שימוש בקניין או בסביבתו
שיחשוף אותו להרס או נזק ומהחובה לאסור ולמנוע
גניבה ,ביזה וונדליזם המכוונים כנגד קניין תרבותי.
כמו כן נאסר לתפוס קניינים תרבותיים כפעולת
נקמה באויב.
סעיף  5לאמנה עוסק בהגנת הקניין התרבותי על
ידי מדינה חברה המחזיקה בשטחים של מדינה חברה
אחרת .באמנה אין הוראה העוסקת בחפירות
ארכיאולוגיות שמקיימת המדינה המחזיקה בשטחים
כאלה .החפירות הארכיאולוגיות אינן אםורות .
בהקשר זה מעניין לציין כי ב־ 1969ניסו מדינות
ערב לשים קץ לחפירות שישראל מבצעת בעיר העתיקה בירושלים,
בטענה שחפירות כאלה אסורות על־פי האמנה .המנהל הכללי של
 U N E S C Oבאותה עת ,Maheu ,והנציב הכללי לקניינים תרבותיים
בישראל ובשטחים המוחזקים ,ד״ר  ,Reininkנקטו עמדה שונה ,מאחר
שבאמנה אין הוראה מפורשת האוסרת את ביצוע החפירות  .למרות
זאת קיבלה הועידה הכללית של  U N E S C Oבכינוסה ה־ 18ב־1974
החלטה המוקיעה את חפירותיה של ישראל ומורה למנהל הכללי של
הארגון להפסיק כל סיוע לישראל .ישראל גם הוצאה מהקבוצה האזורית
האירופית ,מבלי שתיקבע לה שייכות לקבוצת המדינות האסייתיות.
פעילותה של  U N E S C Oנתקלה בהתנגדות חריפה ,הן מצד מספר
מדינות ובראשן ארצות הברית ,והן מצד אנשים פרטיים בעלי מעמד
ציבורי נכבד ,שהודיעו על הפסקת כל תמיכה ^ • U N E S C O
מבחינתה של האמנה החפירות אינן משנות דבר .הממצאים שנחשפו
בחפירות הם ״קניין תרבותי״ על־פי סעיף  ,1אשר חלות עליו ההוראות
בדבר הגנה ובדבר השבה .ההתייחסות לשאלת ההשבה לא נקבעה באמנה
עצמה אלא בפרוטוקול נספח .סעיף  Iלפרוטוקול קובע כדלקמן:
 E a c h High Contracting Party undertakes to prevent the״
.1
exportation,froma territory occupied by it during an armed conflict,
1
of the Convention for
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict,
1954.signed at the Hague on 14 May,
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למסור
לשליטת
ר ש ו י ו ת
הטריטוריה ,שהיתה
בעבר מוחזקת ,את
כל מה שהוצא בניגוד
לעיקרון שנקבע לעיל.
עניין השליטה )(control
במישור המשפט הבינלאומי
זהה לבעלות במישור הפרטי.
חובת ההשבה מוחלטת ,ללא
קשר לטיבם של הקניינים
התרבותיים .יתר על כן ,ההשבה
היא לשלטונות של הטריטוריה
)אף כי לא נאמר אם החדשים או
הקודמים*( .זהו פתרון מינהלי .מעיני
המנסחים לא נעלם שייתכן שמדובר
יהיה ברכוש שהיה שייך לפרטים שעזבו
בינתיים את הטריטוריה ,וכעת מתנגדים
להשבת חפציהם לטריטוריה ,ואולם
בעת הדיון הוחלט להסתפק בפתרון
שנבחר ולא להתייחס לשאלות מתחום
המשפט הבינלאומי־פרטי״ .להחלטה זו
ניתן לתת מספר סיבות) :א( האמנה עוסקת
בשאלות של משפט בינלאומי פומבי; <ב>
הבעיות של המשפט הפרטי נראו מסובכות
מדי ,ולא ניתן היה לגשר על הפערים בין
הדינים במדינות השונות; )ג( עוד לפני 1954
היו במדינות רבות איסורי יצוא על קניינים
תרבותיים .לו ניתן היה להשיב את החפצים
לפרטים שעברו למקומות אחרים ,היה בכך כדי
לעקוף את איסורי היצוא .בעת הדיונים על האמנה
הביעו ארצות הברית ואנגליה את הדעה שהבעיות
הכרוכות בשאלת ההשבה לא נחקרו דיין ,ואין די
בהוראות הלקוניות המתעלמות מההיבטים של המשפט
הפרטי שנקבעו לעניין זה בפרוטוקול .הצהרתן כי לא
תוכלנה להצטרף לאמנה ללא עיון נוסף בשאלת ההשבה
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5 2

