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 תקציר
 

תופעה  אס הו"המסחר האשורי העתיק שהתרחש בתחילת האלף השני לפה   

 םשניתוחה המעמיק עשוי להעשיר את הידע בתחו ,היסטורית-כלכלית-גיאוגרפית

 . והגיאוגרפיהההיסטוריה , הכלכלה המוסדית

 

ניתן לזהות : האלהנועד לענות על השאלות המרכזיות  המחקר המוצג    האם 

גיאוגרפיים כלכליים בכיווני המסחר בשווקים , דרכי המסחר, מאפיינים 

ניתן ? ובפעילות הסוחרים האשוריים בהם מוסדות  לאפיין באופן שיטתיהאם 

מימון ואכיפה , ארגון, אמצעי תשלום, השוק, כלכליים מרכזיים כמו זכויות קניין

האם מוסדות אלו הם המשך למוסדות דומים ? סמכי המסחר האשורי העתיקבמ

? אלומדוע השתמשו הסוחרים במוסדות ? ס"במסופוטמיה של האלף השלישי לפה

ניתן לזהות מוסדות וארגונים דומים לאלו של האשורים בתקופות  והאם 

 ? מאוחרות יותר

 

פעת המסחר הבין העבודה משתמשת בכלי הגיאוגרפיה הכלכלית לניתוח תו   

המחקר מציג את . ס"אזורי במערב אסיה באלף השלישי ותחילת האלף השני לפה

ואזורי הביקוש  ואבנים יקרות זהב ,כסף, נחושת, פיזור מקורות המחצבים בדיל

המפרץ  באזורישל מסופוטמיה בים וביבשה המסחר כיווני כמסבירים את שלהם 

הטופוגרפיה והאקלים מסבירים את  .של ימינו תורכיה וסוריה, איראן, הפרסי

מיקום ישובים והסדרים עם . מיקום דרכי המסחר ותקופות פעילותו במשך השנה

פריסת . השליטים הכתיבו את מסלולי המסחר ומיקום המושבות של הסוחרים

נוכחות טכנולוגיית התקשורת של אהישובים האשוריים באנ טוליה ביחד עם 

תמות חיזקו את השליטה האשורית בשווקים המעטפות והחו, לוח החומר, הכתב

 רווחיהםוביססו את  הבדיל והכסף, הצמר, טוליה של הנחושתאהמקומיים באנ

עבודה מציגה את הניתוח הגיאוגרפי במיוחד . הגדולים מהמסחר לאורך זמן

 . בפרקי המבוא והשוק

 

בכלי הכלכלה המוסדית  אופן שיטתיבנעשה שימוש בפעם הראשונה  חיבורב   

שהשפיעו על  ,ת עלויות העסקה כדי לנתח את המוסדות החשוביםיתיאוריבו

התפתחות המיזם הכלכלי של המסחר האשורי העתיק בתחילת האלף השני 

הם  העתיק המסחר האשוריכלכלת השוק של שמוסדות  החימוכ העבודה. ס"לפה

 . ס"מוסדות דומים במסופוטמיה של האלף השלישי לפהשל ממשיכים 

 

זו כדי לב    חברתי -המודל הכלכלי אתלעומק העבודה חוקרת סס עמדה 

סובסטנטיבי המשמש עדיין חוקרים המפרסמים ספרי לימוד על -הפרימיטיבי

זו מוסדות כלכליים מרכזיים לפי מודל זה . התקופה לא התקיימו בתקופה 

הארגונים הגדולים של המקדש והארמון היו משקים סגורים של . בכלכלת השוק

כסף  –חתיות המייצרים מנות לקיום עצמי וחסרי אמצעי תשלום חברות משפ
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שבמסגרת הארגונים הגדולים של העבודה מוכיחה . ושווקים קובעי מחירים

היו פרטים ה .היו נוכחים מוסדות מרכזיים של כלכלת השוק הארמון והמקדש

חלק . משקי ביתאמנם חלק מהארגונים הגדולים אולם הם גם פעלו במסגרת 

שייצרו מעבר לצרכי בעודפים בשווקים וסחרו  ו קרקעות מהארגוןהם חכרמ

ויומי שחלקם היו עובדים שכירים של הארגון  .הקיום השתכרו שכר חודשי 

 . יחידות שעורה -אמצעי התשלום של התקופה ששולם להם ב

 

את מצב זכויות הקניין במסופוטמיה של האלף השלישי  תמתאר עבודהה   

 (פרט לקרקע) נכסיםרוב הקיום זכויות קניין פרטיות ב את המדגישהיא  .ס"לפה

 בשימושוקיום זכויות קניין פרטיות  עבדים ונכסים אישיים, בתים, כמו מטעים

מתאר את הויכוח בקשר לזכויות הבעלות והשימוש  המחקר .בקרקעות לזמן ארוך

של לפי חלק מהחוקרים רוב הקרקע היה בבעלות . ס"בקרקע באלף השלישי לפה

מבנה הבעלות על הקרקע הושפע . המלך והמקדששפחה המורחבת ובשליטת המ

הקרקע . גדולים לפעילות החקלאית השקיהמהצורך בהשקעה משותפת במפעלי 

 הארגון שהיו חברי המשפחה המורחבת במשותף על ידי עובדיברובה עובדה 

ע שקבלו את הקרק על ידי חוכרים שהיו בעלי תפקידים בארגוניםבחלקה עובדה ו

 . הקרקע לא ניתנה למכירה. לצורך קיום

 

בחכירה לזמן ארוך  ןקרקע ניתשחלק ניכר מהחוקרים אחרים מדגישים    

ל השימוש עשהיו בעלי זכויות קניין ) לפרטים כמו עובדי הארמון והמקדש

נוכחות של  הייתה גם. ושימשה לייצור הכנסה נוספת פרט למשכורות( בקרקע

כפי שמתבטא ( IIIפרט לתקופת אור ) התקופהרוב קרקע בבעלות פרטית במשך 

היה הבדל בין האזורים באשר לזכויות . במסמכי מכירה של קרקע חקלאית

. שלטו הארגונים הגדולים בקרקעותבדרום מזרח מסופוטמיה . הקניין בקרקע

החל בתחילת האלף . היו מודגשות זכויות הקניין הפרטיות ואילו בצפון מערב

ה מגמה של יצירת משקים חקלאיים גדולים בהם הייתה התגברס "לפה השני

המחקר מדגיש את חשיבות זכויות הקניין . בעלות פרטית של קרקע חקלאית

בחליפין ובהשקעות להגדלת פריון ההון ומתאר את מערכת ההגדרה והאכיפה של 

בתקופת המסחר האשורי העתיק מילאו זכויות הקניין תפקיד חשוב . הזכויות

 .כי הסוחריםשמתבטא במסמ

 

המחירים והמדיניות , השוק יבמחקרים קיימים בנושאבמחקר נעשה שימוש    

באלף  השוק מו שלדגש קיוומ עבודהב. וכל נושא מורחב ומועמק ,המסחרית

הנובעים מפעולות של פרטים ממניעים  נקבעו מחיריםבו ש ,ס"השלישי לפה

שלפיה ד לתיאוריה זאת בניגו .אמצעי תשלום מוסכמיםוקיומם של  ,כלכליים

בהם נקבעו מחירים לפי  שווקיםבמסופוטמיה לא התקיימו ס "באלף השלישי לפה

היו צמיתים העובדים . ביקוש והיצע ממניעים כלכליים של רווח ותועלת אישית

טבעי לצרכי חליפין  שימשואמצעי התשלום , קיבלו מנות לקיום ולא משכורותש
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(barter) הסוחרים היו פקידים של השלטון  .םרישו ךרולצו על בסיס חברתי

 . מניע רווח ללא שביצעו חליפין לפי מחירים שנקבעו על ידי השליטיםהמרכזי 

 

 התיאוריה שהשעורה הייתה אמצעי התשלום העיקריומעוגנת  תזקומח עבודהב   

שימשה השעורה  1.ס"בשוק המקומי במסופוטמיה של האלף השלישי לפה הכסף -

ו( ביחידות נפח)ת אמצעי לתשלום משכורו שירותים בשהוחלפו בשוק במוצרים 

לקבלת הלוואות , לרישום פעולות הארמון והמקדשגם  השימשהשעורה  .אחרים

שמן מאכל , תמרים, מוצרים אחרים כמו צמר. ולתשלום ריבית ודמי חכירה

החלה לשמש אמצעי תשלום  כסףהמתכת . אמצעי תשלוםגם הם ובדים שימשו 

ס ושימשה בעיקר למסחר "ערך באמצע האלף השלישי לפהב( משקלביחידות )

ובמסחר  ברישומי המסחר של המוסדות, בתים ועבדים, בנכסים כמו מטעים

כמו אחרות אמצעי תשלום גם מתכות כשימשו  כסףמתכת ל בנוסף .אזורי-הבין

  .נחושת ובדיל

 

 כפי שמופיעים במסמכי, במחקר מתוארים השווקים בתקופת המסחר האשורי   

שנבעו ממעמדם בשוק , ומודגשים כוחות השוק של הסוחרים האשורים, הסוחרים

כוחות השוק של הסוחרים נבעו מפריסתם הרחבה בארבעים . אנאטוליהב -

הם . וממערכת התקשורת המשוכללת שהם הפעילו אנאטוליהמושבות ברחבי 

סים, ביססו את שליטתם בשווקים באמצעות הסכמים עם השלטונות  תשלומי ִמ

השלטונות באשור הפעילו מדיניות . ומתן סחורות בהנחות לשליטים

השליטה בשוק . הגבלת היבוא ואיסור יצוא זהב, מרקנטיליסטית של עידוד היצוא

ביחד עם המדיניות המרקנטיליסטית של השלטונות גרמו ליצירת הפרשי מחירים 

 .המסחרוביססו את הרווח הגדול מ אנאטוליהבמוצרי המסחר בין אשור ובין 

, בשוק המקומי שימשה השעורה אמצעי תשלוםעדיין מסחר האשורי תקופת הב

מלבד במסחר הבין אזורי שימשה אמצעי התשלום העיקרי  כסףאולם המתכת 

 .המתכות בדיל ונחושת

 

. ס"במסופוטמיה של האלף השלישי לפההופיעו מוסדות הארגון והמימון    

המקדש כולל של נית של הארמון ומוסדות המימון היו חלק מהפעילות הארגו

 תדגשומ עבודהב. ולמסחר למלאכה, קביעת ריבית על הלוואות לחקלאות

בניגוד למחקרים קיימים המציגים  והמימון מי האשראיבתחוהמסחרית הפעילות 

המקדש של ס כתופעה חשבונאית של הארמון ו"את האשראי באלף השלישי לפה

 . וכתופעה חברתית בין הפרטים בחברה

 

                                                 
1

. והשנייה המתכת כסף כסף - האחת אמצעי תשלום כללי. בשפה העברית יש למילה כסף שתי משמעויות שונות 
ית תופעה זו יוצרת בעי. בתקופה הנדונה שימשה המתכת כסף כאמצעי תשלום ולכן הייתה הכסף של התקופה

 ,אמצעי תשלום  – כדי להקטין אי הבנות יעשה שימוש בשם כסף כאשר יש שימוש במושג המופשט. שימוש בשפה
 . ומתכת כסף כאשר מדובר בשימוש במוצר עצמו
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משפחתיים דומים לאלו של -הסוחרים האשורים התארגנו במבנים כלכליים   

יצירת מבנה ייחודי  תדגשומ חיבור הנוכחיבאולם . סוחרים לאורך ההיסטוריה

. בתחום המסחר שחזר לשמש רק בעת החדשהשל שותפות מוגבלת לזמן ארוך 

וך מוסדות הארגון מקטינים את עלות העסקה באמצעות הפנמת העסקות לת

 .הארגון במקום השימוש בשוק

 

להשקעות שהסוחרים בנו מכשירי המימון המשוכללים  יםארומתבמחקר    

לפי . ואת מערכת החשבונות וההתחשבנות שהפעילו כדי לשלוט בהם אשראילו

הם השתמשו . הם היו מודעים לגורם הזמן בתמחור ההון ,מסמכי הסוחרים

הריבית הייתה מכשיר . ם במזומןבמושג ריבית דריבית ונתנו הנחות לתשלו

שטרי . לתמחור סיכונים וקנס על איחור בתשלום, לקביעת מחיר על השימוש בהון

ניתנים לפירעון  ,החוב החתומים של המסחר האשורי היו נכסים מוגנים שהיו 

זו הופיע. בעת הצגתם על ידי מחזיק השטרות מחדש ושוכללה במסחר  התופעה 

לחליפין  שהשתמשו הסוחרים סייעומכשירי המימון  .האירופאי של ימי הביניים

הנובעות מהפרש  ת של החליפיןוהיסודי ותבבעי טפלו, בדומה לאמצעי התשלום

ן  אפשרוו, הזמן בין העברת הבעלות על הסחורה עד קבלת התשלום גיוס הו

 .לזמן ארוך להשקעות

 

כמוסדות בפעם הראשונה מוסדות האכיפה של המסחר האשורי  יםצגומ עבודהב   

יטיים כולל מוסד השבועה וכמוסדות פול (private order) "הסדר הפרטי"

מוסדות המסחר האשורי דומים . שבשליטת הסוחרים" הכתבת כללי המשחק"ל

מוסדות . אזורי של צפון אירופה בימי הביניים-ד למוסדות המסחר הביןומא

ā) "העיר"דומים למוסדות  (Kontor)והקונטור  (Hanse) הסההנ lum) הכרוםו 

(kārum הגדולה ביניהם הוא השליטה העיקרי ההבדל  .של הסוחרים האשורים (

של הסוחרים האשורים במבנה הפוליטי של המוסדות בעיר אשור והמערכת יותר 

חיונית  תהיימערכת האכיפה ה. של המסחר האשורייותר המשפטית המשוכללת 

 .מוסדות המסחר האחריםשינוים ואכיפתם ולפעילות , להגדרת זכויות הקניין

 

עד עתה . אנאטוליהלמחקר הם מסמכי הסוחרים שהתגלו בששימשו המקורות     

המסמכים הופיעו בשווקים . התגלו כעשרים ושלושה אלף מסמכים של הסוחרים

בעיקר  ארכיאולוגיותומאז התגלו גם בחפירות  ,91-למכירה החל מסוף המאה ה

הנמצאת סמוך לעיר קיסרי במרכז הרמה  – האשורית כנש –ילטפה כליד העיירה 

, מסמכים משפטיים, חוזים, המסמכים כוללים מכתבים. בטורקיהטולית אהאנ

המסמכים . עדויות ואחרים, סיכומים בכתב, רשימות, הסכמים בין שלטונות

חקר עבודות רבות בתחומי ואלה כתבו  ,נחקרו ביסודיות על ידי אשורולוגים

זיהו את מערכת . הכלכלה והחברה ,המשפט, ההיסטוריה, הלשון העבודות 

וניתחו את , הסוחריםבהם המושגים שהשתמשו  . משמעותןתיארו את התופעות 

נשען על מחקרי האשורולוגים ומשתמש במסמכים המתורגמים הנוכחי המחקר 
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כציטטות בעבודות החוקרים , מופיעים באסופות של המסמכיםהם כפי ש

בעברית  באהציטוט מדברי הסוחרים מו. גווכציטטות במילון האשורי של שיק

 .אשורי עתיקאכדית בניב בו

 

פותח אפשרויות מחקר נוספות בתחום השימוש בכלי הכלכלה  חיבורה   

תקופות נוספות על ימי הביניים והתקופה האשורית בהמוסדית ועלויות העסקה 

ף מסופוטמיה של האל עלכמו כן יש מקום להעמיק את נושאי המחקר . העתיקה

נוכחות כלכלת שוק במקום התזה של "השלישי לפה ס ולבסס את התזה של 

 ". כלכלת הארמון"
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 שלמי תודות –פתח דבר 

 