Each High Contracting Party undertakes to return, at the close of .3
hostilities, to the competent authorities of the territory previously
occupied, cultural property which is in its territory, if such property
has been exported in contravention of the principle laid down in the
first paragraph. Such property shall never be retained as war
reparations".
לשון הסעיף קטיגורית .הוא מחייב מדינה המחזיקה בשטחיה של
מדינה חברה אחרת למנוע )!( הוצאת קניינים תרבותיים מהשטחים
המוחזקים .יוצא מן הכלל יחיד קיים במקרה שיש צורך להציל קניין
תרבותי״ .חובה זו ניתן לפרש כחובה חיובית מרחיקת לכת ,עקב החשש
לריבוי מקרים של יצוא קניינים תרבותיים משטחים כבושים  .פירוש
אפשרי אחר הוא שהמנסחים לא דקו פורתא בעת שחייבו את המדינה
המחזיקה בשטחים ״למנוע״ את יצוא החפצים ,במקום לחייבה ״להימנע״
מכך  .נראה שהפירוש השני מספק פתרון יותר מתקבל על הדעת
לבעיות העלולות להתעורר ,למשל כאשר תושבים בשטחים האמורים
מבקשים לייצא קניינים שבבעלותם.
סעיף  1גם מחייב ,עם תום מעשי האיבה)"at the close of hostilities״(
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ספק אם משמעות
הפרוטוקול לאמנת האג
מבחינתה של ישראל נשקלה
כראוי קורם לאישרורו
על־יזיה במישור הבינלאומי

הביאה להפרדתו של עניין זה משאר הוראות האמנה ,ויצירת פרוטוקול
נפרד עבורו״ .בסופו של דבר ,הן לא נהיו צד לאמנה גם לאחר הוספת
הפרוטוקול .עניין ההשבה נשאר בפרוטוקול הנפרד ,אולם הטיפול בו
הרבה פחות מפורט מזה שניתן לנושאים אחרים הנידונים באמנה .לאחר
ההשבה מחליטות הרשויות של הטריטוריה מה ייעשה בממצאים .שאלה
זו איננה מטופלת על ידי האמנה ,המסתפקת בהשבת המצב לקדמותו.
חובתה היחידה של הרשות היא להגן על הממצאים במשמעות האמנה
)סעיף  ,(3כל עוד הם ברשותה .עם זאת ,היא איננה מחוייבת להשאיר
אותם בטריטוריה שלה והיא יכולה לעשות בהם כרצונה ,בין היתר לגנוז
אותם ,להזניחם וכר.
התוצאה המתוארת לעיל קשה .על־פי שמה באה הרי האמנה לטפל
בהגנת קניינים תרבותיים .כיצד זה איפוא אין היא עוסקת כ ל ל במה
שיקרה לחפצים לאחר שהושבו? איזו מין הגנה היא זו? מדיניות של
הגנה על קניינים תרבותיים נתפסת היום בספרות העוסקת בכך ככוללת
שלושה נושאים< :א> פעולות שימור פיזי ,לרבות שיקום ו ט י פ ו ל ; ) 0
מחקר :הפיכת הקניין התרבותי למושא ללימוד ,עיון ומחקר; )ג> נגישות
לציבור הרחב  .והנה אמנת האג מ־ 1954איננה מבטיחה אף אחד מאלה.
התשובה לעניין זה נעוצה במהותה ובמטרותיה של האמנה :הגנה על
קניינים תרבותיים בעת סכסוך מזויין ותו לא ,שמשמעותה כאמור לעיל
חובה לאבטח בעת שלום ולכבד את הקניץ התרבותי .חובת ההגנה חלה
גם על קניינים תרבותיים המצויים בשטחים מוחזקים ,ואולם על פי
סעיף  (2)18חלות החובות על־פי האמנה רק כאשר השטח המוחזק שייך
למדינה חברה אחרת .בנוסף לכך מתייחסת האמנה לסכסוכים בעלי
אופי לא בינלאומי ,קרי :כאלה שמתקיימים בתוך הטריטוריה של מדינה
אחת )סעיף  ,(19אלא שבמקרים אלה חייבים הצדדים לסכסוך אך ורק
בחובות הנוגעות לכיבוד) (respectהקניינים התרבותיים .את הפרשנות
של מושגים באמנה בינלאומית אי אפשר להרחיב על־פי התפתחויות
שחלות בהבנתנו אותם במשך השנים .במשפט הבינלאומי מחוייבות
מדינות על־פי אמנות רק כדי אותה מידה בה התחייבו בעת שהתקשרו
באמנה ,שכן בכל התחייבות גלום ויתור על הסמכות הריבונית של
המדינה וויתור זה אי אפשר להרחיב לאחר שההתחייבות נעשתה  .על
כן גם אם היום נתפס עניין ההגנה על קניינים תרבותיים באופן רחב
יותר מכפי שנתפס ב־ ,1954כאשר נכרתה אמנת האג ,אין זה אפשרי
להרחיב את פרשנות האמנה מעבר להתחייבות הצדדים כפי שנתפרשה
אז.

הפרוטוקול ברורות .קיימת חובת השבה מלאה לגבי ממצאים שנחשפו
בתוך טריטוריה שתועבר לידי סוריה במסגרת של הסכם עתידי ,אלא
אם כן תיקבענה באותו הסכם הויאות אחרות לעניין זה.