את נושא המסחר הקדום פגשתי בעת עבודתי על הגשת דרכי הבשמים בנגב    

והערים הקשורות בהן להכרזה כאתרי מורשת עולמית במסגרת המשרד לשיתוף 

הרומאית  בתחילה עסקתי במסחר במוצרי מותרות באימפריה. פעולה אזורי

ונשביתי במשמעות הרחבה של המסחר העתיק לכלכלה ולתרבות של תקופתם 

גיאוגרפיים על המסלולים ועל היקף התנועה בהם . וההשפעה הרבה של גורמים 

נמשכתי להתפתחויות של תופעות מסחר בתקופות אחרות , ככל שחקרתי

, ובמיוחד המסחר האשורי העתיק על עושר מקורותיו, ובמקומות אחרים

ולוויכוחים הגדולים על מבנה הכלכלה והחברה במסופוטמיה של האלף השלישי 

-הכשרתי ככלכלן לא נתנה לי לקבל כפשוטו את המודל החברתי. ס"לפה

שמקורו באנתרופולוגיה ונחקר באוקיאנוס השקט , פרימיטיבי של פולניי

ופינלי, ושהתמזג עם המודלים החברתיים של מרקס, ובאפריקה לים במוד. וובר 

גורמי הייצור נמצאים בידי חברה שבנויה ממשפחות פרימיטיביות  חברתיים אלו 

ראיתי בשומרים ובעמים האחרים של . מורחבות שעוסקות בחקלאות לקיום

מסופוטמיה של ימי קדם בני אדם עירוניים בעלי צורת חשיבה ומניעים דומים 

דות כלכליים כפי לדידי הם היו אנשים כלכליים שבנו מוס. לבני האדם בימינו

. שאנו מכירים היום עם ההתאמות המתחייבות מהטכנולוגיה ומהתרבות השונות

זיהיתי את הכלכלה המוסדית ואת כלכלת עלויות העסקה כמכשירים שייסעו לי 

. לנתח את מוסדות כלכלת השוק של מסופוטמיה ולהסביר את השימוש בהם

ותי שבאמצעות השימוש העושר הרב של מסמכי המסחר האשורי העתיק שכנע א

כמו , בציטטות ממסמכי הסוחרים אוכל לבסס עמדה שמוסדות הסוחרים

עבדתי לפי . היו מוסדות של כלכלת שוק, המוסדות של מסופוטמיה שקדמו להם

מגעגע כמו ברווז , אם זה הולך כמו ברווז"סקסי העממי שאומר -הכלל האנגלו

אמצעי , השוק, זכויות קניין אם מוסדות כמו".  זה ברווז, ונראה כמו ברווז

מימון ואכיפה מזוהים כנוכחים באמצעות מסמכים מקוריים , ארגון, תשלום

מדובר , מתפקדים כפי שאנו מכירים אותם ונאכפים על ידי החברה, מהתקופה

 .בנוכחות של כלכלת שוק

 

: חובה נעימה היא להודות לאלה שסייעו לי במהלכו, עם סיומו של המחקר   

' פרופ, (ר"יו)ישראל אפעל ' פרופ, המדריכים שנקבעו ללוות את המחקרראשונים 

אפעל יבורך על עזרתו הרבה ' פרופ. רובין( בוני)ריכב ' מצר ופרופ( קובי)יעקב 

אפעל סייע לי לנווט את הצעת ' פרופ. בתכנון המחקר ובעידודו הבלתי נלאה

בין שלוש הנמצא : המחקר ליעדה למרות קשיים בתכנון מחקר בין תחומי

מטפל בתקופה היסטורית שאינה , מחלקות חשובות באוניברסיטה העברית

נמצאת במרכז ההתעניינות של האוניברסיטאות בישראל ומשתמש בתחום 

מצר יבורך על הערותיו ' פרופ. הכלכלה המוסדית הנמצא בשלביו הראשוניים

' פרופ. המועילות ועל הדרכתו במחקר בהיסטוריה כלכלית והכלכלה המוסדית
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תחומי במסגרת החוג לגיאוגרפיה -רובין יבורך על שסייע לכלול את המחקר הבין

אני מודה לכל חברי הוועדה הנוספים . ועל הערותיו לגבי הצד הגיאוגרפי שלו

. נ' פרופ, זוסמן. נ' פרופ: שליוו אותי בהכנת הצעת תוכנית המחקר ואישרו אותה

הערותיהם ושאלותיהם המועילות סייעו . נאמן. נ' ופרופ, קליימן. א' פרופ, וסרמן

 .לי בתכנון המחקר

 

גלייזר    אמיר שעשתה בנאמנות ובמיומנות את -תודה מיוחדת שמורה לדפנה 

לקרן מלצר שהשקיעה זמן רב ועסקה במיומנות , עבודת העריכה וההגהה בעברית

רבה בעבודת ההגהה והעריכה באכדית בניב אשורי עתיק ולתמר סופר מהמרכז 

במחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית על שרטוט  אוגרפיה חישוביתלג

 . המפות של דרכי המסחר במיומנות ובמסירות

 

ונכדי , ילדיי ירון, אשתי רותי: אחרונים חביבים הם משפחתי    תמר ומיכל 

האבא והסבא נעלם , עומר ושירה שראו כיצד הבעל, עדן, ניבה, מאיה, הראל

ידן כה עתיק בהיסטוריה וחוזר משם עם סיפורים מעניינים לתקופות ארוכות לע

 .אך לא תמיד מרתקים כל כך
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 הקדמה
 

ן     . בכלכלה ובהיסטוריה, תחומי בגיאוגרפיה-המחקר המוגש הוא מחקר בי

כלכלית היסטורית היא תחום המשחזר ומנתח תופעות ותהליכים -גיאוגרפיה

קה של נושאים משולבים כלכליים שיש להם חשיבות להבנתנו את הדינאמי

-המסחר הבין –במרכז העבודה עומד ניתוח של תופעה כלכלית  2.במרחב ובזמן

תחום . אנאטוליהאזורי של האשורים הקדמונים שהתרחש בין מסופוטמיה לבין 

ההיסטוריה תרמה עם הארכיאולוגיה את , הכלכלה תרם את שאלות המחקר

מיקום  –ודת המבט המרחבית המקורות ואת הקשרם והגיאוגרפיה תרמה את נק

תופעת המסחר . אזורי-התופעות הכלכליות וההיסטוריות במרחב והשילוב הבין

הבדיל שסחרו בו האשורים הגיע לאשור כנראה . האשורי חובקת מרחבים גדולים

( בבל)הבדים הגיעו מדרום מזרח עירק , של ימינו( אולי אפגניסטן)מצפון איראן 

 (. אנאטוליה)ערב טורקיה מצפון מזרח ומ כסףוהמתכת 

 

 ס"אזורי של מסופוטמיה בתחילת האלף השני לפה-המסחר הביןמודל 

 

Source: Larsen 1987, p.50.  

 

והובילו  מתכת כסףבדיל ובדים תמורת באשור הסוחרים האשורים החליפו    

 ת כסףומתכמ בשיירות חמורים כדי להחליפם שוב ב"ק 9111 -של כ אותם מרחק

השתתפו הסוחרים במסחר המקומי בנחושת  אנאטוליהבתוך . וליהאנאטוזהב ב

במכרות בעיקר מקורה , הנחושת .וזהב ת כסףומתכוצמר שלאחר מכן הוחלפו ב

 .דרום מערב האזורצפון מזרח ומבעיקר  מתכת כסףוה, אנאטוליה בצפון מזרח

 

                                                 
2
 Wheeler and Muller 1986, pp. 2-16. 
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המוסדות . מוסכמים( מוסדות" )כללי משחק"המסחר האשורי התנהל לפי    

כלי הניתוח הכלכליים של . ו להקטנת עלויות הסוחרים והגדלת רווחיהםתרמ

New Institutional)האירוע יהיו מתחום חקר הכלכלה המוסדית החדשה   

Economics ) וחקר עלויות העסקה(Transaction Costs Economics .  עבודהב(

, יוגדרו המוסדות הכלכליים החשובים שהשפיעו על המסחר האשורי העתיק

ביעת חותמם של המוסדות על ט. מה לתקופה האשוריתיתוארו בתקופה שקדו

ויוצגו הסברים לסיבות תזוהה המסחר  באמצעות סריקת מסמכי הסוחרים 

לשימוש במוסדות והשפעתם על עלויות העסקה והרווחיות של הפעילות העסקית 

,לפי נורת. של הסוחרים ות במשך ההיסטוריה האנושית יצרו בני האדם מוסד" 3'

המוסדות ". "כדי להסדיר ולהקטין את העלויות ואת חוסר הוודאות בסחר חליפין

 4".נוצרו באופן הדרגתי כשהם מקשרים את העבר עם ההווה והעתיד

 

שהתרחש לפני שלושת אלפים ותשע מאות  עהמחקר הוא ניתוח לעומק של אירו   

ם ופעילותם האירוע הוא הופעת הסוחרים האשורי 6.בתקופת בבל העתיקה 5שנה

יותר  במשך תקופה של אנאטוליהבמסחר ארוך טווח בין אשור ובין  7המוצלחת

מסמכים שהשאירו אחריהם הסוחרים בבסיס הניתוח ה. ממאתיים שנה

באמצעות ציטטות מן המסמכים . לספירה 91-בארכיונים שהתגלו החל מהמאה ה

 . הסיבות לשימוש בהם ומערכת אכיפתם, מוסברים המוסדות

 

 המחקר מצב .8

 

ס ותחילת האלף "האלף השלישי לפה: תיאור מצב המחקר יכסה שתי תקופות   

 המחקר. העבודה מטפלת בשתי התקופות בגלל הקשר ההדוק ביניהן. ס"השני לפה

מוסדות המסחר האשורי העתיק הם המשך מוסדות דומים שפעלו באלף ש ימחיש

זו שונה מההסכמה השוררת אצל חלק. ס"השלישי לפה מהחוקרים של  עמדה 

חל שינוי דרמטי של המבנה ס "לפה התקופה הגורסת שבתחילת האלף השני

-לדעתם המבנה השתנה ממבנה סובסטנטיבי. חברתי של מסופוטמיה-הכלכלי

פרימיטיבי של חברה המבוססת על לכידות חברתית של משפחה גדולה המאורגנת 

יב פרטים הפועלים מודרני של חברה הבנויה סב-בארמון ובמקדש למבנה פורמאלי

 . בכלכלת שוק

 

                                                 
על כלכלית ו על מחקריו בהיסטוריה 9111שנת של הוא חתן פרס נובל בכלכלה  .North D.C)) 'דגלס נורת 3

  . כלכלי לאורך זמןכדי להסביר שינוי  הכלכלה המוסדיתת יהשימוש בתיאורי
4 North 1991, p. 97. 

5
 (.Middle Chronology) יתאמצעהתאריכים בעבודה יהיו לפי הכרונולוגיה ה 
 .ס"לפה 9011-0111 הייתה בשניםה עתיקתקופת בבל ה 6
7

ויש , המסמכים שפוענחו הוא רק רבע מהמספר הכולל שהתגלה קשה לחישוב היות שמספר אומדן נפח המסחר 
מספר , לפי אומדן חלקי המבוסס על דינים וחשבונות של מובילי השיירות, אולם. המסמכים ךקשיים בתיארו

, כמות הבדיל שהובלה הגיעה לכארבעים טון, החמורים שהובילו את הסחורות במשך שנה אחת היה כשלושת אלפים

 .Veenhof 2008, p. 90ראה . חמישים אלף יחידותומספר הבדים לכ
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המוסדות הכלכליים  האשורים בתקופה האשורית העתיקה לא המציאו את   

תיאור המוסדות . אלא שכללו והתאימו אותם לצורכיהם, שהשתמשו בהם

יוצר רושם מוטעה "האשוריים בלי לתאר את המוסדות באלף השלישי לפה ס 

ו מהפך במבנה הכלכלי חברתי לא סביר שהאשורים עש. בניתוח תופעת המסחר

היה בה , IIIיש לזכור שאשור הייתה תחת שלטון אור . של התקופה הקודמת להם

מושל מטעם השלטון המרכזי והתקיימו בה המערכות הכלכליות והחברתיות של 

תחילת פעילות הסוחרים הייתה רק . במשך תקופה ארוכה IIIהאימפריה של אור 

מכאן שכדי להגיע לשורש המבנה  .אימפריהכחמישים שנה לאחר התמוטטות ה

הכלכלי חברתי של התקופה האשורית יש צורך לשאול שאלות נוקבות על המבנה 

הכלכלי חברתי של מסופוטמיה כפי שתואר על ידי החוקרים המרכזיים של האלף 

 .ס"השלישי לפה

 

חברתיים -לפי החוקרים שסיכמו את מצב המחקר בנושאים כלכליים    

יש שלוש תיאוריות עיקריות שעיצבו את , ס"ה של האלף השלישי לפהבמסופוטמי

סובסטנטיבית -הפרימיטיבית, המרקסיסטית: דעות החוקרים על התקופה

  8.מודרנית-והפורמאלית

 

בתקופה העתיקה באסיה לא הייתה בעלות , לפי התיאוריה המרקסיסטית   

ייצור אחרים טמית הייתה בנויה החברה המסופו 9.פרטית על הקרקע ועל גורמי 

העירוניים שהיו תלויים בארמון והאוכלוסייה הכפרית  –משני מעמדות עיקריים 

ייצור. שחיה בתנאי ניצול זו יצרה מערכות  וסחר חליפין  חלוקה, תופעה 

 . ייחודיות

 

בנויה על בסיס )לפי התיאוריה הפרימיטיבית־סובסטנטיבית של פולני    

על התיאוריות ( בין השאר)ונשענת  11ה של פינלישנעזרת בתיאורי 10,(אנתרופולוגי

וובר  החברה של מסופוטמיה באלף השלישי  12,(Weber)החברתיות של מקס 

שבטית שתפקדה כמשפחה מורחבת -ס הייתה חברה פרימיטיבית"לפה

(,household ה- oikos - היווני )13.במשק סגור לקיום עצמי  

 

 "The oikos (= house; = Sumerian É  = Akkadian b ītum)  or 

household economy,….., is the basic structure element of 

                                                 
8
 Renger 1994,  pp. 157-208; Van de Mieroop 2004, pp. 54-64; Silver 2004, pp. 65-

87; Steinkeller 2004, pp. 91-111; Jursa 2010, pp. 13-26. 
9
 Van de Mieroop 2004, pp. 54-56. 

10
 Polanyi 1957, 1977. 

11 Finley 1973. 
12 Lessnof 2003, pp. 258-260 .  
13

 Gelb 1979, pp. 1-97; Diakonoff 1971, pp. 15-37. 
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ancient Mesopotamian economy, notably from the end of 

the fourth to the beginning of the second millennium B.C.  

Key elements in such an ideal -type of household economy 

are the unity of labor living together within a household,  

and consumption where there are no prices, no wages, no 

rents,  no profit or capital ."
14

 

 

בבסיס ההתנהגות הכלכלית של . אמצעי הייצור היו בידי המשפחה המורחבת   

בת המשפחה המורח. וסטאטוסחברתיים של הדדיות  מניעיםהפרטים היו 

של המקדש ושל הארמון שהיו בשליטת  התארגנה ביחידות הארגוניות הגדולות

ייצור משותף. המלך חלוקה מחדש , המערכת הייתה מבוססת על העקרונות של 

(redistribution) , והדדיות(reciprocity) המערכת כללה פעילות . בחליפין

במשותף את הפרטים עיבדו . המלאכה והשירותים, כלכלית בתחומי החקלאות

, מוצרי עור ועיבוד מתכות, יצרו מוצרים בבתי מלאכה לייצור בדים, השדות

הובלה ושירותים ציבוריים כמו פקידות וצבא ועבדו , עסקו בשירותים כמו מסחר

ביצורים , מקדשים, ההשקיהבעבודות ציבוריות כמו בנייה ואחזקה של מערכות 

המניעים של . לקיוםמנות שנתנו לשירותי העבודה קיבלו בתמורה הם  .וארמונות

. הפרטים במערכת היו חברתיים במסגרת משפחתית או פוליטיים של השליטים

חלק מחברי  15.הפרטים לא פעלו ממניעים כלכליים של רווח ותועלת אישית

ניהול, משרתי המקדש, אנשי צבא)הארגון  ובעלי מקצוע , אנשים בעמדות 

 עבודה מידי המלך תמורת שירותי קיוםלקיבלו קרקעות לעיבוד חקלאי ( מיוחדים

חברי המשפחה החליפו ביניהם את עודפי המוצרים שהיו להם או . שנתנו לארגון

ממניעים החליפין היה . על בסיס הדדיות חליפין בשוקסיפקו שירותים על ידי 

מעמד בחברה וציפייה לקבלת יחס דומה בעתיד בעת  ,משפחה חברתיים של

 (מחירים) של כמויות של מוצרים בשוויונות השתמשומבצעי החליפין . הצורך

ידי  לא היו מקומות מרכזיים של שווקים בהם נקבעו . השלטונותשנקבעו על 

הנובעים ממניעים כלכליים של רווח ותועלת  מחירים על ידי ביקוש והיצע

בני האדם החליפו טובות של  .לא היה שימוש בהון ובאשראי בחליפין. אישית

השלטונות ניהלו חשבונות של . מוצרים עם מתנות להכרת תודה( תהלווא)השאלת 

וניגבו קנסות על הפיגור  –המסחר ובהם נקבעו יתרות לתשלום  חובות 

אזורי היה של מוצרי מותרות בעיקר והתנהל בעיקרו -המסחר הבין. בתשלומים

המסחר התנהל על ידי פקידים . בין שליטים שהחליפו מתנות לצרכים פוליטיים

נמלי ' –הארמון ושל המקדש שנפגשו עם הסוחרים הזרים במקומות מוסכמים של 

שתי . שנקבעו בהם מחירי החליפין על ידי השלטונות - (ports of trade) 'מסחר

                                                 
14

 Renger 1994, p. 170. 
15

 North 1977, pp. 703-716. 



 

 10 

אוחדו כדי לתאר את , פרימיטיבית-המרקסיסטית והסובסטנטיבית, התיאוריות

 16.ס"שי לפהחברתי של מסופוטמיה בחצי השני של האלף השלי-המבנה הכלכלי

 

בסוף האלף  17אורוכאנגלונד מתאר את החברה ואת הכלכלה של תקופת     

ן  18.ס"הרביעי לפה בתקופה זו התארגנו המבנים הארגוניים הגדולים של הארמו

ושל המקדש ונמצאו מסמכים המתארים בכתב פרימיטיבי את פעילות הארגונים 

 . בתחום הייצור והתשלום לעובדים

 

ואחרים תיארו בעבודותיהם את  22פוסטר 21,רופאואן דה מי 20,נגרר 19,שטיינקלר   

כהמשך וכשכלול של המבנים  IIIחברתי של ממלכות סרגון ואור -המבנה הכלכלי

המבנה המתואר , הללו לפי החוקרים. ס"מאמצע האלף השלישי לפה הקודמים

ס בכל דרום "היה המבנה השליט בכל החצי השני של האלף השלישי לפה

במשך התקופה הייתה גם פעילות כלכלית . IIIה ובאימפריה של אור מסופוטמי

ייצור , של פרטים מחוץ למסגרת הארמון והמקדש כולל בעלות פרטית על אמצעי 

זו מקובלת על החוקרים . אולם היא הייתה מוגבלת מאוד בהיקפה, וחכירתם דעה 

ימוד את ספרי הל 09-של המאה הקודמת ובהתחלת המאה ה 11-שכתבו בשנות ה

 23.המרכזיים על התקופה

 

כלכלת על  ניתן לציין בשלב זה שאין מחקר אלטרנטיבי מקיף, לסיכום    

כמבוססת על מוסדות כלכליים כפי שאנו  ס"לפה מסופוטמיה של האלף השלישי

יש מחקרים נפרדים חלקיים . המתבסס על מקורות ראשוניים מכירים אותם היום

שווקים פעילים , כגון זכויות קניין פרטיות ,מסוימים המזהים מוסדות כלכליים

אמצעי תשלום מוסכמים ומערכת , הון ומוצרים ושירותים, עבודה, של קרקע

ים את אולם לדעת החוקרים המוביל. אכיפה במסופוטמיה של אותה תקופה

המחקרים המתארים מוסדות אלה אינם מייצגים את , המחקר ומתעדים אותו

 . של מסופוטמיה של אותה תקופהבחברה ובכלכלה המצב הכללי 

 

, בספרי הלימוד ובמאמרים המסכמים את מצב המחקר על תקופת בבל העתיקה   

-החוקרים מסכימים שהמודל הכלכלי 24.שוררת תמימות דעים בקרב החוקרים

ס בצורה הטובה "חברתי שמתאר את כלכלת מסופוטמיה בתחילת האלף השני לפה

                                                 
16

 Renger 1994, pp. 166-173. 
17

 .מזוהה עם ארך המקראית 
18

 Englund 1998, pp. 15-236. 
19

 Steinkeller 2004, pp. 91-111. 
20

 Renger 1984, pp. 31-123; Renger 1994, 157-208; Renger 2003, pp. 15-137. 
21

 Van de Mieroop 1992. 
22

 Foster 1977, pp. 31-43; Foster 1982; Foster 1983, pp. 147-175. 
23

 Postgate 1995; Kuhrt 1997; Van de Mieroop 2004a. 
24

 Van de Mieroop 2004, pp. 54-64; Silver 2004, pp. 65-87; Steinkeller 2004, pp. 91-

111; Jursa 2010, pp. 13-26. 
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ני הכולל פעילות אינטנסיבית של הסקטור מודר-הוא המודל הפורמאלי, ביותר

והארגונים הכלכליים של , זכויות הקניין היו בעיקר בידי הסקטור הפרטי. הפרטי

התקיימו . הארמון ושל המקדש המשיכו לפעול אולם בצורה מצומצמת יותר

ייצור , שווקים שהוחלפו בהם מוצרים בעזרת ממניעים כלכליים נכסים ואמצעי 

הייתה . והשעורה מתכת כסףשהעיקריים בהם היו ה, מיםאמצעי תשלום מוסכ

היה מסחר מקומי . והייתה ריבית מוסכמת, הכרה בהון השקעות ובהלוואות

 .אזורי שהופעל על ידי סוחרים פרטיים שפעלו ממניעי רווח-ובין

 

בשנים האחרונות התפרסמו שני מחקרים מרכזיים המסכמים את מצב הידע     

והשני  0112,25האחד מחקר כללי של פנהוף בשנת : העתיקבנושא המסחר האשורי 

נוסף , מחקרים אלו 26.בנושא המוסדות האשוריים 0112מחקר של דרקסן בשנת 

מאפשרים תיאור , על המחקר המקיף של מישל על הביבליוגרפיה של התקופה

 27.ממצה של מצב המחקר של התקופה

 

בו מתואר המסחר כמיזם ש, המחקר של אורלין: נוסף על מחקרים אלו ישנם   

מחקרים  28;של בתי מסחר פרטיים ומוסברים היבטים שונים של מימון המסחר

כגון , שמתוארים בהם היבטים רבים של המסחר האשורי, רבים של פנהוף

 29.התקשורתומכשירי המימון , מימון המסחר, ארגון השיירות, המוצרים שנסחרו

כן המשפט והתהליכים , חומי החוקעבודות גדולות של החוקר בתקיימות  כמו 

שמתוארים בו בפירוט מוסדות העיר אשור , מחקרו של לרסן; המשפטיים

ומחקרו של דרקסן על מוסדות  30;אנאטוליהומוסדות המושבות האשוריות ב

מחקרים אלו הם רק חלק קטן מאוצר גדול של מחקרים על  31.המסחר האשורי

  32.תופעת המסחר

 

, והם עסקו בעיקר בתרגום המושגים, שורולוגיםכל המחקרים נעשו בידי א   

לצורך הניתוח הם השתמשו במושגים . בתיאור התהליכים שהתרחשו ובהבנתם

החוקרים תיארו מוסדות כלכליים . המשפט והפיננסים, הכלכלה, החברה מימתחו

אין במחקרים דיון שיטתי , אולם. והסבירו כיצד הם פעלו, שזיהו במסמכים

איש מהם לא השתמש בכלי ניתוח מתחום . שלהם לא שלםבמוסדות והאפיון 

הכלכלה המוסדית כדי לנתח את תופעת המסחר ולהסביר מדוע השתמשו 

ומה הייתה תרומתם להצלחת המסחר בהתבסס על  ?הסוחרים במוסדות אלו

                                                 
25

 Veenhof 2008. 
26

 Dercksen 2004. 
27

 Michel 2003. 
28

 Orlin 1970. 
29

 Veenhof 1972. 
30

 Larsen 1976. 
31

 Dercksen 2004. 
32

 See Michel 2003. 
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 תןואכיפ של זכויות הקצאה, התיאוריה של עלות העסקה המסבירה כיצד הגדרה

מקטינות את העלויות ואת הסיכון הקשורים בתהליך מוסדות כלכליים  על ידי

  ?החליפין

 

 שאלות מחקריות עיקריות  .0

 

במחקר הקיים מתוארים המוסדות הכלכליים של המסחר האשורי תוך    

ניכרים בהבנת השפה והמנהגים של הסוחרים המחקר . התגברות על קשיים 

זהות מאפיינים האם ניתן ל: מטרתו לענות על השאלות המרכזיות האלה, המוצג

בשווקים ובפעילות , דרכי המסחר, גיאוגרפיים כלכליים בכיווני המסחר

מוסדות מדויק ושיטתי של  אפיוןתת האם ניתן ל? הסוחרים האשוריים בהם

אמצעי , השוק, כמו זכויות קניין במסחר האשורי העתיק כלכליים מרכזיים

ם מוסדות אלו הם הא? בעזרת מסמכי הסוחרים מימון ואכיפה, ארגון, תשלום

מדוע ? ס"במסופוטמיה של האלף השלישי לפהשהיו המשך למוסדות דומים 

ניתן לזהות מוסדות וארגונים דומים ? השתמשו הסוחרים במוסדות אלו והאם 

 ?לאלו של האשורים בתקופות מאוחרות יותר

 

היא מה , אחת מהשאלות המרכזיות שלא זכו לתשומת לב מספקת עד היום   

המוסדות הכלכליים האשורים לבין מוסדות דומים שהתקיימו באלף הקשר בין 

המבוסס על  סריקת המחקר הקיים לגבי המוסדות הנדונים. ס"השלישי לפה

זיהוי המוסדות  .ס"מצביעה על קיומם באלף השלישי לפה מקורות ראשוניים

 במסופוטמיה כלכליים תסייע בהוכחה שהמוסדות האשוריים היו המשך למוסדות

קיום מאפיינים של כלכלת שוק באלף השלישי זיהוי . ס"אלף השלישי לפהשל ה

 הכסף של האלף השלישי –ניתוח לעומק של נושא אמצעי התשלום ב סתייעמ

המחקר הקיים מציג את הפעילות הכלכלית במסופוטמיה כפעילות של . ס"לפה

העוסקות בחקלאות  במסגרת המקדש והארמון פרימיטיביותמשפחתיות קבוצות 

מודל זה עומד . והמתוגמלות על ידי מנות שעורה לקיום מלאכה ושירותים, לקיום

בניגוד מוחלט למודל של כלכלת שוק עם מוסדות כלכליים מוגדרים שעומד 

העבודה הנוכחית תבדוק את . בבסיס הניתוח של מוסדות המסחר האשורי העתיק

סופוטמיה מודל חלופי המבוסס על ההשערה שהפרטים במלהשתמש בהאפשרות 

 חיו במסגרות של משקי בית שהיו בעלי זכויות קניין ס"לפה של האלף השלישי

והתפרנסו מחכירת שדות ועבודה בשכר בארגונים  ברכושם ובשימוש בקרקעות

 וסחרו בהם מעבר לצריכהצברו עודפים  הפרטים והארגונים הגדולים. הגדולים

 –אמצעי התשלום א גם כי לקיום אלעלא רק כאמצ שעורהשימוש בבשווקים תוך 

האם השעורה הייתה אמצעי התשלום  יבדוקמחקר הנוכחי ה .הכסף של התקופה

ועד  ס"במסופוטמיה החל מסוף האלף הרביעי לפהבשוק המקומי המרכזי הכסף  -

מופיעה כאמצעי תשלום לנכסים  כסףוהאם המתכת , התקופה האשורית העתיקה
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יותר החל מאמצע האלף השלישי אזורי מאוחר -בערכים גבוהים ולמסחר בין

  ?ובתקופה האשורית העתיקה ס"לפה

 

היא האם יש דמיון בין מוסדות , שאלה נוספת שלא נחקרה במידה מספקת   

בהיעדר קשר  ?אזורי של ימי הביניים ובין מוסדות המסחר האשורי-המסחר הבין

השוואת מוסדות האכיפה בשתי התקופות עשויה להצביע על , בין התקופות

 .     היצירה של המוסדות מאחוריהפונקציונאליות העומדת 

  

    חקירההשיטת   .3

 

במחקר ייעשה שימוש בהגדרות הקיימות של המוסדות הכלכליים כפי שנקבעו    

כמו כן יפורטו המרכיבים של המוסדות ויתוארו היתרונות . בעבודות מחקר רבות

ייבדק כיצד  לאחר הצגת. הכלכליים והחברתיים של השימוש בהם המוסדות 

  ?בתקופות שונות וכיצד פעל ונאכף במסופוטמיה הופיע המוסד

 

ס ייעשה שימוש בעבודות מחקר "לצורך חקר תקופת האלף השלישי לפה   

קודמות של החוקרים המובילים של התקופה הנשענות על מקורות ראשוניים 

 . והמנתחות את התופעה

 

העתיק תתבצע חקירה של מסמכי לצורך חקר תקופת המסחר האשורי    

איזה שימוש נעשה , הסוחרים כדי לקבוע כיצד מופיע המוסד במסמכי הסוחרים

. הציטוט הביקורתי ממסמכי הסוחרים יענה על שאלות המחקר ?וכיצד נאכף, בו

בעזרת מחקרים המבוססים על מקורות ראשוניים מימי , עשה השוואההעבודה ת

ן המוסדות שפעלו לבין מוסדות דומים בי, הביניים ומהתקופה הרומאית

 .ויאותרו נקודות דמיון ושוני בין מוסדות אלו, בתקופות מאוחרות יותר

 

הנחת הבסיס לניתוח הכלכלי של מערכת המסחר האשורי העתיק היא האדם    

את  הביא למקסימוםהרציונאלי המונע בתהליך הבחירה על ידי השאיפה ל

הכלכלה המוסדית מוסיפה אמנם את  33.שלוי הכלכלואת הרווח  האישית הרווחה

 .ת הנחת היסודממשיכה לשמור אאולם , הוצאות העסקה ואת המוסדות לתהליך

נותח התיאוריה של הכלכלה המוסדית ומרכיביה אלא תחשוב לציין שבעבודה לא 

ייעשה שימוש במרכיבים של התיאוריה כדי לנתח בצורה אנליטית את תופעת 

בעבודה תהיה התמקדות בשאלה באיזו מידה . פתחותוהמסחר האשורי ואת הת

ס ופתרו "המוסדות שאותרו השתמשו במוסדות קיימים מהאלף השלישי לפה

  ?של המסחר האשוריבמקום ובזמן בעיות מיוחדות 

  

                                                 
33

 .(welfare) האושר מידת  –הרווחה  
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יוצגו נתונים כמותיים   החוקרים . התשובות לשאלות המחקר לביסוס במחקר לא 

מתוך נתונים שנתיים של פעילות תופעה הניסו להעריך את היקף , שעסקו בנושא

הערכות אלו מוגבלות  34.המשפחות המעורבות במסחר שהארכיבים שלהם התגלו

ניתן , הבעיה המרכזית בנתונים המופיעים במסמכי הסוחרים. בתקפותן היא שלא 

אמנם חלק מההסכמים . לתארך חלק גדול מהמסמכים הכולל נתונים כלכליים

 35.אולם המכתבים אינם מתוארכים, האפונים מתוארך תוך שימוש באזכור

בעיה שנייה היא שרק . בהיעדר ממד הזמן לא ניתן להכין סדרות סטטיסטיות

. דבר המונע מלהציג ממד כולל של המסחר –כרבע מהמסמכים פוענח ופורסם 

נע . בעיה שלישית היא הארכיונים המשפחתיים מספר המסמכים בארכיונים אלו 

דבר  –אין עדיין פרסום כולל של הארכיונים . אלפיםבין כמה עשרות לכמה 

 36.המונע אפשרות ליחס את הנתונים לדורות המשפחה

 

את ממד הזמן של הנתונים אין אפשרות לנתח גורמים  הביעבהיעדר יכולת ל   

בעיה דומה לבעיית הנתונים במסחר . ממדי התופעהשהשפיעו על השינוי ב

בעיה זו . ס"לפה ים של האלף השלישיהאשורי העתיק יש בנתונים מהארכיונ

ניתן יהיה להוכיח את קיומה של כלכלת שוק  גרמה לאחד החוקרים להכריז שלא 

הגורמים שהשפיעו את  יציגומסמכים שלדעתו בהיעדר  37.באלף השלישי

והשפעתם על המחירים  כוחות השוקהמניעים הכלכליים שעומדים מאחורי ו

ניתן יהיה , והכמויות הפריך את התיאוריה האומרת שהמחירים ללאשר או לא 

המופיעים בנתונים הם שוויונות חליפין שנקבעו על ידי השליטים במערכת 

  .ולא מחירי שוק, חברתית סגורה-כלכלית

 

היעדר הנתונים הסטטיסטיים לא מונע ניתוח לוגי של התנהגות הסוחרים תוך    

המופיעים במכתבים  שימוש במודלים כלכליים ובסיוע ציטטות מדברי הסוחרים

בעבודות רבות בכלכלה מוסדית משתמשים במודלים כלכליים . ובהסכמים

המסבירים את התנהגות הסוכנים הכלכליים תוך שימוש בניתוח לוגי בלא נתונים 

  38.סטטיסטיים

 

שכל אחד מהם מוקדש לדיון במוסדות כלכליים , בעבודה ארבעה פרקים   

ו, זכויות הקניין: מסוימים כל . האכיפה, הארגון והמימון, אמצעי התשלוםהשוק 

הגדרת מושגי המוסד והתיאוריה : פרק יהיה בנוי מדיון בארבעה חלקים

כיצד מופיע הנושא במקורות מתקופת סוף האלף השלישי ; הכלכלית בנושא הנדון

                                                 
34 Veenhof  1972, pp.79-80 ;  Veenhof 2008, p 90.  
 

35
 .של האשורים בתקופה העתיקהכלכלית  –פקידים נבחרים שהיו מנהלי המערכות השלטוניות האפונים הם  
36