סוגיית ה ה ת ק ש ר ו ת של ישראל ב ה ס כ מ י ם
בינלאומיים ומדיניים
היבטי הסוגיה בהקשר של הממצאים הארכיאולוגיים
gpifi
וצאות ההסכם עם מצרים
מ־ 1993להשבת הממצאים שנחשפו בסיני רחוקות מלהניח את הדעת.
יש להצטער על כך שלא נמצאה הדרך לקבל בהשאלה לתצוגה מתמדת
במוזיאון ישראל את  24הממצאים הקשורים קשר הדוק במורשת היהודית.
בהסכם אין גם זכר לדרישה שהממצאים יוצגו כראוי במוזיאון בקהיר,
יהיו נגישים לציבור בכללותו ולציבור החוקרים בפרט .נאמר כי תנאיו
הגרועים של ההסכם הושפעו מהמצב המשפטי על־פי הפרוטוקול של
אמנת האג .ההתקשרות באותו פרוטוקול עלולה להביא לתוצאות קשות
גס במקרה של השבת ממצאים שנחפרו בגולן.
עניין זה מעורר תמיהה לגבי התקשרותה של ישראל בפרוטוקול.
האם המשמעות שעלולה להיות לו מבחינתה של ישראל נשקלה כראוי
קודם לאשרורו על ידיה במישור הבינלאומי? ראינו שהפתרון המינהלי
של הפרוטוקול אינו הולם את הבעיות שמעורר הסכסוך הישראלי־ערבי.
הוא גם עושה שירות רע לממצאים עצמם ,שהרי אין ספק שביתם
הטבעי ,במיוחד של אלה מביניהם שהינם יחידים במינם ,נמצא בישראל,
בה יזכו לטיפול הדרוש ולהתייחסות הראויה להם לפי חשיבותם למורשת
ישראל .בצדק נשאלה השאלה ״ואילו לוחות הברית היו נמצאים?״
על שאלות מסוג זה יש לחשוב מראש ולא בדיעבד ,כאשר אנו מתבקשים
לפרוע שטר שנחתם .גם אם ברור שלא היה זה ראוי שנחזיק באוצרותיו
של עם אחר ,הרי הפתרון שמספק הפרוטוקול הוא רק פתרון אפשרי
אחד ,טכני וכוללני.
פתרון אפשרי אחר שניתן היה לאמץ ,לולא כבלנו עצמנו לפתרון
ההוא ,היה זה שנבחר בדרך כ ל ל במקרים שבהם יש ירושת מדינות
)" .("succession of statesהקניינים התרבותיים מתחלקים בין המדינות
שנוצרו בדרך של הסכמות ופשרות ,ולא על־פי איזה מקום שרירותי
שבו נמצאו ברגע נתון  .אמת ,הקמתה של ישראל לא נעשתה על דרך
של החלפה מסודרת של שלטון אחד בשלטון אחר .החלטת האו״ם מכ״ט
בנובמבר  1947בדבר חלוקת השטח המנדטורי של פלשתינה-א״י לשתי
מדינות נפרדות ,אשר כל אחת מהן היתד .צריכה להיות מחוייבת לאמנות
הבינלאומיות שארץ ישראל המנדטורית היתה צד להן ,לא בוצעה.
ממשלת בריטניה סרבה לשתף פעולה בביצוע ההחלטה ,והבשילה בפועל
את העברת השלטון באופן תקין ומסודר  .ישראל קמה מכוח הכרזת
העצמאות שלה עצמה ,ומכאן הטענה שאי אפשר ליישם לגביה כללים
הנוגעים לירושת מדינות  .אין זאת אומרת שאין מקום ללמוד ,במקרים
מתאימים ,ממה שנעשה במקרים שבהם שטח חולק מחדש בין מדינות
בעקבות מלחמות ,מהפכות או שנעשתה חלוקה בדרכי שלום.
לאור הדברים האלה ,מתעוררת תמיהה גדולה עוד יותר נוכח
ההתחייבות שניתנה בהסכם קהיר ,לפיה ,בעת שיידון ההסדר הסופי
עם הפלשתינאים ,תינתן תשומת הלב הראויה לדרישה הפלשתינאית
שישראל תשיב את כל העתיקות שנמצאו ברצועת עזה וביריחו מאז
 .1967התחייבות זאת לא היתד .דרושה על־פי אמנת האג .בתוך תחומיה
של ארץ ישראל המנדטורית בוודאי שראוי היה להתייחס לקשר של
החפצים למורשת התרבותית .חפץ יהודי צריך להשאר בידיו של עם
ישראל .בדברים האמורים כאן אין לראות הטפה להסתגרות תרבותית
מוחלטת .אדרבא ,קניינים תרבותיים הם גם השגרירים הטובים ביותר
של כ ל עם .משוס כך ,אם יחפצו הפלשתינאים להציג ממצאים
ארכיאולוגיים יהודיים בבתי נכאת שלהם ,יש לשקול בקשה כזו באהדה.
במיוחד כאשר מדובר בפריטים לא יהודיים ,שכמותם מוצגים כבר
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בישראל מצויה הסמכות
להתקשר נאמנות ביד׳
הממשלה .הממשלה חותמת
על אמנות וגם מאשררת
אותן ,מבלי שלתהליך
האשרור במישור הבינלאומי
יקרם אישור של ה מ ס ת
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ישימותה של אמנת ה א ג לסכסוך הישראלי־ערבי
באשר לסיני ,לא אמנת האג היא הקובעת ,אלא ההסכם המאוחר
מ־ ,1993שאמגת האג כלל לא הוזכרה בו.
באשר ליו״ש ורצועת עזה ,אלה היו חלק משטח המנדט הבריטי.
מצרים לא החילה את ריבונותה על רצועת עזה ,אך ניהלה אותה בפועל
מ־ 1948עד  .1967ישראל ניהלה את הרצועה מ 1967-עד  .1994בשנה
זו הפכה חלק מהאוטונומיה הפלשתינאית .אזור יהודה ושומרון היווה
גם כן חלק משטח המנדט הבריטי .ירדן תפסה את האזור ב־ ,1948ואולם
נםיונה לספח אותו לא זכה להכרה במישור המשפט הבינלאומי .רק
אנגליה )שהםתייגה מסיפוח מזרח ירושלים( ופקיסטן הכירו בסיפוח.
במיוחד התנגדו לו מדינות ערב  .ב 1988-הכרת המלך חוםיין על ביטול
הקשרים המשפטיים והמנהליים של ממלכתו עם הגדה המערבית .ישראל
מצידה לא סיפחה רשמית את אזור יהודה ושומרון .הסיפוח של מזרח
ירושלים על ידי ישראל לא הוכר במשפט הבינלאומי .אם לפנינו סכסוך
בינלאומי עם הפלשתינאים ,הרי מכל מקום הם אינם צד לאמנת האג,
וגם אם ביום מן הימים יצטרפו לאמנה ,הרי החובות תחולנה מאותו
רגע והלאה ולא רטרואקטיבית .ואם בסכסוך לא בינלאומי עסקינן הרי
חובת ההשבה איגד• קיימת ,אלא רק חובת הכיבוד של הקניינים
התרבותיים.
הגולן הוא איפוא השטח היחיד שעלול לבוא בגדר חובת ההשבה על
פי הפרוטוקול של אמנת האג ,שכן הסיפוח של הגולן על־ידי ישראל
ב־ 1981לא הוכר במשפט הבינלאומי .ואולם מאחר שהגבול עם סוריה
טרם נקבע  ,עדיין אין לדעת מהו היקף האיסור על הוצאת ממצאים
ארכיאולוגיים ,ומהו היקף חובת ההשבה .בכפוף לעניין זה ,הוראות
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באץ סננה ממשית לבטהון
המדינה אין למנוע את חופש
המידע .אדרבא ,דווקא
בישראל,שלה בעיות
קיומיות רציניות ביותר,
חשוב במיוחד להביא בפני
הציבור מידע על הבעיות
העומדות על הפרק וההצעות
לפתרונן
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רביעית ,ירושלים :שוקן  ,1991עמ׳ ,38-37
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 471טוגייה זו מתעוררת לא רק בהקשר של ההטכמיס הבינלאומיים הנזכרים
במאמר זה .לדיון כללי בטוגייה ראה ר׳ לכידות)אשלבכר( ,״הטמכות לכרות
אמנות בשם מדינת ישראל״ ,קובץ לאוטרפכט)בעריכת נ׳ פיינברג( ,ירושלים:
מאגנט  ;210,1962וכן ראה את הדברים שנאמרו בטמפוזיון ״שיתוף הפרלמנטים
בכריתת אמנות והטכמים בינלאומיים״) ,(14.5.1978ספר ישראל ישעיהו,
ירושלים :האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם תשמ״ב ,עמ׳ 13־ <40לדיון
בקשר להטכמי הטחר של ישראל ראה:

במוזיאונים שלנו ,תקבל הצגתם משמעות גדולה יותר ,דווקא על ידי
הצגתם במקומות אחרים .ואולם יש מרחק רב בין שיתוף ממץ זה למסירה
סיטונאית של הממצאים לידי הפלשתינאים ,ללא קשר עם גורלם לשבט
או לחסד ,לגניזה או לתצוגה ,לטיפול מסור ואחראי או להזנחה.
כיצד אם כן נתקבלו ההתחייבויות האומללות האלה? הייתכן שמשהו
פגום באופן שבו מתקבלות בישראל התחייבויות בינלאומיות ומדיניות?

הסמכות להתקשר באמנות ־ הדין המצוי

בהצבעת אי־אמון .כמו כן הובעה הדעה כי התפתח בישראל מינהג
חוקתי לפיו אמנות והסכמים בעלי חשיבות מיוחדת מובאים לאישור
הכנסת לפני כניסתם לתוקף במישור הבינלאומי ,לאחר חתימתם או
לפני חתימתם ולאחר שנוסחם גובש סופית״ .ואולם דווקא לאחרונה
היינו עדים לסטיה ממינהג זה כאשר הממשלה העבירה שטחים לירדן
ללא אישור הכנסת  .במקרה זה הוסבר כי העברת השטחים היתד .אך
58
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בישראל מצויה הסמכות להתקשר באמנות בידי
הממשלה .הממשלה חותמת על אמנות וגם מאשררת
אותן ,מבלי שלתהליך האשרור במישור הבינלאומי
יקדם אישור של הכנסת  .יצויין כי עקב הבדלי
מינוח בין המדינות השונות ,לא הגדירה אמנת וינה
בדבר דיני האמנות) 1969 ,להלן ־ ״אמנת וינה״( ,
שהיא בעיקרה קודיפיקציה של המשפט הבינלאומי
המנהגי בדיני האמנות ,את המושגים ״אשרור״,
״קיבול״ ,״אישור״ או ״הצטרפות״ .במקום זאת
צויין בה )בסעיף  (2כי ״משמעותם ,בכל מקרה,
הפעולה הבינלאומית הנקראת כך ,שבה מבטאת
מדינה במישור הבינלאומי את הסכמתה להיות
קשורה באמנה״ .במישור הבינלאומי נכנסות אמנות
לתוקף עם חתימתן על ידי נציגי המדינות ,או לאחר
אשרורן ,כשזה דרוש על־פי הוראות האמנה או
משום שכך הסכימו הצדדים)סעיפים  15-12לאמנה(.
48