אולם פרסום זה כולל רק את המסמכים שפוענחו . בזמן האחרון יש פרסום של אסופות מסמכים לפי משפחות 
 .הם רק חלק מהמסמכים שהתגלו בארכיוןשופורסמו 

37
 Van de Mieroop 2004, pp. 61-62. 

38
 Greif 2005. 
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כיצד מופיע הנושא במסמכי הסוחרים מהתקופה האשורית ? במסופוטמיהס "לפה

 ?ש במוסד השפיע על היעילות הכלכלית של פעילות המסחרואיך השימו? העתיקה

 

 המקורות. 4   

 

המחקר מסתייע בפרסומים על הארכיונים של סוחרים שהתגלו בכמה מקומות    

, במסופוטמיה ובסוריה והמתעדים בפירוט רב את יחסי המסחר, באסיה הקטנה

ים בין שלב קשר, (ואשראי כסףשימוש במתכות יקרות כמו )את אמצעי החליפין 

נעשה שימוש במערכות חוקים . הייצור ובין החליפין ויחסים עם השלטונות

. ובהם סעיפים שתמכו במסחר הפרטי, (חוקי חמורבי)שהתגלו באשנונה ובבבל 

 כנשהתגלה ב, המצבור הגדול ביותר של מסמכים המתייחסים למסחר הפרטי

 01-ורים מהמאה ההמסמכים נמצאו בארכיונים של הסוחרים האש 39.אנאטוליהב

הם היו כתובים בכתב יתדות בשפה האכדית בדיאלקט  .ס"לפה 92-עד המאה ה

 .אשורי עתיק

 

גילה הרוזני  9100-ב. 91-הלוחות הופיעו בשוק העתיקות כבר במאה ה   

(Hrozny)  שמקור הלוחות הוא באתר בשם כילטפה(Kültepe)  יסרי כליד העיר

(Kayseri)  כנשזוהתה כהעיר  .אנאטוליהבמרכז ((Kaneš האתר נחפר  .העתיקה

תחסין , את החפירות ניהל הארכיאולוג הטורקי. 9122בצורה אינטנסיבית מאז 

כ. (Tahsin Özgüç)אוזגוץ  שחלקם הגדול , לוחות חומר 92,111-בחפירות נמצאו 

הופיעו   מסמכים 0,111-כ. עדיין מחכים לפענוח ולחקירה במוזיאונים בטורקיה

ונמצאים במוזיאונים ובאוספים פרטיים במקומות  91-מאה הבשוק מסוף ה

נמצאו גם , מסמכים של הסוחרים ומסמכים המזכירים את המסחר. רבים

 (Acemhöyük)אצמהויוק , (Alişar)אלישר  – אנאטוליהבמקומות אחרים ב

יישובים שהיו  21-נזכר במסמכים קיומם של כ לבסך הכו .(Boğazköy)וי כז'ובוע

ביבליוגרפיה מעודכנת של  מההתפרס 0111בשנת . מסחר אשוריות בהם מושבות

  40.(Cecile Michel)על ידי ססיל מישל ועבודות שנכתבו עליהם המסמכים 

  

על ידי קבוצת לחקור את המסמכים שמטרתו  ,בשנים האחרונות מתנהל פרויקט  

רסן ל, (Veenhof)חוקרים העוסקים בנושא כבר יותר משלושים שנה ובהם פנהוף 

(Larsen) , דרקסן(Dercksen) , מישל(Michel )ריזת כו(Kryszat. הספר  41(

                                                 
39

 .29-09' עמ, 9111נאמן  
40 Michel 2003.  
41

 The "Old Assyrian Text Project" (OATP) in the University of Copenhagen, 

Denmark. 
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התפרסם על , (Aššur–nādā)נדה -ארכיב אשור מסגרת הפרויקט הואהראשון ב

  0110.42ידי לרסן בשנת 

 

 43ילטפהכהעתיקה ליד העיירה  כנשתל 

 

 
 

אלית ומתחתיו בפינה השמ, בראש התל אתר הארמון. מעל התל העיירה כילטפה

 אזור מגורי הסוחרים –התחתונה אתרי חפירות הכרום 

                                                 
42

 Larsen 2002. 
43 http://www.panoramio.com/photo/4990816    
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ולרסן  (Kuliya)על ידי פנהוף  פורסמו כנששל הסוחרים מ נוספים ארכיונים

Šalim-Aššur מסמכים רבים אחרים של   44.בשנים הקרובותונוספים יפורסמו  ((

ארכיונים של סוחרים אחרים פורסמו ומופיעים מתורגמים לאנגלית בנספחים 

 . סומים של החוקרים הנזכרים לעיללפר

 

ס יהיו "המקורות לדיון במסופוטמיה של האלף הרביעי והאלף השלישי לפה   

בחירת  .ומחקרים נוספים, 'מצב המחקר'המחקרים המופיעים לעיל בפרק 

יופה ההסתייעהמחקרים  נורמן  ( .Yoffee N) בביבליוגרפיה שהוכנה על ידי 

באוניברסיטת  0110בשנת  ניתןש ת העתיקהבע לסמינר על כלכלת מסופוטמיה

העבודה תישען גם על המחקרים הקיימים של האשורולוגים על  45.מישיגן

הפרשנות תשתמש . התופעות הכלכליות תוך מתן פרשנות אחרת של הממצאים

 . במודלים של הכלכלה המוסדית ושל כלכלת השוק

 

ע    יוגדרו המוסדות הכלכליים החשובים שהשפיעו  ל המסחר האשורי במחקר 

ביעת חותמם על המסחר באמצעות סריקת מסמכי הסוחרים טתזוהה , העתיק

ויוצגו הסברים לסיבות  במטרה לגלות עדויות על מבנה ועל השפעת המוסדות 

לשימוש במוסדות ולהשפעתם על עלויות העסקה ועל הרווחיות של הפעילות 

 . העסקית של הסוחרים

 

למוסדות  םטות מדברי הסוחרים המתייחסילב העבודה יהיה שימוש בציט   

יש שני . כדי להסביר את המבנה ואת צורת הפעולה של המוסדות, הנחקרים

המקור הראשון הוא פרסומים שהם אסופות של . מקורות עיקריים לציטטות אלו

י 46כגון ספרו של לרסן, מסמכי הסוחרים גוולטנ או ציטוטים של  47,וספרו של 

של החוקרים המובילים של ובמחקריהם פריהם מסמכים כפי שמופיעים בס

 . ואחרים 51מישל 50,דרקסן 49,לרסן 48,פנהוף: התקופה

 

לכל מילה  52.של שיקגולאשורית המקור השני הוא הציטטות המופיעות במילון     

מצורפות ציטטות רבות הלקוחות ממסמכים שהתגלו בכמה , המופיעה במילון

. סוחרים מהתקופה האשורית העתיקהוכמה תקופות ובהן גם ציטטות ממסמכי ה

                                                 
44

 Veenhof 2010; Larsen 2010. 
45

 http://sitemaker.umich.edu/nyoffee/files/economics_sem_06_readings.pdf 
46

 Larsen 2002. 
47

 Gyentlaw 1983. 
48

 Veenhof 1972. 
49

 Larsen 1967. 
50

 Dercksen 1999, pp. 85-99. 
51

 Michel 1997, pp. 285-300. 
52

 Chicago Assyrian Dictionary – CAD –  שמתנהל המילון הוא פרויקט בתחום הלשון האכדית על ניביה

 .כרכים 00 למילון. 9109באוניברסיטת שיקגו משנת 
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לפי דברי . נבחרו בקפידה על ידי עורכי הספרים, הציטטות המופיעות במילון

כדי לעשות צדק עם המובן של המילה לוקטו כל המקרים בהם היא ", העורכים

צירוף של טקסט בכמות הדרושה כדי הם לוקטו לא רק כמילים אלא עם . מופיעה

המילים שנבחרו הן מתוך אוצר  53."בהקשר המסוים לקבוע את המובן של המילה

, אמצעי התשלום, המתארות תופעה מתחום פעולת השוק, המילים של הסוחרים

מכאן . כפי שזוהו על ידי חוקרי המסמכים הראשוניים, המימון והאכיפה, הארגון

שיש להתייחס לציטטות כמייצגות במדויק את התופעה המתוארת ולא לחשוש 

. מהקשרם ומשמשים בצורה שגויה לתיאור התופעות הנחקרות שדברים הוצאו

במקרים מסוימים הושוו הציטטות לנאמר במסמכים המקוריים שתורגמו 

גוולטני  לתעתיק מקוטע בפרסומים של חוקרים אחרים כמו למשל הפרסומים של 

Gwaltney 1983  ולרסןLarsen 2002 . 

 

ב    עברו  ותרגומם לעברית המקורותמכל  עתיק אשוריאכדית בניב כל הציטוטים 

. היום יםהמקובלוהתרגומים האפשריים התאמתם לשיטות התעתיק בדיקה לגבי 

ניתן היה לתת את המלה האכדית בתעתיק מקושר  במקומות מסוימים בהם לא 

המופיע  התעתיק המקושר. מופיעה המלה בתעתיק מקוטע, בגלל קשיים בזיהוי

נובע מהתאמות לשיטת . מקורותמהמופיע ב בכמה מקרים שונה בעבודה השינוי 

בהתאם  שנבחרה והאחדת שיטת ההצגה בכל הציטטות המקושר התעתיק

  :לפרסומים הבאים

 

  :ניםהמילו

 

A Concise Dictionary of Akkadian  (CDA), Black J., George A., 

Postgate N. (eds.),  Weisbaden 2007 .   

 

Chicago Assyrian Dictionary  (CAD).  

 

  :הדקדוק

 

A Grammar of  Akkadian ,  Huehnergard J.,  Atlanta 1997.  

Appendix E: Assyrian Phonology and Morphology . :בנספח שלו הונעזר   

 

 :בספרו של הקר הכמו כן נעזר

Grammatik der Kültepe-Texte.  Hecker,  K.:  Analecta Orientalia , 44. 

Rome  :Pontificium Institutum Bibl icum, 1968.  

                                                 
53

 CAD A/1, pp. xi-xii. 
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 מבואה

 
 54רקע היסטורי. 8

 

מעט מאוד , אולם. ס"האלף השלישי לפה ראשיתתחילתה של אשור כנראה ב   

רוב הנתונים ההיסטוריים על העיר הם . ידוע על התקופה הראשונה של העיר

מקומה של אשור בצומת דרכים בין דרום . ס"מתחילת האלף השני לפה

המתועד , המסחר האשורי העתיק. וריהצפון מערב איראן וס, מסופוטמיה

ן , אנאטוליהב (Kaneš) כנשבעיר העתיקה  55במסמכים שנמצאו ברובם התרחש בי

 56.ס"לפה 92-ס עד החצי השני של המאה ה"לפה 01-החצי השני של המאה ה

זו  57.תקופת המסחר הייתה בחצי הראשון של תקופת בבל העתיקה בתקופה 

הפריחה . אנאטוליהבסוריה וב, טמיההייתה פריחה של ערי מדינה במסופו

ששלטה בכל , (IIIאור )התחילה עם התפוררות הממלכה הגדולה של אור 

עם תום השלטון של אור על אשור הפך כנראה . ס"לפה 0100מסופוטמיה בשנת 

-הנציג של אור באשור למלך וייסד שושלת הידועה בשם שושלת פוזור

Puzur-Aššur)אשור )   . 

 

נ    ālum)וסדו מוסדות העיר באותה תקופה  הכללית  אספת העיר: המרכזיים (

(puḫrum) , בית העיר מוסד(bēt ālim )והאפונים  ( l immum) . באספת העיר היה

השלטון . והם התכנסו כמועצה תפקיד מרכזי" הזקנים" –  (rabiūtum)לנכבדים 

 מלך שהיה ראשון בין שוויםהאוליגרכיה של נכבדי העיר עם בעיר היה בידי 

המלך עמד בראש המערכת הדתית והיה  .ומוציא לפועל את החלטות המועצה

 ניהל את בית העירהיה פקיד נבחר ש האפונים. אחראי לנושאי מלחמה ושלום

המועצה , המשפט הייתה בידי האספהו החקיקה מערכת .בנושאים כלכליים

החברה באשור פיתחה מאפיינים תרבותיים . וועדות מיוחדות שהוקמו מתוכם

  58".אשור העתיקה"ולשוניים מיוחדים שהקנו לה את השם 

 

תחילתה כנראה בעת , אנאטוליהבין אשור להעתיק תקופת המסחר האשורי     

Erišum)אשור הראשון מלך  מלוכתו של ארישום  I ,9110-9172 ואולי ( ס"לפה

                                                 
54

 Van de Mieroop 2004a, pp. 80-118; Kuhrt 1994, pp 74-117; Veenhof 2008, pp. 19-

23.  
55

 אצמהויוקו, (Boğazköy)וי זכ'בוע, (Alişar) באלישרבכמויות קטנות מאותה תקופה נמצאו מסמכים נוספים  

(Acemhöyük.) באשור מאותה תקופה כתובות מלכותיות ומסמכים מעטים התגלו. 
56

ראה , ורקיהבמזרח ט אנאטוליהברמת ( Kayseri)י סרכיליד העיר הנמצא  ,(Kültepe)ילטפה כשוב ליד היי 
 .70 'עממפה להלן 

 .ס"לפה 9011-0111 הייתה בשניםה עתיקתקופת בבל ה 57
58

 Veenhof 2008, pp. 20-22. 
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)בתקופת קודמו אילושומה  I lušuma) . בתחילה היה כנראה מסחר של סוחרים

. כנשורק לאחר מכן בתקופת ארישום נוסדה המושבה ב, מהעיר אשורנודדים 

 הארכיאולוגיםהנקראת בפי , הראשונה. פעלה בשתי תקופות כנשהמושבה ב

ו, II שכבה התקופה  59.ס בערך"לפה 9217עד שנת  השנ ארבעיםנמשכה כמאה 

, Ib שכבה הנקראת, השנייה. מסתיימת בהרס המושבה כתוצאה מכיבוש אלים

בשנת , (ס"לפה Šamšī-Adad I ,9770-9212)אדד הראשון -בתקופת שמשיהתחילה 

שנה שבה , ס בערך"לפה 9701ונמשכה כשמונים שנה עד שנת , ס בערך"לפה 9211

זו נשמרו רק כמה מאות מסמכים 60.נעזבה המושבה שאינם מגלים מדוע , מתקופה 

ון בתקופה הראשונה פרט לציבעיקר המחקר המוגש עוסק . נעזבה המושבה

 .המופיעים בפרק האכיפה, ההסכמים עם שליטים של ערים בדרך המסחר

 

 שינויים טכנולוגיים ברקע המסחר. 0

 

ס חלו שינויים דרמטיים בטכנולוגיות שהיו "בחצי השני של האלף השלישי לפה   

מתכות חדשות נכנסו לשימוש . בשימוש בחברה במסופוטמיה ובאזורים הסמוכים

 כנשהמסחר בין אשור ל. גדולות בתחום הכתב והתקשורת וחלו התפתחויות, נרחב

 אנאטוליהב. כנשוזהב מ ת כסףומתכשהוחלפו ב, מאשור צמרהיה בבדיל ובבדי 

ייצור הברונזה ובמסופוטמיה ובאשור את , הוא סיפק את הביקוש לבדיל לצורך 

 . צבירת רכושקישוט והצורך במתכות יקרות כאמצעי תשלום ואמצעי ל

: ס חלה הרחבה בהיצע ובשימוש במתכות"י של האלף השלישי לפהבחצי השנ    

באותה תקופה חל  61.וזהב כסף, (ובדיל ששימש לייצורה עם הנחושת)ברונזה 

שינוי טכנולוגי חשוב והוא התפשטות הייצור של הסגסוגת ברונזה על בסיס בדיל 

זו החליפה את הסגסוגת הטבעית שנוצרה . והתפשטות השימוש בה סגסוגת 

זו יצרה את הבסיס לביקוש לבדיל בכל רחבי . ילוב של נחושת וארסןמש הרחבה 

האשורים העתיקים היו בקשר עם אזורים באיראן שהיו המקור . המזרח התיכון

 .אנאטוליהבדיל לתעשיית הברונזה בהחשוב של ההיו המקור ו ,לבדיל

 

אזורי בתקופת -מחקרים רבים עסקו בנושא מקור הבדיל במסחר הבין   

 (Herat)יש הקובעים את מקורו בדרום מערב אפגניסטן באזור הרט  62.ברונזהה

דו (Kandahar)ובמזרח אפגניסטן באזור קנדהר  גילויים של  תחמוצת -בעקבות 

מחקרים בתחום המטלורגיה . בסחף נהרות ובשכבות סלע (Cassiterite)הבדיל 

על קשר  וממצאים ארכיאולוגיים בחפירות באיראן ובמסופוטמיה מצביעים

                                                 
59

עד ארבעים ס ונמשכת "לפה 9111-כנראה ב המתחיל ביותר הענפהעילות הפ תקופת ,לפי המסמכים שנמצאו 
 .ארבעים וחמש שנים