4,

ב־ 1963בעת הדיון בהצעת חוק פרטית ,על־פיה
תאשר ועדת החוץ והביטחון דרך כלל ,או מליאת
הכנסת במקרים מתאימים ,אמנות קודם לאשרורן,
טען שר המשפטים דאז ,ד״ר דב יוסף ,כי בידי
הכנסת פיקוח מספיק על הממשלה בנושא זה ,מאחר
שהיא יכולה להפיל את הממשלה בהצבעת אי־אמון.
הוא המשיך וטען שהשיטה בישראל זהה א ו שבאנגליה
ומדינות חבר העמים הבריטי ,וכל הגבלה על סמכות
הרשות המבצעת על ידי המחוקק תפגע באופן חמור
בהפרדת הרשויות החיונית בכל מדינה דמוקרטית .
בהתחשב בכך שבהולנד ,צרפת ,גרמניה ,איטליה,
בלגיה ,דנמרק ,שווייץ ,ארצות־הברית ועוד מדינות
רבות ,מאשררים אמנות רק לאחר שהפרלמנט הסכים
לאשרור ,טעון זה נשמע ,בלשון של המעטה ,מוזר .
אמת ,באנגליה ,ממנה ירשנו שיטה זו ,כריתת אמנות
היתה מלכתחילה פררוגטיבה של הכתר ,ואולם עניין
זה מתיישב אך בקושי עם משטר דמוקרטי לא
מלוכני .
באנגליה קיים ,מאז  ,1924ה^-גת Ponsonby
)המכונה כך על שמו של ת ת שר החוץ הבריטי
שקבע אותו( ,על־פיו הממשלה מניחה אמנות בפני
הפרלמנט  21ימים קודם לאשרורף  .כ ל ל זה בא
להבטיח שלא תהיינה עוד אמנות סודיות ,או הוראות
סודיות באמנות ,ולבטא את ההכרה שאמנות
בינלאומיות אינן אמורות עוד ל ה פ ת י ע את
הפרלמנט  .יתר על כן ,מאז הצטרפה אנגליה
לקהילייה האירופית ב־ ,1973חלה הרחבה משמעותית
ב מ ע ו ר ב ו ת ה פ ר ל מ נ ט ב כ ל הנוגע ל ה ח ל ט ו ת
המתקבלות במועצה של הקהילייה האירופית; בית
הלורדים הקים ועדה מיוחדת הבוחנת כל הצעת
חקיקה בקהילייה .לצד הועדה פועלות  6ועדות משנה קבועות ,ובסך
הכל משתתפים כ 90-מחברי הבית בבחינת ההצעות  .מאז  1984קיים
גם בישראל כלל דומה לכלל פונסונבי ; כל האמנות הטעונות אשרור
על ידי הממשלה ,פרט לאלה שהינן דחופות מאוד ,מונחות על שולחן
הכנסת שבועיים לפני כריתתן .הכנסת מצידה יכולה להפיל את הממשלה
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היישום בפועל של הסכם השלום עם ירדן שכבר אושרר ,לאחר שאושר
קודם לכן על ידי הכנסת .גם הסכמי קהיר ואוסלו ב׳ לא הובאו לאישור
הכנסת קודם שהממשלה התחייבה בהם .נאמר שהטעם לכך היה שלא
נחשבו במניין ההסכמים הבינלאומיים .דבר זה מצביע על קיומה של
לקונה ,שהרי אין חולק שאלה הסכמים בעלי חשיבות מדינית עליונה,

חורבת סוסיא ,עיר
מתקופת התלמוד,
כתובת ״המשתה״.
)רשות העתיקות(
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 561הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 64.000א :אמנות בינלאומיות :הלp
אשרור ־ הכנסת והממשלה מ .1.8.1984-בהנחייה מובאת החלטת הממשלה מס׳
 534מיום  25.3.1984שאישרה את תקנון הממשלה לעניין זה .בהקשר זה ראה
גם רובינשטיין ,לעיל הערה  ,45עמ׳ 604־ 605ש׳ שטרית ״תפקיד הכנסת בכריתת
אמנות״ ,הפרקליט ל״ו)תשמ״ה( .349
;

 5על המעמד שיש לבתי המחוקקים במדינות אירופה השונות ובארצותII
הברית באישור אמנות קודם לאשרורן במישור הבינלאומי נערך מחקר מקיף.
ראה:

541

571

שטרית ,לעיל הערה  ,56בע׳ .366-360

אץה1ץהמצומם1ץרצף.
קבלת א<ש1ר הכנסת ק11ם
לאשרור אמנה על <ז<הרש1ת
המבצעת לא תפגע במאומה
בעקרון הפרזת הרשויות

ואותם הטעמים שבגינם מביאים אמנות חשובות לאישור הכנסת קודם
לאשרור הממשלה ,יש להם אף יתר תוקף לגביהם.
ביקורת המצב הקיים

שהדבר נעשה במדינות הרבות בהן נדרש אישור הפרלמנט קודם לאשרור
בידי הגוף המוסמך .יתר על כן ,מאחר שלא כ ל אמנה מונחת קודם
לאשרורה בפני הכנסת ,והעניין נתון לשיקול דעתה של הרשות המבצעת,
הרי גם אופציה זו איננה תמיד פתוחה כדי למנוע את ההתקשרות
באמנה.
אכן מבחינה זו אין הדין המצוי גם דין רצוי .קבלת אישור הכנסת
קודם לאשרור אמנה על ידי הרשות המבצעת לא תפגע במאומה בעקרון
הפרדת הרשויות .הא ראיה ,שכל כ ך הרבה דמוקרטיות נוהגות כן.
נהפוך הוא! שיתוף פעולה כזה היה מחזק את ההליך הדמוקרטי ,וגם
היה משפר את הנכונות ,של בתי המשפט ואולי אף של הרשויות
האחרות ,להבטיח את קיום ההתחייבויות הבינלאומיות .כדי שהפיקוח
יהיה יעיל ראוי לשקול הקמתה של ועדה בכנסת שתהיה מופקדת על
בחינת האמנות .במקביל חשוב לקבוע קטיגוריות ברורות של אמנות
שתהיינה טעונות אשרור קודם שתתחייב ישראל על־פיהן *.
נטען כי ״עירוב הרשות המחוקקת בתהליך כריתת האמנה ,מעבר
להצגת האמנה לעיון חברי הכנסת ,היה מסרבל את התהליך ומטרפד
אותו״  .נםיונן של אומות אחרות מוכיח שגם היעילות איננה נפגעת
עקב שיתוף הפרלמנט בהליך ההתקשרות באמנות* .