60
 Veenhof 2008, pp. 31-34. 

61 Moorey 1994, pp. 218-240.  
62

 Potts 1994, pp. 153-159. 
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הבדיל הופיע , לפי הממצאים. בהתפתחות השימוש בבדיל בין שני האזורים

. ס"בכמויות גדולות בשימוש בייצור הברונזה בסביבות אמצע האלף השלישי לפה

אחד החוקרים מציין את הקשר בין הופעת הזהב והבדיל בכמויות גדולות 

מופיעות  בסחף שתי המתכות  63.ס"לפה במסופוטמיה לקראת סוף האלף השלישי

 64.דבר המסביר את שכיחות הופעתן ביחד במסמכי מסחר,  הנהרות של אפגניסטן

בחצי  65.מופיעה לראשונה בחפירות ארכיאולוגיות באלף הרביעי כסףהמתכת    

וזהב למטרות שימוש  כסףס עלה הביקוש למתכות "השני של האלף השלישי לפה

 אנאטוליהוזהב מ ת כסףומתכהרחבת היצע ה 66.כאמצעי תשלום ולצבירת רכוש

 67.הפכה את המתכות היקרות לזמינות להרחבת השימוש בהן במסופוטמיה

, ס חל שינוי מהיר גם בהתפתחות הכתב"בחצי השני של האלף השלישי לפה   

ניכר בטכנולוגיית  69.יםוהחותמ 68המעטפות, לוחות הכתיבה שינוי זה גרם לשינוי 

יעילים יותר ובטוחים , נעשו פשוטים יותר אחסונו ושליפתו, העברת מידע. המידע

, הכתב. כתוצאה מכך קטנו הוצאות העסקה והסיכונים הקשורים במסחר. יותר

האישי הפכו בתקופה זו ממכשירים בידי סופרי הארמון  םלוחות הכתיבה והחות

והמקדש ופקידיהם למכשירים בשימוש בידי קבוצות מסוימות באוכלוסייה 

הוא הפך מכשיר תקשורת , יותר מכך. ר ובאשראיבעיקר אלה שעסקו במסח

  70.ושליטה חשוב בידי הסוחרים שעסקו במסחר ארוך הטווח

השינוי נשען על התפתחויות . באותה תקופה חל שינוי בשימוש בכתב היתדות   

מבחר  71.בתחום הכתב שצמצמו את מספר סימני כתב היתדות שהיו בשימוש

לדברי . מוגבל וחלקם היו בשימוש, 901-הסימנים שהיה בשימוש הצטמצם ל

 היה מוגבל, מספר סימני המילים שהיו בשימוש בקרב אנשי העסקים, החוקרים

צורה אחת היא לימוד בבתי . היו כנראה שתי צורות של לימוד השפה. אף יותר

ניתן לשער שידיעת . השנייה הייתה לימוד עצמי בעזרת הורים וידידים. ספר

יודעי קרוא וכתוב , ב הסוחריםהכתיבה הייתה נפוצה בקר ובכל משפחה היו כמה 

 72.שחלקם נקראו סופר

, שנכתבו עליו המסמכים, טיטכגון מבנה לוח ה, נוסף על הכתב היו שכלולים   

והיא נחתמה על ידי , נוספה מעטפה ללוח שנכתבה עליה תמצית תוכן המסמך

                                                 
63 Moorey 1994, pp. 218-240.  

64
 .היה גם מקור לבדיל באנאטוליה בנוסף ליבוא מאשורשטוענים ש (Yenar)יש חוקרים כמו ינאר  

 Muhly 1985, pp. 275-291 ; Stech and Pigott 1986, pp. 39-64; Yenar 2000, pp. 71-117 
65

 Potts 1994, pp. 160-164. 
66 Potts 1994, pp. 164-167. 
67

 Powell 1996, pp. 224-242 .  
68

 Postgate 1992, pp. 64-70. 
69

 Teissier 1984, pp. xxi-xxiv.  
70 Charpin D. and Todd J.  M. 2010, pp. 7-24.  
71

  Postgate 1992, pp. 63-64. 
72 Kryszat 2008, p. 231-233.  
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ו ו את הסוחרים אחסנ 73.אישי םעדים תוך שימוש בחותכותבי המסמכים 

וניהלו מערכת  לוחותיהם בארגזים ובכדים חתומים ומסומנים בחדרי ביטחון 

 74.ארכיונים מסודרת שאפשרה להם לשלוף את המסמך המבוקש במהירות

לסוחר פושוכן  (Ištar-pilaḫ)פילח -אישתרהאשורי מכתב מהסוחר 

(Pušuken)75 

 

 

הוצאות העסקה  במונחים כלכליים השינוי הטכנולוגי בתחום הכתב הקטין את   

יותר באמצעות  הלבטוח השל העברת קניין מיד ליד ומאזור לאזור והפך אות

תופעת הכתב ואמצעי התקשורת הייתה גם בבסיס . תיעודה בהסכם בסיוע עדים

סימטריה מצב של חוסר  שאפשרו להם ליצור, שהיו בין הסוחרים, חילופי המידע

סחורה בשוק ולשמור על רמת להגביל את היצע הכתוצאה מכך מידע ושליטה בב

תופעה דומה למשל התרחשה בימי הביניים עם . מחירים ורווחים גבוהה

 76.בתיעוד חוזים ובהסכמי אשראי התרחבות השימוש בלטינית סטנדרטית

 77ס"השני לפהואזורי באלף השלישי -המסחר הבין .3

 וגיותארכיאולבחפירות  78.אזורי ער-היה מסחר בין הניאוליתיתכבר בתקופה    

זו בארץ ישראל ובמקומות אחרים התגלו כלי עבודה מזכוכית  בשכבות מתקופה 

                                                 
73

 Teissier 1984, p. 66; Larsen 1977, pp. 89-105. 
74

 Veenhof 2003, pp. 78-123; Larsen 2008, pp. 77-88. 
75

חלק . 721הערה מספר  970 'מופיע בעמ תרגום חלקי של המכתב. המכתב מדבר על הברחות של משלוחי בדים 

 CCT 4, 11a.ומספרו   Michel 2001 -וב, CAD P 312b -מהמסמך מופיע ב

Tablet Gallery: Cuneiform tablets from the British Museum:  

http://knp.prs.heacademy.ac.uk/cuneiformrevealed/tabletgallery/bm115132/ 
76

 Blum and Dudley 2003, pp. 213-238. 
77

 Ashtour 1995, pp. 1401-1420; Larsen 1987, pp. 47-56. 
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 ,ס"מהאלף התשיעי או השמיני לפה יהקורבטשמקורה ( Obsidian) וולקנית

שבלולים . פרסובצפון  אפגניסטןב ןשמקור ,לפיס לזוליואבני חן כמו אבן 

וענבר מחופי , הנמצאו באתרים ניאוליתים בצפון אירופ, שמקורם בים התיכון

 79.הים הבלטי התגלה באזורים בדרום אירופה

 

הן . היו בעיקרן חקלאיותס "לפההחברות של מסופוטמיה של האלף השלישי    

הייתה גם פעילות של מלאכה . עסקו בחקלאות בהשקיה ובגידול בעלי חיים

ייצור בדי צמר התנאים הטבעיים . ועיבוד עץ ומתכות, עיבוד עורות, שכללה 

זהב , כסף, נחושת)מתכות , (עץ ואבן)ור הכתיבו צורך להביא חומרי בנייה באז

המוצרים הושגו במסחר חליפין עם . ואבנים יקרות מאזורים אחרים( ובדיל

חומרי גלם מחקלאות כמו צמר ועורות ומוצרי מלאכה המיוצרים , מוצרי מזון

טמיה עדויות על המסחר הבין אזורי במסופו 80.מהם כמו בדים ומלבושים

מופיעות במסמכים של המקדשים והארמונות ובבתי סוחרים גדולים שנמצאו 

ההמנונים והאפוסים של האלים השומריים כוללים תיאורים של . בחפירות באזור

, המזוהה עם עמק האינדוס - (Meluḫḫa)מסחר עם אזורים רחוקים כמו מלוחה 

D/Tilmun)המזוהה עם עומן ועיר המסחר דילמון  – (Magan)מגן  המזוהה עם  (

ס היו גם ערי מסחר גדולות בדרום "באמצע האלף השלישי לפה 81.האי בחריין

אבלה , (ביבלוס) גבלהגדולות שבהן היו . צפון מערב מסופוטמיה –מזרח סוריה 

עיקר המסמכים הם מהספריות . בערים אלו התגלו מסמכים רבים. מאריו

מסמכים . (ס"השלישי לפהמאמצע האלף ) הגדולות של ארמון המלכים באבלה

מערב סוריה וארץ , שומר, אנאטוליהאלו מתארים מסחר בין אזורי ער עם 

נחושת , צמר, בדים, המסחר היה בעיקרו יבשתי וכלל מוצרים כמו בדיל. ישראל

לעיר אבלה היו הסכמים מסחריים עם שליטי ערים באזור שכללו זכויות . כסףו

לאים בערים והגנה של שלטונות ת של אבאזרחיות ומסחריות של מושבות מסחריו

מסמכי  83.מסמכים דומים מתקופת ממלכת אכד כוללים נתונים דומים 82.הערים

מסחר של המקדשים ושל סוחרים מתקופת ממלכת אור כוללים פרטים על אזורי 

 84.מחירם והסכמים למימון המסחר, המוצרים, המסחר

 

הכלכלית והיקף הביקוש  היקף המסחר הבין אזורי הושפע מרמת הפעילות   

הופעת טכנולוגיות חדשות כמו סגסוגת הברונזה יצרה ביקוש למוצרים . למוצרים

ער הופעת הבדיל כמוצר מסחרי גרמה להיווצרות מסחר .חדשים כמו הבדיל

                                                                                                                                            
78

 Yoffee 1995, pp. 1390-1392. 
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שהוביל את הבדיל ממקורותיו בצפון איראן והרי אפגניסטן לכל רחבי המזרח 

 עות תרבותיות במקומות בהם הואיש סברה שהמסחר גרם להשפ .התיכון

מנהגים ומוסדות הופצו כתוצאה מפעולת הגומלין של המשתתפים , שפות .התפתח

אי אפשר להבין את התפשטות השימוש בכתב היתדות או השפה באכדית  .במסחר

וסוריה ללא הפעילות של  אנאטוליהברחבי המזרח התיכון למשל במרחבי 

  85.הסוחרים ממסופוטמיה

 

. ה היבשתית בעולם העתיק הייתה מבוססת על שלושה אמצעי תחבורהההובל   

הובלה על ידי בעלי חיים נושאי משא והובלה באמצעות , הובלה על ידי האדם

כדי לסייע לו בהובלת המוצרים ביבשה השתמש  86.בעלי חיים רתומים לעגלות

של החמור כושר ההובלה  87.ס"האדם בחמורים שאילף בסוף האלף הרביעי לפה

. ג מפוזרים על גב החמור בעזרת שקים שסודרו בסדר מסוים"ק 11היה בערך 

לרכיבה השתמשו בני  88.בעזרת החמור שולשה יכולת האדם להוביל סחורה בדרך

הסוסים והפרדות היו יקרים . בסוס ובפרד, בחמור ס"לפה באלף השלישיהאדם 

ם העדיפו המובילי 89.יותר ולכן שימשו לרכיבה של אנשים נכבדים ועשירים

ונפח נמוך בשיירות של חמורים הובלת . הובלה של מוצרים בעלי ערך גבוה 

 .תבואות ונחושת הייתה בעגלות, מוצרים בעלי נפח גבוה וערך נמוך כמו צמר

עגלות המובלות על ידי שוורים התפתחו בעקבות המצאת הגלגל באלף הרביעי ה

יעיל בגלל תכנון של היה בלתי רתומות לעגלה השימוש בבהמות משא . ס"לפה

  90.רתמות ויצול לא יעילים

  

כלי שייט פותחו בעמקי הנהרות ובישובים לחוף הימים כדי להתגבר על מגבלות   

זולים יותר ושימשו בעיקר  91.התנועה ביבשה כלי השייט נחשבו לכלי תעבורה 

העלות . עצים ואבן, להובלת מוצרי נפח ומשקל בעלי ערך נמוך כמו למשל גרעינים

, הייתה תוצאה של מהירות תנועה נמוכה יותרשל התחבורה היבשתית הגבוהה 

יותר , נפח הובלה קטן יותר ליחידת תעבורה כמו מיסים )עלויות מעבר גבוהות 

תרון ההובלה הימית י92 .וסיכון בטחוני גבוה יותר( ותשלומים עבור שירותי דרך

התיכון ובמפרץ בים מסביר את הפריחה של ערי נמל בעת העתיקה ובנהרות 

כל מרכז  .היו נמלים של אזורים נרחבים 94גבלו דילמון, 93הערים כמו אור. הפרסי

היה קשור בנמל שדרכו זרם המסחר הימי עם אזורים  יבשתי גדול אוכלוסייה

                                                 
85

 Leemans 1977, p. 2. 
86

 Astour 1995, pp. 1402-1403. 
87

 Michel 2004, p. 192. 
88

 Michel 2004, p. 191. 
89

 Michel 2004, p. 193. 
90

 .קולר או רצועת חזה בלי 
91

 .השטח והאקלים 
92

 Casson 1974, p.176.  
93

 .קרובה לחוף הים במפרץ הפרסי ס"לישי לפההייתה באלף הש 
94

 .ס"הייתה נמל הסחר בין מצרים ולבנון באלף השלישי לפה( ביבלוס)גבל  



 

 26 

תוך שאיפה  בתחבורה יבשתיתמסחר יבשתיים התנהל המרכזים הבין . רחוקים

ין למ. לשימוש במידת האפשר בתחבורה על נהרות רות יתרון ההובלה בים עדי

באזורים הפנימיים כמו  התקיים מסחר בהובלה יבשתית למרחקים גדולים

השימוש בהובלה . איראן ומסופוטמיה והמסחר בין מסופוטמיה ואנאטוליה א

עם  םיבשתית היה שכיח יותר במוצרים בהם שולי הרווח היו גבוהים כמו מוצרי

ובדי טכסטיל  כסף, בדיל, ל אבנים יקרותכמו למש ערך גבוה ונפח ומשקל קטנים

 . יקרים

 

ס נחלקו בדעותיהם "החוקרים את החברה במסופוטמיה של האלף השלישי לפה   

ן  95.לגבי המסחר החוקרים הדוגלים בהסבר חברתי של תופעת החליפין וארגו

החברה במקדשים וארמונות טענו שהמסחר הבין אזורי היה מבוסס על יחסים 

מקומות רשמיים  –" נמלי מסחר"והתנהל ב ילופי מתנות ביניהםוח בין שליטים

הסוחרים היו פקידים של הממשל שסחרו בסחורות . שנקבעו על ידי השליטים

שניתנו להם על ידי הארגונים החברתיים והחליפו סחורות במחירים שנקבעו 

 . ופורסמו על ידי השלטונות

 

ר    ווח במחירים שנקבעו חוקרים אחרים תיארו את המסחר כחליפין עם 

ומתכות ) כסףהסוחרים השתמשו באמצעי תשלום מקובלים של המתכת . בשווקים

( מוסדות" )כללי משחק"הסוחרים פעלו לפי . במסחר הבין אזורי( אחרות

אשראי ומערכת הסכמים לניהול החליפין ויצירת , מוסכמים שאפשרו השקעה

זכויות סחר באמצעות אכיפת התערבו במהשלטונות . ארגוני מסחר כמו שותפויות

מידות ומשקלות  בנושאי למשל)בשווקים  הסוחרים התנהגותביקורת על , קניין

הקמת מוסדות שיפוט ו חתימה על הסכמים עם סוחרים זרים, (איכות מתכותו

 .ואכיפה

 

ניתן לראות שהמסחר האשורי העתיק הוא המשך של תנועת     מהתיאור לעיל 

ואולי לפני כן בתקופת ס "לפהך האלף השלישי מסחר בין אזורית ענפה במש

זו הייתה בידי סוחרים שעסקו . ס"לפה באלף הרביעי (Uruk) אורוכ תנועת מסחר 

על ידי השליטים ומקורות באשראי שניתנו להם סחורות במסחר תוך שימוש ב

כאמצעי תשלום ובעזרת  כסףהמסחר הבין אזורי התנהל בסיוע המתכת . עצמיים

הסוחרים הסתייעו בנוהגים . בעל פה בין השותפים למסחרהסדרים בכתב ו

נוסף על כך היו . שנתנו להם הגנה מפני אלימות, מקומיים בישובים בהם עברו

הסדרים בין שליטים שאפשרו להם להתיישב בשווקים ולנהל את המסחר בתנאים 

 .מובטחים
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 (כלכלה מוסדית)תיאוריה ה .4

ניסיון לש    לב את התיאוריה של המוסדות בתוך הכלכלה המוסדית היא 

התיאוריה הכלכלית הניאו קלאסית דרך דיון בהנחת האדם הרציונאלי וההנחה 

חקירת . הניאו קלאסיתשל עלות עסקה אפסית המונחות ביסוד התיאוריה 

המוסדות נעשית באמצעות ניתוח מצבים ותהליכים חברתיים כלכליים בסיוע 

ניתוח . חוקרי מדע המדינה והיסטוריונים, יםאנתרופולוג, סוציולוגים, כלכלנים

המצבים מנסה להסביר את התנהגותם של בני האדם בשאיפתם להביא 

ניתוח . ואת רווחיהם בתהליך החליפין (welfare) למקסימום את רווחתם

התהליכים מנסה להסביר את תהליך ההתפתחות של המוסדות הכלכליים לאורך 

חוקרי המוסדות הכלכליים מזהים . הכלכלית זמן ואת תרומתו לצמיחה ולרווחה

מוסדות ככללים הנקבעים חברתית או מוכתבים פוליטית והמסדירים פעילות 

או כמבנים חוזיים וארגוניים שנבחרו על ידי סוכנים כלכליים הפועלים , כלכלית

  96.פעולת גומלין בשווקים

 

ונפשיים שבעזרתם הוא מפרש     את העולם האדם מושפע ממודלים מחשבתיים 

נגזרים מאופיו של . סביבו ופועל ביחסי גומלין עם בני אדם אחרים מודלים אלו 

, והם נבנים בין השאר על ידי העברת ידע, האדם ובחלקם מסיבות תרבותיות

אחת מפעולות . נורמות ומבנים חברתיים מדור לדור ומאזור לאזור, ערכים

מושלם וכושר חשיבה מוגבל  מידע לא. הגומלין הכלכליות של האדם היא החליפין

קובעים , מדעות קדומות ומאידיאולוגיות ומבנים חברתיים, הנובעים מדוגמות

את התוצאות בתהליך הבחירה של בני האדם בין ההזדמנויות שעומדות לפניהם 

 .ומשפיעים על תהליך החליפין ועל תוצאותיו, לביצוע חליפין

 

ידי    להפוך )בני האדם כדי להבנות  המוסדות הם כללי התנהגות שנוצרו על 

ולהקטין את ( כמו החליפין)את פעולת הגומלין ביניהם ( אותם לפעולות חוזרות

ובלתי  (תקנות, דינים, חוקים)כללי ההתנהגות הם פורמאליים . עלות העסקה

ונורמות התנהגות , מנהגים)פורמאליים  כללי ההתנהגות . [(קודים]אמונות 

 :פי נורתל. מלווים במוסדות לאכיפתם

 

"The evolution of polities that  provided a framework of law 

and enforcement allowed the economic institutional 

structure to develop. Such framework is essential 

requirement for impersonal exchange."  
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"To be successful, the impersonal exchange requires well  

specified and enforced property rights and norms of 

behavior that create widespread beliefs in honesty and 

integrity in exchange. In addition, impersonal exchange 

requires a polity that will specify the necessary property 

rights, provide low-cost contract enforcement through an 

effective judicial  system, and provide the essential  

regulatory structure to constrain the players to compete via 

price and quality rather than at other margins."
 97
 

 

אזורי נשען על יחסי חליפין בתחומי הכלכלה -מסחר בין, לפי הכלכלה המוסדית   

את הרווחיות ואת , והפוליטיקה הנשלטים על ידי מוסדות הקובעים את העלויות

יש מוסדות המשפיעים במישרין על המסחר . ההיתכנות של הפעילות הכלכלית

ומיים ביעדי אזורי כמו אלו המשפיעים על היחסים בין השליטים המק-הבין

המסחר ובין הסוחרים ועל היחסים בין הסוחרים ובין הסוכנים שלהם ביעדי 

כדי לייצב את מערכת היחסים עם השליטים המקומיים נוקטים . המסחר

חתימת הסכמים המסדירים את ביטחון , האחד. הסוחרים שני אמצעים

כליים את סביבת עבודתם ואת חייהם בשוקי היעד ואת היחסים הכל, הסוחרים

הקמת ארגון שיתאם את תגובתם הקולקטיבית של , והשני. עם השליטים

להסדרת מערכת היחסים עם . הסוחרים ויחזק את עמדתם מול השליטים

הסוכנים מקימים הסוחרים מוסדות שמגבילים התנהגות אופורטוניסטית של 

אחד המוסדות הוא רשת חברתית שהציפיות של הסוחרים בה . הסוכנים

קיום הרשת מאפשר . והמידע על התנהגות הסוכנים מועבר בין החבריםמתואמות 

הסוחרים יכולים לבנות . צדדית של הסוטים מההתנהגות המצופה-הענשה רב

 98.מוסדות המסדירים את מערכת היחסים בחוזים ובונים מערכת אכיפה שלהם

 

ל היבט אחר על מוסדות החליפין הוא השימוש בכלי הניתוח של התיאוריה ש   

. הוצאות העסקה כדי להסביר מדוע בני האדם משתמשים במוסדות כלכליים

כושר חשיבה מוגבל מ ,מידע בלתי מושלםמ עסקה נגרמות כתוצאההוצאות 

ומקיום האפשרות של התנהגות , על העסקה לעיבוד המידע יםהמשמש

בבסיס יצירת נמצא  קיום הוצאות אלו. אופורטוניסטית מצד השותפים לעסקה

, זיהוי שותפים)יש עלויות עסקה , לפעולת החליפין המלווה במוסדות. תהמוסדו

שמירת , הכנת הסכמים, הערכת ביצועים של הסוכן, מדידת הסחורות, תקשורת

. עלות אכיפת הסכמים, תעודות נוצרות היות שיש עלויות הקשורות ( העלויות 

רית קיימת אפשרות שהמידע מוחזק בצורה אסימט. בהשגת המידע ובהחזקתו
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. השימוש במוסדות מאפשר את הקטנת עלויות העסקה. בידי הצדדים לעסקה

הקטנת עלויות העסקה מאפשרת שיפור בביצועי הכלכלה והשגת היתרונות 

 . מהחליפין ומהמסחר
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 זכויות קניין' פרק א

 

זכויות החלות על השימושים המקובלים בחברה שבעל "קניין הן יות זכו   

 הזכויות הן מוסדות  100".במחסור הנמצאים 99מקורות עלהזכויות יכול ליישם 

המסדירים את מערכת היחסים בתוך החברה במה שנוגע , "(כללי משחק"דהיינו )

המוגדרת , מכאן שזכות קניין היא זכות. לשימוש בנכסים והבעלות עליהם

להשתמש בחלק מהשימושים של מוצר כלכלי או בכולם ולפעול , ונאכפת חברתית

זכויות הקניין עוזרות לבני אדם לקבוע מה הן   101.ת בנכסיםבצורה מסוימ

האם , דהיינו. הציפיות שלהם באשר להתנהלות עם אחרים בנוגע לזכויות בנכסים

החרמה או שימוש בלי , זרים יפגעו בזכותם לשימוש בנכסים באמצעות גנבה

ניתן להדיר אחרים מפגיעה או משימוש בנכס? רשות  הציפיות מוצאות את? האם 

 . בנהלים ובמנהגים של החברה, בחוקים, ביטוין בהסכמים

  

היא . התיאוריה של זכויות הקניין היא מאבני היסוד של הכלכלה המוסדית  

. מתארת את התמריצים של הפרטים ושל החברה במערכת הכלכלה המוסדית

זו קיימת עם התיאוריה של  מוכתבים  –מוסדות  –' כללי משחק'תיאוריה 

 החברתיים, המוסדות הכלכליים 103.'הסדר הפרטי'התיאוריה של  ועם 102מלמעלה

והפוליטיים מביאים למכסימום את העושר של הפרטים כתוצאה מיתרונות 

לקבוע מערכת של מגבלות על : כדי להשיג מטרות אלו יש. ההתמחות והמסחר

לקבוע מערכת של נהלים שמטרתם ; התנהגות הפרטים בצורת חוקים ותקנות

להציג מערכת ברורה של נורמות מוסר ; מהחוקים ומהתקנות לזהות סטיות

 104.והתנהגות אתית של הפרטים כדי להקטין את הוצאות האכיפה

 

 105.בעידן המודרני יש שתי גישות פילוסופיות מרכזיות לנושא זכויות הקניין   

גורסת שזכויות הקניין הן זכויות טבעיות של , הגל ואחרים, קנט, של לוק, האחת

, של הובס, השנייה. הקודמות לזכויות הנקבעות על ידי המדינה והחוק, הפרט

ידי , וובר ואחרים, סמית, היום קובעת שקיים מושג של קניין חברתי הנוצר על 

הגבולות בין שתי התפיסות . המדינה והחוק כדי להבטיח מטרות אחרות, החברה

 . אינם חדים
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שאלות מרכזיות באשר  שתי ישנן. אין חברה שזכויות קניין לא קיימות בה   

ואילו שינויים  אילו זכויות קניין קיימות, האחת. למבנה זכויות הקניין בחברה

או , עשויות להיות זכויות בעלות על הנכס הכוללת סל של זכויות? אפשריים בהן

או , זכויות חדשות הוגדרו לשימוש בנכסויש אפשרויות ש. זכויות לשימוש בנכס

מי הם בעלי הזכויות השונות הקשורות , נייההש .ות קיימותבזכוי יחולו שינויים

זכויות יכולות להיות מוגבלות באמצעות ? ואילו הגבלות מוטלות עליהם, לנכס

בעזרת פיקוח של  שבעל הנכס יכול לדרוש בעבור הנכס, הגבלה על המחיר

 .השלטונות על המחירים

 

בילות הזכויות הקשורות הבעלות על זכויות הקניין היא על הזכות להשתמש בח   

הראשונה היא הזכות להשתמש : היא כוללת ארבע זכויות. בנכסים או בחלקם

השנייה היא הזכות למנוע אחרים מלהיכנס ; בנכס והזכות למכור את תוצרתו

השלישית היא ; להשתמש בו בלי רשות או להשפיע על השימוש בזכויות, לנכס

על סל הזכויות לאחרים באמצעות את השליטה , בלי התערבות, הזכות להעביר

והרביעית היא הזכות למשכן את הנכס ; השקעה/הלוואה, מתנה, מכירה, הורשה

 . או להשתמש בו כעירבון

 

. בידי מוסדות או בידי פרטים, הזכויות עשויות להיות מוחזקות בידי החברה   

 בעלות פרטית, (המדינה, הכפר)מכאן שהבעלות עשויה להיות בעלות הציבור 

הבעלות היא על סל (. ארמון, מקדש)או בעלות מוסדית ( חברה, שותפות, אדם)

והוא בעל השליטה על , זכות קניין פרטית היא זכות המועברת לאדם. של זכויות

וזכות זו עשויה להימכר או להיות , השימוש שיעשה במקורות הנמצאים במחסור

הסכמה  פרטיות מחייבתמערכת זכויות קניין . מועברת על ידי הפרט המחזיק בה

. לשימוש בו או לשינוי במצבו, מוקדמת של הבעלים הפרטיים לכניסה לנכס

. השימוש בזכויות הקניין של נכס אחד עשוי להיות מחולק בין כמה בעלי זכויות

ניכר של סל הזכויות  בעלות על הנכס מותנית בכך שבעל הנכס מחזיק בחלק 

תו גורם שליטה סבירה על זכויות התנאי השני לבעלות הוא שיש לאו. בנכס

אפשר שזכות השימוש בנכס לייצור , למשל, כך. שעדיין לא הוגדרו באשר לנכס

גורם זה אינו יכול להשתמש בזכות העברת , הכנסה נמצאת בידי גורם אחד אך 

מקרה אחר הוא בעלות על זכויות העיבוד של שדה  (.הורשה, מכירה)הנכס לאחר 

סלילת דרך או הפקת , על הנכס לצורך בניית בית והיכולת להשתמש בזכויות

 106.מחצבים מהנכס

 

נוצרות ומשתנות   זכויות חדשות . נמצאות בשימוש ומוחלפות, זכויות קניין 

הסכמים בין , המצאות, רעיונות חדשים, נוצרות עם שימוש בקרקעות חדשות

די זכויות קניין מקבלות משמעות על י .שימושים חדשיםוגורמים ציבוריים 

ידי יצירת , הדורש השקעה בניסוח ובתיעוד הזכויות, תהליך ארוך של הגדרה ועל 
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התיאוריה של יצירת זכויות כוללת את המשתנים . מנגנונים לאכיפה שלהן

על היתרונות הנובעים מהן ועל , החשובים הבאים המשפיעים על הציפיות

 המחסור המשתנה הראשון הוא 107.ההשקעות הקשורות ביצירת זכויות חדשות

 ותשמאפשר את הפוטנציאל לממש רווח נקי מהגדרת הזכויות על המקור

יש . ותהמשתנה השני הוא השליטה על המקור  108.במחסור ואכיפתןהנמצאים 

. אך הן מוגבלות ביכולת להעביר בעלות עליהן, מקרים שיש בהם זכויות בלעדיות

אולם יש הגבלה  ,נוסף על כך יש מקרים שהזכות להעביר את הנכסים בחופשיות

זכויות עשויות . למשל באמצעות קביעה של מחירי מקסימום ומינימוםעל מחירם 

, להיות מוגבלות בזמן למשל אם הן נתונות לאיום בהחרמה או לביטול בצו

יכולה להיות גם הגבלה על סוגים מסוימים של תחרות . שיכולים להגיע בכל רגע

 .ות לקבוצה מסוימת באוכלוסייהבין מוכרי זכויות או על העברה של הזכוי

 

קיום זכויות קניין מוגדרות היטב ומערכת לאכיפתן הם תנאי חיוני לקיום    

ייצור בשווקים אלו מוחלפות  109.מוצרים ושירותים, נכסים, שווקים לגורמי 

מוחלפות , כאשר מכירה של נכס מתבצעת בשוק .הקניין ונקבעים מחירים זכויות

 110.ערך הזכויות הוא הקובע את ערך הנכס שמוחלף. שתי חבילות של זכויות

מעודדות את בעלי הנכסים להשקיע ( בעלות או שימוש)זכויות קניין לזמן ארוך 

לטעת בהם מטעים שיניבו לאחר כמה , לבנות עליהם, כדי לשפר את מצב הנכסים

הזכויות מבטיחות שהנכס . או להעלות את כושר תפוקתם כקרקע חקלאית, שנים

מספיק כדי להחזיר את ההשקעה בצירוף תמורה זמן די בעל הזכויות יישאר בי

הזכויות גם מאפשרות לבעל הזכויות להשתמש בהן כדי להשיג . מתאימה

בעל הזכויות יכול למשכן אותן תמורת . הלוואות לשימוש אישי או להשקעה

 זכויות קניין מוגנות ומוכרות חיוניות להקלת הנגישות לשוק ההון. ההלוואה

זכויות הקניין חשובות במיוחד במסחר לטווח ארוך . בטחת האשראי שניתןוה

הגדרה . שעוסקים בו אנשים מתרבות ומחברה אחת עם אנשים מחברה אחרת

חוקים והסכמים חיוניות לניהול , והבטחה של זכויות הקניין באמצעות מנהגים

 111.המסחר ולהקטנת הסיכונים בניהולו

 

ה והאכיפה של זכויות הקניין כמורכבת משני אפשר לנתח את מערכת היציר   

המתאר את התנהגות , (private order)" הסדר הפרטי"הראשון : מרכיבים

מצבים שכללי המשחק השני ו ,צבים שאין בהם כללי משחק מוכתביםהפרטים במ

נוצרים על ידי " הסדר הפרטי"כללי . על ידי השלטונות" מוכתבים מלמעלה"בהם 

ויוצרים קבוצות של פרטים ב עלי רקע משותף המתאמים ביניהם התנהגות מצופה 
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 יות בקבוצה הן להתנהגות הוגנתהציפ 112.מערכת חברתית להפצת אינפורמציה

זו . במגעים בין חברי הקבוצה ולענישה קולקטיבית לסוטים מדרך התנהגות 

מערכת התקשורת בין החברים נועדה להפיץ את המידע על ההתנהגות בקרב חברי 

קיום הקשר בין חברי הקבוצה חיוני להשגת מטרות החברים לטווח  .הקבוצה

הסדר " 113.ההתנהגות הנאותהארוך ולהרתעה והענשת סוכנים הסוטים מדרך 

בעת העתיקה כלל הכרה חברתית באיסור פגיעה בזכויות קניין פרטיות " הפרטי

בה פה, גרימת נזק לרכוש, רמאות, שוד, באמצעות גנֵ שימוש לא , גרימת שֵר

הפגיעה בזכויות הייתה נחשבת לסטייה מדרך הישר והייתה . ורשה ברכוש וכולימ

בני האדם עיגנו את ההסכמות ביניהם בהסכמים . כרוכה בסנקציות חברתיות

ציפיות הפרטים בקבוצה . שהוכרו על ידי כל הפרטים בחברה, בכתב או בעל פה

 .הליך פוליטיהמוכתבים בת, (מוסדות)מצאו את ביטויים בקביעת כללי משחק 

 