במצב הקיים מתגבשים הסכמים בינלאומיים והסכמים מדיניים אחרים
על ידי הרשות המבצעת לבדה ,הרחק מכל עין שתבחן את מעשיה)להלן,
מטעמי נוחות בלבד ,נתייחס להסכמים בינלאומיים בלבד ,ואולם הדברים
האמורים להלן תקפים לגבי שני מיני ההסכמים( .דבר זה ניתן להצדיק
לעתים על יסוד שיקולים של בטחון המדינה ,ואולם דומה שלא פעם
נעשה שימוש בצידוק זה להסתרת מידע חיוני .בישראל אין חוק או נוהג
דמוקרטי המחייבים את הממשלה למסור לציבור או לכנסת מידע ציבורי
חיוני .ראש הממשלה איננו חייב ,מבחינה חוקית פורמלית ,למסור מידע
אפילו לוועדת השרים לענייני ביטחון ,ואין כ ל מניעה לכך שעמדות
מדיניות תימסרנה לצד שכנגד לפני שתיוודענה לשרים מרכזיים
בממשלה״ .באין סכנה ממשית לבטחון המדינה אין למנוע את חופש
המידע .אדרבא ,דווקא בישראל ,שלה בעיות קיומיות רציניות ביותר,
חשוב במיוחד להביא בפני הציבור מידע על הבעיות העומדות על הפרק
וההצעות לפתרונן .רק דיון ציבורי פתוח ,במסגרתו תידונה ההצעות
השונות לעומקן ,יאפשר קבלת החלטות טובות וראויות  .בהקשר זה
יש לזכור שאף שלב החתימה מחייב את המדינה במידה מםויימת; על־פי
הוראת סעיף  17לאמנת וינה ,לאחר שמדינה חתמה על אמנה בכפוף
נושא
לאשרורה ,היא מחוייבת להימנע מפעולות שתשמנה ל א ל את
סיכום
האמנה ומטרתה ,כ ל עוד לא הבהירה את כוונתה לא להיות קשורה
באמנה .הגישה ,לפיה המשא ומתן על ההסכמים הבינלאומיים חייב
 .1ההסכם בין ישראל למצרים מ־ 1993בדבר החזרת ממצאים
להתנהל בחשאיות מוחלטת ,היא כשלעצמה פגומה .אף אם לא כ ל מהלך ארכיאולוגיים שישראל חשפה בסיני הביא לתוצאות לא רצויות .מאות
חייב להיות גלוי לציבור ,הרי א ת עיקרי הדברים ראוי ללבן לאור פריטים ,בהם פריטים אשר להם קשר הדוק למורשת היהודית ,נמסרו
השמש .לאחר שסוכמו פרטיה של האמנה יהיה הרבה יותר קשה להכניס למצרים .ההסכם ,כמו גם הפרוטוקול לאמנת האג מ־ 1954בדבר ההגנה
בה שינויים ,אף כשאלה נחוצים.
ע ל קניינים תרבותיים בעת סכסוך מזויין ,אינם עוסקים בשאלה מה
דברים אלה מקבלים משנה תוקף מיד לאחר שהממשלה מגיעה לסיכום ייעשה בקניינים לאחר שנמסרו לרשויות המדינה האחרת .הם אינם
מגובש בעניינים בינלאומיים .גם אם עד השלב הזה נעשו הדברים מבטיחים כי יטופלו כהלכה ,כי יוכלו לשמש מושא ללימוד ומחקר ,וכי
במחשכים ,מן הראוי הוא שכעת הם יועמדו במבחן הביקורת הציבורית .לציבור הרחב תהיה גישה אליהם.
הסכם שנחתם בראשי תיבות יש לפרסם מיד ,ולאפשר לכנסת ולוועדותיה,
 .2תוצאות קשות אלה עלולות לחול גם על הממצאים שנחשפו בגולן,
כמו גם לכל אזרח ,להגיב עליו  .יש לזכור שבמישור הבינלאומי ,לאחר עקב הוראותיו של הפרוטוקול.
שמדינה התקשרה באמנה ,היא מחוייבת למלא את התחייבויותיה .על־פי
 .3ישראל איננה מחוייבת על־פי הפרוטוקול למסור את הממצאים
סעיף  26לאמנת וינה אמנה תקפה מחייבת את הצדדים לה ,והם מחוייבים שחפרה ביהודה ,שומרון ורצועת עזה לידי הפלשתינאים .משום כך קשה
לקיים אותה בתום לב .כ ל מדינה אחראית בגין אי קיום התחייבויותיה להבין את ההתחייבות שקיבלה על עצמה ל ת ת משקל ראוי לתביעתם
הבינלאומיות .על־פי סעיף  27לאמנת וינה ,אין היא יכולה להסתמך של הפלשתינאים להשבת הממצאים שנחפרו על ידיה מאז .1967
על הוראות המשפט המדינתי כצידוק לאי ביצוע אמנה .הדרך לסגת
 .4עיון באופן בו מתקשרת ישראל בהסכמים בינלאומיים ובהסכמים
מהתחייבויות בינלאומיות ,לאחר שאלה אושררו במישור הבינלאומי ,מדיניים חשובים מלמד שהדין המצוי איננו רצוי .ההסכמים נחתמים
קשה אם ל א בלתי אפשרית והיא גם הרת סכנות מבחינת המעמד הרחק מעינה הבוחנת של הביקורת הציבורית ,וגם ללא פיקוח פרלמנטרי
הבינלאומי של המדינה .משום כך ,בשלב זה ,בטרם יהיה זה מאוחר ראוי לשמו .מצב דברים זה איננו יאה למשטר דמוקרטי ,לא בשלב
מדי ,חובה לייחד את כ ל תשומת הלב הדרושה ,ולקיים כ ל חקירה המשא ומתן ,ובודאי שלא בשלב שלאחר החתימה וקודם לאשרורם של
ודרישה ,בטרם מקבלים החלטות שתהיינה בבחינת בכייה לדורות.
ההסכמים במישור הבינלאומי ,או ההתחייבות בהם במישור המדיני.
יש מדינות שמעמידות הסכמים בינלאומיים חשובים למשאל עם.
במקום שאין ליבון ראוי של הבעיות גדלה הסכנה שתתקבלנה החלטות
באותן מדינות נקרא הציבור לאשר את ההסכם לאחר חתימתו וקודם שגויות ,שתחייבנה את ישראל במישור הבינלאומי ,מבלי שתהיה דרך
לאשרורו ,דבר המבטיח את גילויים המלא של פרטי ההסכם ודיון ציבורי להשתחרר מהן .יש גם להקפיד ע ל פרסום נאות של כ ל הסכם מיד
מקיף בהם .במדינות אחרות מסתפקים באישור של הפרלמנט .גם כאן
לאחר שנחתם.
יש גישות שונות .כך למשל בגרמניה אמנה בינלאומית מאושררת רק
 .5השוואת הדין הישראלי עם הדינים החלים במדינות אחרות בשאלת
לאחר שהגוף המחוקק הביע את הסכמתו לכך .ההסכמה ניתנת באמצעות ההתקשרות בהסכמים בינלאומיים מצביעה על אפשרויות שונות לשיפור
חוק פדרלי  .בדנמרק ,לעומת כן ,ניתנת ההסכמה בשני שלבים :תחילה המצב הקיים .לימוד מהנסיון שהצטבר במקומות אחרים יכול לסייע
נדרשת הסכמה עקרונית של הפרלמנט קודם לאשרורה של האמנה .בגיבוש הפתרון המתאים ביותר עבור המשפט הישראלי .בכל מקרה
לאחר מכן ,כדי להחיל את האמנה במשפט הדני ,נדרש הליך נוסף של הגיעה העת לשתף את כנסת ישראל בהליך ההתקשרות באמנות
חיקוק האמנה לתוך המשפט הדני הפנימי  .במקרים מתאימים )כמו בינלאומיות ובהסכמים מדיניים ,ולכל הפחות לקבוע שאמנות תובאנה
ההצטרפות לאמנות הקהיליות האירופיות ולאמנת האיחוד האירופי( לאישור הכנסת קודם לאשרורן במישור הבינלאומי ,וההסכמים המדיניים
נדרש אישור האמנה במשאל עם .כ ל אחת משיטות אלה עדיפה על ־ קודם להתחייבות בהם .במקביל יש לקבוע קטיגוריות ברורות של
השיטה הקיימת אצלנו.
אמנות שתהיינה טעונות אשרור.
אמנם הזכרנו לעיל כי על־פי המצב הקיים בישראל ,יכולה הכנסת
 .6אם לחזור לנושא בו פתחנו מאמר זה ,גם אם לא נערער על זכותה
להפיל את הממשלה בהצבעת אי־אמון ,בעת שהממשלה מניחה בפניה של מדינה ריבונית לוותר על מה שהגיע לידיה כמורשת אבות ,הרי
את האמנה קודם לאשרורה ,אלא שבמערכת הפוליטית הקיימת בישראל מכל מקום אין לאפשר זאת ללא דיון ציבורי נוקב .ראוי לזכור שבמאמר
קשה להניח שדבר כזה אכן יקרה .מכל מקום ,אין כ ל ל פונסונבי כזה הצרפתים *) "Adieu le pass6, c'est aussi adieu la posterity.האומר
מגיע כדי שיתוף הכנסת בהליך ההתקשרות באמנות בינלאומיות ,כפי שלום לעברו נפרד גם מהעתיד(.
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בכל מקרה הגיעה העת
לשתף את מ ס ת ישראל
בהלין ההתקשהת באמנות
בינלאומיות ובהסכמים
מדיניים ,ולכל הפחות לקנוע
שאמנות תובאנה לאישור
הכנסת קודם לאשרורן
במישור הבינלאומי,
וההסכמים המדיניים -קודם
להתחייבות בהם
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יש מדינות שמעמידות
הסכמים בינלאומיים חשובים
למשאל עם .באותן מדינות
נקרא הציבור לאשר את
ההסכם לאחר חתימתו וקודם
לאשרורו ,דבר המבטיח גילוי
מלא של פרטי ההסכם ודיון
ציבורי מקיף בהם