נקבעים ש" מוכתבים מלמעלה"ה( המוסדות)כללי המשחק המרכיב השני הם    

מוסדות אלו שולטים בחיים הכלכליים כתוצאה מהגדרתם . בתהליך פוליטי

שינויים בהם , כך למשל הקצאת זכויות קניין. ומאכיפתם על ידי השלטונות

גורסת שהמדינה ' ההתיאוריה של המדינ'. ואכיפתם נעשים בסיוע השלטונות

משחקת תפקיד של מביאה למכסימום את העושר של החברה באמצעות חוזה 

. המגביל את פעילות הפרטים ביחס לאחרים כדי להגדיל את הצמיחה הכלכלית

זו מסבירה שהתפתחות זכויות קניין נועדה להגביל פעילות הפרטים  תיאוריה 

מוכתבים "המוסדות ה .בהקשר של נכסים כדי להגדיל את היעילות הכלכלית

מכירים בהסכמים בין הפרטים ומפעילים מערכת אכיפה כמו בתי " מלמעלה

 עומדות באתגר של לא תמיד המערכות הפוליטיות. משפט ומערכת מנהלית

יוצרות מוסדות אחרים. שמירת זכויות הקניין , לפעמים המערכות הפוליטיות 

 114.שאינם מכירים ותומכים בזכויות הקניין

 

כך הסכם מכר של קרקע . מים בין בני אדם יוצרים חזקה בזכויות הקנייןהסכ   

יוצר זכויות ליורש בבתים , יוצר זכויות קניין בקרקע לקונה והסכם ירושה 

הזכויות יכולות . זכויות קניין אלו מוכרות ונאכפות על ידי השלטונות. ובשדות

הזכויות בנכס  המכירים בבעלי, להיווצר גם באמצעות החלטות של בתי המשפט

נכסים עשויים להיווצר גם כתוצאה מהסכמים בכתב ובעל פה בין בני . מסוים

. הפקדות או מתן הנכסים כביטחונות, אדם על העברת נכסים לאחרים כהלוואות

ונוצרת התחייבות להחזירו ( למשל, כסף)נכס , לפי ההסכמים נמסר מאחד לאחר 

נכ. במועד מסוים זו היא כשלעצמה  ס שזכויות הקניין שלו מוגדרות התחייבות 

, השאלה, הלוואה: ההתחייבות עשויה להיווצר כתוצאה מפעולות שונות. ומוגנות

 .אשראיהדיון על נושאים אלו יהיה בפרק . הפקדה ומשכון
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ברוב המחקרים על זכויות הקניין והחליפין ההנחה היא שקיימים כללים    

, ללים אלו נמצאים לפני בתי משפטכ. לחילוקי דעות חוזיים םהמתייחסי, חוקיים

השימוש בכללים אלו הופך את . המשתמשים בהם בצורה מודעת ומתוחכמת

. המקטינות את עלות הדיון, תהליך הדיון בבתי המשפט לפעולות צפויות יותר

בירור חילוקי דעות דורש זמינות של פורום חיצוני למסגרת החברתית של 

נותן פתרונות. הנחלקים גוף של אנשים מלומדים , פורום זה  הנקבעים על ידי 

ביצוע הפתרונות נמצא בידי מומחים הפועלים . החברים בפורוםואובייקטיבים 

אולם רוב חילוקי הדעות נפתרים בצורה טובה יותר באמצעות . במסגרת השלטון

ואמצעים דומים כתוצאה מנורמות חברתיות  בוררים, עזרה עצמית, הימנעות

הממשל או בתי , הראשון: הפוליטי במערכת זו הוא כפול תפקיד הגוף. מחייבות

המשפט חייבים לסייע בשאלה מי מהפרטים מחזיק אילו מהזכויות והאם 

זכויות הקניין שהוגדרו חייבות להיות , השני; זכויותיו הושפעו על ידי אחרים

מוגנות על ידי התערבות של השלטונות או שבעלי הזכויות יהיו מורשים להגן 

התערובת הרצויה בין פעולות השלטונות לפעולות . על זכויות הקנייןבעצמם 

המשך  115.הפרטים להגנה על הזכויות תלויה בשיקולים אתיים ואחרים בחברה

 .הדיון בנושא האכיפה מופיע בפרק האכיפה

 

 זכויות קניין במסופוטמיה .8

 

נו    כחים מסמכים וממצאים ארכיאולוגיים מצביעים על כך שזכויות הקניין היו 

 .ס"כמוסד כלכלי במסופוטמיה של האלף השלישי ותחילת האלף השני לפה

ידי " כללי המשחק"ו" הסדר הפרטי"זכויות הקניין היו חלק מ המוכתבים על 

, יםבין השאר על ידי חותמ סומנו, זכויות קניין הוכרו. המוסדות הפוליטיים

וגורמי, שירותים, ונאכפו במוצרים יתדות ואבני גבול אין ויכוח . ייצור נכסים 

עבדים ורכוש , בתים, באשר לזכויות הקניין בנכסים כמו מטעים בין החוקרים

בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו מסמכי מכירה של הנכסים ומסמכי ירושה . אחר

ויכוח בנושא זכויות הקניין בקרקע, אולם. ונישואין המעידים על כך יש . מתנהל 

לות הארגונים הגדולים שעיבדו אותה חוקרים הקובעים שהקרקע הייתה בבע

שהיו בחלקם  בידי חוכריםלצרכי קיום ומסרו את חלקה לעיבוד  בעצמם ברובה

נרחבות  אחרים טוענים שהיו זכויות פרטיות בקרקע. בעלי תפקידים בארגונים

ניכר מוש יותר ייצור הכנסה זכויות השימוש בקרקעחלק   ,היו בידי פרטים לצרכי 

. ע שהייתה בחכירה בידי בעלי התפקידים בארמון והמקדשאם כוללים את הקרק

בנושא הקרקע חל שינוי בנושא הבעלות בתחילת תקופת בבל העתיקה בתחילת 

מוסד זכויות הקניין . עם הגדלת חלקה של הבעלות הפרטית ס"האלף השני לפה

. בתקופה האשורית העתיקה היה המשך למוסד שהייה מוכר ונאכף במסופוטמיה
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לאשראי ולהשקעה בנכסים , חיוני לחליפין היהד זכויות הקניין קיום מוס

ייצור  .במסופוטמיה ובגורמי 

 

יומין ומקורו כנראה מתקופת    מבנה זכויות הקניין בנכסים הוא כנראה עתיק 

באותה תקופה אפשר לשער שנקבעו גם זכויות . וצבירת רכוש המעבר לישובי קבע

הם  .די בקרקע נקבעו במסגרת הישוביםזכויות השימוש הבלע. השימוש בקרקעות

ונוהלו על ידי  ן 116".הזקנים" -המנהיגים נוצרו   בקרקע מבנה זכויות הקניי

, מקורו כנראה מתקופת העיור הגדולה, ס"במסופוטמיה של האלף השלישי לפה

האוכלוסייה גרה בערים וביישובים . ס"שהתרחשה באזור באלף הרביעי לפה

התושבים התארגנו . המרכזי היה חקלאותהעיסוק . כפריים מסביב להם

בארגונים חברתיים כדי לנצל את מי הנהרות לצורך השקיית הגידולים 

ביחידות  התארגנוהאוכלוסייה . משוכללות השקיההחקלאיים במערכות 

. household – É  – bītum)משפחתיות גדולות שנקראו בית  היחידות (

הקצאת הקרקעות . אותה המשפחתיות החזיקו את הקרקע במשותף ועיבדו

בגלל מנהגי . המשפחה המורחבת –הכפר /ראשי השבט לעיבוד נעשתה בידי

, הירושה הייתה הבעלות על הזכויות בשדות משותפת למספר רב של בני משפחה

ושאר בני המשפחה , אולם בפועל הם עובדו על ידי מספר מצומצם של אנשים

הגדולים שנוצרו הכילו ארגונים היישובים העירוניים  117.עסקו בעיסוקים אחרים

ארגונים אלו בנו . של ארמון המלך והמקדש (הרחבה של המשפחה) גדולים

מערכות ההשקיה . ואלה השקו שדות לגידולים חקלאיים, מערכות השקיה גדולות

ההחלטות לשימוש בגורם הייצור קרקע  118.והשדות היו בבעלות המלך והמקדש

ות עובד בידי הארגון בעזרת עובדים חלק גדול מהשד. היו בידי השליטים

משפחות במעמדות ( לעיבוד)לשימוש  (לצורך קיום) השדות הוקצוחלק מ. שכירים

ובארמון ( prebendary)בעלי תפקידים במקדש , אריסים, שונים של עובדים

 .  וחוכרים( פקידים וחיילים)

 

ת כמו חוקרי התקופה מסבירים את יתרונות החזקת הקרקע ביחידות גדולו   

 ?לקבוע במרוכז מה ואיך לייצרבצורך , קהילת הכפר או על ידי הארמון והמקדש

ניהול מרכזיתלהשקיע ו בהשקעות בטיוב , בהחזקת מערכת ההשקיה במערכת 

 119.בכלים ובעלי חיים לעיבוד האדמות ובקיום מוסדר של מחזור זרעים, קרקעות

מתי לזרוע ומתי , שתולבארגונים שנוצרו היה צורך לקבל החלטות מה לזרוע ול

היה צורך לארגן את תהליך  ?לקצור וכיצד לארגן את העבודה החקלאית

צורך גם היה . ההתמחות שהתפתח ולקבל החלטות על אחסון התוצרת העודפת

. בקבלת החלטות על ההשקעות במתקני ההשקיה ובמתקני האחסון המשותפים
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 .עד היום מקובל מבנה זה בחברות פרימיטיביות 
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ובמשך , ת הכלליותוהאספו ההחלטות התקבלו כנראה על ידי אספות הזקנים

   120.הזמן נוצרה מנהיגות של האספות שהפכה להיות המלכים

 

יש . ס שנוי במחלוקת בקרב החוקרים"נושא זכויות הקניין באלף השלישי לפה   

. ס"חוקרים הטוענים שנושא זכויות הקניין לא היה מפותח באלף השלישי לפה

הם טוענים  121.תיתחבר-חוקרים אלו יוצאים מבסיס התיאוריה הסובסטנטיבית

ס הייתה "כלכלית של מסופוטמיה של האלף השלישי לפה-שהמערכת החברתית

גורמי הייצורעפרימיטיבית והייתה מבוססת על עקרונות של בעלות ציבורית  , ל 

התוצרת על בסיס מנות מחדש של ייצור משותף של מוצרים ושירותים וחלוקת 

 הארמון והמקדש –המורחבת הבעלות על הקרקע הייתה בידי המשפחה . לקיום

חלק מהשדות . ם לעיבוד השדותעובדיוהפעילו צבא של  שקבעו מה ואיך לייצר

על . נמסרו לידי עובדי הארגון לצורך יצירת הכנסה לקיום ניתוח זה נשען 

מסמכים ועל כתובות שנמצאו בחפירות המקדשים והארמונות ושעוסקים 

פירות של חלקים אחרים של בח, אולם. בפעילות הכלכלית של מוסדות אלו

י , היישובים נמצא מספר מצומצם יחסית של מסמכים של משפחות העוסקים בחי

  .היום יום ובחיים הכלכליים שלהם ובכללם נושא זכויות הקניין

 

במשך רוב . רוב הקרקע היה בבעלות ובשליטה ציבורית החוקרים לטענת   

יש חומר כתוב בנושא  122.יםחלק קטן של הקרקע היה בידי פרטרק התקופה היה 

את מיעוט אולם החוקרים מציינים , על קרקע חקלאיתהפרטית הבעלות 

המסמכים . על הקרקע שיש קשיים בשחזור מבנה הבעלותהמסמכים והעובדה 

עדויות על בעלות  מספר יש. מקורם בארכיבים של המוסדות ולא של הפרטים

ת בעלות עליהם בין ההשערה היא שהעבר. משפחתית וקהילתית של קרקעות

שינויים בבעלות על . משפחות וקהילות הייתה תהליך מורכב שלא היה שכיח

ן  הקרקע בקנה מידה גדול בעידן האורבאני ובעידן הארגונים הגדולים של הארמו

  123.מלכיםהוהמקדש נעשו על ידי 

 

החשובות בנושא זכויות קניין בנכסים בתקופת האלף  124באחת העבודות   

מוצגים מסמכי מכירה  IIIעד אור  Iס בתקופת השושלת הקדומה "השלישי לפה

עוסקים הבין המסמכים המופיעים במחקר יש מסמכים . של כמה וכמה נכסים

היא  (Fara)ן שנמצאו בין התעודות הכלכליות של תל פארה "בזכויות קניין בנדל

Šuruppak)שורופכ    .העתיקה (
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 (kudurru) ודורוכאבן 

 

 

The Oriental Institute of the University of Chicago , Basalt, Early 

Dynastic IIIa (ca. 2600-2500 B.C.), OIM A25412
125 

 

שנכתב עליהן בשומרית תהליך  ,(kudurru)שנקראו  המסמכים הם אבנים   

וגבולות החלקה, המכר הם עוסקים בהעברת זכויות השימוש בנכסים כמו . תנאיו 

יש . ם מארמון השליט או המקדש לפרטים או בין פרטיםשדות או מקרקעין אחרי

שהשתמשו בו  ,בגלל הסגנון המקוצר להתייחס בזהירות לפרשנות של התעודות

להבנת הטקסט והלשון השומרית העתיקה  היעדר מילים חיוניות, כותבי התעודות

ברוב המקרים התעודות הופיעו בתוך ארכיבים של הארמון ושל . שהשתמשו בה

  126.המקדש

 

 מהתקופה הפרה סרגונית (Girsu)בגירסו  (Bau)באו  לפי המסמכים של המקדש   

 –המקדש והארמון  –הקרקע של הארגונים  127,(ס"אמצע האלף השלישי לפה)

עובד על ידי עובדים שקיבלו "( אדמת האל)"חלק אחד  128.חולקה לשלושה

חלק . בדיםצמר ו, שמן, תמרים, באמצעי תשלום של שעורה (מנות)בתמורה שכר 

, חלק שני היה בידי הפקידים; מסך השטח המעובד של המקדש 07%זה היה 

שעיבדו השדות לשימוש עצמי , "(המנה -השכר שדה )" כוהנים או אנשי הצבא

משטח המעובד של  00%חלק זה היה . למלך –בתמורה לשירותים שנתנו לארגון 

של ( אריסות)דר בהס"( שדה האריס)"חלק שלישי היה אדמה מוחכרת ; המקדש
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שטח זה . קבוע שנתי( דמי חכירה)חלוקת היבול בין המעבד לארגון או בתשלום 

ידי  129.מהשטח המעובד של המקדש 2%היה  הקרקע שבידי הפקידים הוקצתה על 

. בשירות/המלך ולא ניתנה למכירה או להורשה אלא אם הבנים המשיכו בתפקיד

 . כירה לאחריםמחזיקי השימוש בקרקע יכלו לתת את הקרקע בח

 

130.נעשה בידי פוסטר( סרגוןממלכת )תיאור המצב בתקופה האכדית   
הקרקע  

, כמו בתקופה הקודמת, במסגרת הארמון והמקדש בתקופה האכדית התחלקה

, שעובדה בידי עובדים חקלאיים( בשליטת המלך)לקרקע שבידי הארמון והמקדש 

שנמסרה בהסכמי חכירה לקרקע שנמסרה לעובדי הארגון לעיבוד עצמי ולקרקע 

הקרקעות שבידי עובדי . הייתה גם קרקע שהייתה בידי משפחות. לאיכרים

ניתנות למכירה אלא רק לחכירה הקרקע ניתנה להורשה בתנאי . הארגון לא היו 

שטושו יאובליסק של מנב .שהיורש המשיך למלא את תפקידו של האב בארגון

(Man- ištūšu ב, נישטושומתוארת רכישת קרקעות על ידי מ (  0071-מלך אכד 

. household –בית )הקרקעות נקנו ממשפחות מורחבות . ס"לפה יש בעיות (

. בזיהוי הבעלים על קרקעות בגלל ההופעה של פרטים רבים כמוכרים את הקרקע

ייתכן . רצה לקבל לידיו קרקעות כדי לחלק אותן לאנשיו מנישטושו, לפי השערה

דבר , הבעלות ממשפחות מורחבות ליחידים שמנישטושו רצה גם לשנות את מבנה

  131.שיקל על הטיפול בשעבודים

 