 581ג׳ אלון ״בן־יאיר קורא לתת לכנסת משקל ממשי באשרור אמנות
בינלאומיות״ הארץ  ;9.11.1994ג׳ אלון ״בן־יאיר מבקר את הממשלה על העברת
שטחים לירדן ללא אישור הכנסת״ הארץ .1.2.1995

621
631

 591ז׳ סגל ״הזכות למידע חיוני״ הארץ .3.7.1995
 601בהקשר זה ראה למשל ז׳ שיף ״שוכחים את מי הגולן״ הארץ .7.6.1995
עניין המים בגולן הוא בעל חשיבות אסטרטגית עליונה .המחבר ניסה לברר כיצד
חושבים אצלנו לפתור עניין זה :׳״יהיה בסדרי ,השיבו רבים לשאלתי ,אך איני
בטוח שבאמת יהיה בסדר״ ראה גם את הטענות שמעלה פרופ׳ מ׳ ברור ,לעיל
הערה  ,42בע׳  ,203לגבי האופן בו ניהל הצד הישראלי את המשא ומתן על הגבול
עם מצרים.
;

J. Frowein "Federal Republic of Germany" in: Jacobs/Roberts, supra n. 51,
pp. 63-66.
C. Gulmann "Denmark" in: Jacobs/Roberts, supra n. 51, pp. 29-30.

יצוין עם זאת ,כי גם ללא חקיקה של הפרלמנט הדני המיישמת את האמנה
הבינלאומית במשפט הפנימי ,הרי ככל שמדובר כפעולות של המינהל קיימת חזקה
לפיה יש לפרש את החקיקה הראשית כמסמיכה את הרשויות להפעיל את שיקול
דעתן במסגרת החוק המסמיך באופן שיבטיח שדנמרק תכבד את התחייבויותיה
הבינלאומיות ,ואם כלל זה מופר תהיה פעולתה של הרשות חסרת תוקף .ראה
 ,Gulmannש ,0בע׳  31ו־.35
 641רשימת קטיגוריות כזו הוצעה על ידי פרופ׳ י.ה .קלינגהופר .ראה דבריו
בסמפוזיון ״שיתוף הפרלמנטים בכריתת אמנות והסכמים בינלאומיים״),(14.5.1978
ספר ישראל ישעיהו ,לעיל הערה  ,47בע׳ .31-30
י׳ זילברשץ ״קליטת המשפט הבינלאומי למשפט הישראלי ־ הדין המצוי,
I
רצוי״ משפטים כ״ד)תשנ״ח  ,317בע׳ .319
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 611כיום לא כל האמנות המאושררות מתפרסמות בכתבי אמנה .הפרסום,
במקום שהוא נעשה ,מתבצע לעתים באיחור רב .יתר על כן ,כאשר כותבת שורות
אלה ביקשה לראות את ההסכם מ־ 1993הנזכר בראש מאמר זה ואת הסעיפים
הנוגעים לעניין בהסכם קהיר ,לא היה זה  praמאליו שזכותה לראותם .נתבקשתי
 661על הפתרונות לשאלת היעילות במשפט ההולנדי למשל ראה:
לפנות בכתב לרשות העתיקות ,ובידיי מכתב של היועץ המשפטי למשרד החוץ
המודיע למנכ״ל רשות העתיקות ,ש״אין מניעה להעביר את ההסכמים ...בהיותםH.H.M. Sondaal "Some Features of Dutch Treaty Practice" (1988) Netherlands Yearbook
of International Law 179, at pp. 199-217.
מסמכים ציבוריים״!
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