נעשה ( ס"סוף האלף השלישי לפה) IIIתיאור מצב זכויות הקניין בממלכת אור    

הם תיארו ממלכה שהקרקע בה הייתה  132.ארופ ואחריםיואן מ, על ידי שטיינקלר

על הקרקע  מבנה הבעלות. ונוהלה על ידי המלך הארמון והמקדשבבעלות 

. המעובדת שבידי הארמון והמקדש הייתה כמו בתקופה שלפני ממלכת אכד

Namḫani)מקדש נמחני ב)הקרקע  שדות : "התחלקה לשלושה חלקים( למשל (

שדות . "שעובדו ישירות על ידי המקדש שהיו שני שלישים מסך הקרקעות" השור

לא  133.קרקעותמה 2%שהיו " שדות האריס"ו ,שהיו רבע מהקרקעות" השכר/המנה

היעדר מסמכים על בעלות פרטית הביא . נמצאו עסקות בכתב של מכירת קרקעות

זו הארגון וזכויות השימוש בקניין . חוקרים לשער שהיא הייתה אסורה בתקופה 

חברתי שהשתמשו בו החוקרים -לפי המודל הכלכלי. היו כמו בתקופות הקודמות

השיטה הכלכלית שהופעלה  ,(ס"לפה 09-וה 00-המאה ה) III של תקופת אור

הייתה של ייצור חקלאי ותעשייתי במערכות גדולות , באימפריה של ממלכת אור

לחיילים , לפקידים, של הארמון ושל המקדש וחלוקה של התוצרת לאנשי החצר
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כתבי ערבות ואחרים , מסמכי מכר ושכירות, בחפירות התגלו חוזים 134.ולעובדים

הפרטים החזיקו בזכויות עיבוד של  135.ועבדים בתים, של נכסים פרטיים כמו גנים

השדות הוחכרו לפרטים בתמורה . שדות בתוקף היותם עובדי המלך או המקדש

לא היו להם זכויות להעביר , כמו בתקופה הקודמת 136.לשליש מהתוצרת בקירוב

את השדות לאחרים פרט לבני המשפחה הקרובה בתנאי שהמשיכו להיות בתפקיד 

  137.בארגון

 

כך . ס"רים מסוג זה נמשכו גם בתקופת בבל העתיקה באלף השני לפההסד   

, למשל בתקופת חמורבי היה הסדר של מתן קרקעות ציבוריות לפקידים ולחיילים

)שנקרא אילכום  i lkum) .ושדות ואפשר לבעל התפקיד  גינה, ההסדר כלל מתן בית

ניתן היה ל. לקבל הכנסה מהם ניתן היה למכור את הנכסים אבל  . הוריש אותםלא 

 10-29.138 -ו 00-19בסעיפים  ההסדר עוגן בחוקי חמורבי

  

או בין מסמכי הסוחרים  ס"של האלף השלישי לפה לא נמצאו במסופוטמיה   

ואין , האשורים רשימות מרכזיות של בעלי בתים או מגרשים באזור מסוים

ות בעלי הזכוי. מסמכי בעלות שנאמר בהם כי פלוני הוא בעל הזכויות בקרקע

ובסימון הנכסים בסיוע ( הסכמי מכירה)הסתפקו במסמכי העברת הזכויות 

 . הפקידים כדי לתעד את זכותם על הנכסים

 

הן , (חוזים)הסכמים בכתב  אמצעותהזכויות בנכסים במסופוטמיה נקבעו ב  

העברת הזכויות הייתה מלווה . תועדו על ידי השלטונות בעזרת פקידים מומחים

הפקידות כללה . הנכסים ישום אצל השלטונות ובסימוןבר, בהסכמים בכתב

בבתי ספר אלו לימדו קריאה . שלמדו קרוא וכתוב בבתי ספר מיוחדים, סופרים

וכתיבה ובין השאר גם נוסחים של מסמכים משפטיים כמו מסמכי מכירה 

הסכמי שותפויות וחוזי חכירה של שדות ומטעים ושכירות של בתים , ואשראי

שותפים להעברת הזכויות במסופוטמיה כתבו הסכם ובו ציינו ה 139.ובעלי חיים

מיקום הנכס , המקבלים, שמות המעבירים, הגבולות, את סוג הנכס שהועבר

גודל הנכס ומחיר העברת הזכויות בנכס ועדים נשבעו , המסמך תוארך. ולעתים 

 והעסקה נרשמה, סומנו על ידם, פקידים/הנכסים נמדדו על ידי מודדים. לנכונותו

. העתק המסמך נשמר בארמון או במקדש אם הם היו צד לעסקה. על ידי סופרים

ההסדרים . הסדרי העברת זכויות בעת ביצוע הסדר הירושה מופיעים במסמכים
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את הנכס יכלו  140.קובעים מי מהיורשים יקבל זכויות באיזה חלק של הנכס

מים בהסכמי המכירה יש לפע 141.לאחרים בהסכם שכירות (agārum)להשכיר 

נים על הקונה כנגד צעדים שיכולים לנקוט צדדים שלישיים יסעיפים המג

סעיפים אלו מטילים קנסות גבוהים על מוכר . זכויות בנכס הנמכרלהטוענים 

הנכסים נמדדו בידי  143.תהליך העברת הזכויות היה טקסי 142.אחרים שלזכויות 

 sikkatum.144))ות ובבתים נקבעו יתד ,בגבולות המגרש נקבעו אבני גבול. פקידים

שציינו את הבעלות על , חותםעל היתדות ועל סימני הגבול היו כתובות וטביעות 

 145.ובמהלכו היתדות נמשחו בשמן, התקיים טקס רישום הנכס. הזכויות

 

בערך בתחילת , מהתקופה הניאוליתיתעוד  יםידועלצורך ציון קניין  יםהחותמ   

ס הן החלו לשמש לצרכים "לפה בתחילת האלף החמישי. ס"האלף השביעי לפה

, על בולות יםמופיע םוטביעותיה, מאבן בעלת ידית יםהיו עשוי םה. מנהליים

הגליל החלו להופיע בדרום  מיחות. שהוצמדו בחוט למוצרים ולעטיפותיהם

. ס"מערב איראן בסוף האלף הרביעי ותחילת השלישי לפה-מסופוטמיה ובדרום

נהל הגליל הופיעה כנראה עם הכתב םחות שימשה  חותםה. ושימשה לצורכי ִמ

המקדש , האדםהרכוש של  זיהויולהאדם המופיע כצד בנושא הנדון בכתב לזיהוי 

על "ברבע השני של האלף השלישי לפה. או של הארמון ס מתחילים להופיע שמות 

 חותםה. בני האדם החלו לציין את זכויותיהם האישיות על הנכסים. יםהחותמ

 146.ר ובמעטפות שלהםהופיעה בלוחות החומ

 

זכויות בבמסופוטמיה ס הכירו החברה והשלטונות "מכאן שבאלף השלישי לפה   

קניין במוצרים ובשירותים רבים הן בצורת בעלות והן בזכויות שימוש מעוגנות 

מסמכי המכירה של נכסים בבעלות פרטית מתקופת  147.ובחותמים בהסכמים

, בני אדם, תעלות מים, מטעים, ס כללו מכירה של שדות"האלף השלישי לפה

ניתנו להשכרה 148.זהב ואחרים, תמרים, בתים, חיות , הזכויות בנכסים אלו 

י , כמו דיג עיסוק במקצועותהיו זכויות  149.לשעבוד ולהורשה, למכירה איסוף קנ

המקדש והפרטים היו גם בעלי רכוש אחר , הארמון. כריתת יערות ומסחר, סוף

ציוד ומטלטלים אחרים שהתגלו בחפירות ריהוט ו, פסלים, כמו תכשיטים
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עבדים : העבדים היו משני סוגים. נכסים מסוג אחר הם העבדים. ארכיאולוגיות

מסוג העבדים . שעבוד והורשה, מכירה עם זכויות כמושהוגדרו כרכוש לכל דבר 

כתוצאה ממימוש ביטחונות  שועבדוהיו עבדים ש. היו בעיקר שבויי מלחמהזה 

ו. רו על ידי משפחתםלהלוואות או שנמכ היו מגבלות הם שימשו לייצור הכנסה 

 .עבדים מסוימים יכלו להיפדות. על ההתנהגות אדוני העבדים ביחס אליהם

 

על ידי חכירה  שימוש בקרקענושא זכויות הקניין בקרקעות היו זכויות    

וזכויות חכירה הזכות . מיוחדות לבעלי תפקידים בארמון ובמקדש תקופתית 

. מוצא משפחתי, למשל)אנשים שעמדו בקריטריונים מיוחדים ניתנה ל לבעלי (

כל עוד ( לעיבוד)והוקצו להם קרקעות לשימוש , הזכויות שולמו משכורות נדיבות

 החכיר את הזכויותבעלי הזכות לתפקיד היו יכולים ל. מילאו את התפקיד

היו נותני הזכויות . עמד בתנאי המשרה בעל הזכויות החדשלאחרים בתנאי ש

 . השליטים

 

חל שינוי במבנה ( ס"לפה 97-עד המאה ה 01-המאה ה)ה עתיקבתקופת בבל ה   

, שאופיינה בייצור במערכות גדולות, במקום השיטה הכלכלית הקודמת. הכלכלה

הייצור היה בנחלאות גדולות וקטנות של בעלי קרקע פרטיים ומוסדיים כמו 

אך , דומה למערכת הקודמת מערכת זכויות הקניין הייתה. הארמון והמקדש

היקף . היחס בין נכסי הארמון והמקדש לבין הנכסים שבידי פרטים השתנה

בני , העתיקלפי מסמכים מתקופת בבל ה 150.הנכסים שבידי הפרטים גדל מאוד

התעודות היו למשל  151.אדם החזיקו תעודות שהוכיחו את בעלותם על נכסים

וירושה, הסכמי מכר של רכוש תעודה המפרטת את המוהר של , הסכמי אימוץ 

במקרה של . המקנים זכויות בנכסים, אישה נשואה ומסמכים שכללו פסקי דין

אבדן התעודות יכלו בני האדם לפנות לבתי המשפט כדי לקבל פסקי דין 

ההליך המשפטי כלל שבועות ועדויות של . המאשרים בעלותם על הנכסים

" ת את התעודות האלהלהחיו"התהליך נקרא . המעורבים כולל השלטונות

(țuppam anniam uballițū ). 

 

התקיימה  ס ובתקופת בבל העתיקה"של האלף השלישי לפה במסופוטמיה   

באכיפת חוקים ומנהגים וביישוב סכסוכים , בין השאר, מערכת משפטית שעסקה

, המערכת המשפטית כללה מערכת חוקים ופסקי דין. בין פרטים לבין קבוצות

בתי משפט , ומערכת שפיטה בידי מועצות מקומיות, על אסטלותשפורסמו בציבור 

שימוש , התקיים תהליך משפטי שכלל הצגת עדים 152.ושופטים והשליטים
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בשבועות לפני השליטים והאלים כדי לתת תוקף לעדות או למסמכים והצגת 

התהליכים המשפטיים הסתיימו . מסמכים המאשרים הטענות לפני השופטים

גזר הדין . וצע על ידי פקידים או על ידי התובעים בנוכחות עדיםוהוא ב, בגזר דין

  153.ניתן גם בכתב

 

, ן"החוקים והתהליכים המשפטיים כללו התייחסות לזכויות הקניין בנדל   

נייד זכויות הקניין של הפרטים הוגנו על ידי . בבעלי חיים ובעבדים, ברכוש 

על הפוגעים בזכויות ( מוות עד עונש)קביעת עונשים חומריים ועונשים גופניים 

מערכת החוקים והאכיפה מטפלת בחומרה במיוחד  154.הקניין של המחזיק בנכס

הגנבים . בעלי הנכס יכלו למנוע כניסת זרים לנכס שלהם. השגת גבולותבנושא 

חוזק הזכות נמדד בהסתברות השימוש . והרכוש מוחזר לבעלים, נענשים בחומרה

דה תלויה בשלטון. כיפהבאמצעי האכיפה ובהוצאות של הא בפעולות , האכיפה מִצ

 . חברתיות בלתי פורמאליות ובנורמות האתיות והמוסריות הקיימות

 

 10-11 פיםמופיע בסעי (ס"לפה 0990-0110) (Ur-Nammu)נמו -בחוקי אור   

אישתר -בחוקי ליפית 155.תשלום נזקים על פגיעה בזכויות הקניין של בעלי שדות

(Lipit- Ištar) 92-2ס מופיעים בסעיפים "לפה 01-ת השנייה של המאה המהמחצי 

, סירות, עונשים על פגיעה בזכויות קניין של בעלי נכסים כמו שוורים 17-12-ו

ניפור  156.ועבדים, שדות, מטעים ס יש "לפה 91-מהמאה ה (Nippur)בחוקי 

מהמחצית  (Ešnunna)בחוקי אשנונה  157.התייחסות לזכויות קניין בשוורים

אולם , ס יש הגנה על זכויות הקניין של מלווים"לפה 92-ל המאה ההראשונה ש

בשעורה  על הלוואה מכסימליתזכויות אלו הוגבלו באמצעות קביעת ריבית 

יש בחוקים גם הגבלות על מחירים של מוצרים (. 09-92סעיפים ) ובמתכת כסף

  158.שהם הגבלות על זכויות הקניין, (99-9סעיפים )ושל שירותים 

 

ס יש התייחסות רבה "לפה 92-מאמצע המאה ה( Ḫammurabi)י חמורבי בחוק   

מוגדרות ( של המקדש והמלך וזכויות של פרטים)הזכויות  159.לזכויות הקניין

הגבלות על הזכויות בנושא ההנאה , בנושא אופי הבעלות (0-21 פיםסעי)ומוגנות 

בה של הנכסים  גנֵ רות הנכסים והעברתם וכן הגנה מפני  , בעלי חיים ,חפצים)מֵפ

החוק מטפל בנושאים של הזכויות במקרים של מתן . ומפני פריצה לבתים( עבדים
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. 00-21, 991-991)פיקדון וכן מעמד המשכון והערבויות , נכסים בהלוואה בחוק (

 99-91, 7סעיף )מצוינים תהליכים של קביעת הזכויות באמצעות עדים ומסמכים 

. למשל סעיף )ים בנוגע לזכויות לפני שופטים יש הגדרה של  התהליכים המשפטי(

0 ,1 . בבית או בבעלי , במטע, זכויות קניין בשדה. יש גם הגבלות על הזכויות(

ניתנות , שקיבלו רכושם מהמדינה, דייג ופקיד של המדינה, חיים של חייל לא 

בהגבלות ריבית , החוקים עוסקים גם באשראי 160.למכירה או להעברה בירושה

  161.ל סוחרים ושל שותפים במסחרובזכויות הקניין ש

 

בעלי הזכויות קיבלו הגנה על זכויותיהם מידי השלטונות בעזרת מערכת    

, את מערכת המשפט, שעסקה ברישום הזכויות, שכללה את הפקידות, אכיפה

, ומערכת של כללים או פקידות, שלפניה התבררו חילוקי דעות בעניין הזכויות

טיפול מיוחד קיבל נושא . של מערכת המשפט שעסקה באכיפת חוזים או החלטות

בות בתקופות . שהוא פגיעה בזכויות הקניין באמצעות לקיחת הרכוש, הגנֵ

העונש על גנבה בנסיבות מסוימות היה , למשל בתקופת חוקי חמורבי, מסוימות

 .מוות

 

בנכסים  אחד הנושאים החשובים שנקבעים במהלך הגדרת זכויות הקניין   

השלטונות . על השימוש בהם הוא נושא המידות והמשקלות ניידים והפיקוח

קובעים את יחידות המידה המקובלות ומפקחים על המדידה של הנכסים ועל 

הפיקוח נעשה . המשקלות הנמצאות בשימוש לצורך החליפין של הנכסים

. המתפרסמות ונבדקות על ידי השלטונות, באמצעות יחידות מידה מוסכמות

. נבדקים גם הםהיו  וכלי הנפח המאזניים ,משקלמכשירי המדידה של ה

במסופוטמיה התקיימה מערכת מוסכמת של מידות ומשקלות לקביעה ולבקרה של 

 . זכויות הקניין

 

מפרסם בקובץ הדינים  (ס"לפה 0990-0110) (Ur-Nammu)נמו -אור המלך   

. תהקרוי על שמו את הנהגת מידות ומשקלות אחידים שהיו עשויים מאבן ומנחוש

קיום  162.(ס"לפה 0127-0110)בנו , (Šulgi)שולגי יש המייחסים את החוקים ל

אמצעי מוצרים מסוימים כמערכת מידות ומשקלות מוסכמת אפשרה גם שימוש ב

בשוק  ך למשל השעורה שימשה אמצעי תשלום מקובלכ. (כסף) תשלום מוסכמים

יומי)המקומי   - קבייתה הההשומרית ויחידת המידה הבסיסית , (לשימוש יום 

SILA – ואחר כך האכדית  ליטרqû . ערכים של  שימשה לקביעת כסףהמתכת

במיוחד )מסחר בכמויות גדולות בחשבונות בארגונים גדולים ורישום לו, נכסים

 .היו השקל והמנה שלה  יחידות המידה המקובלות .(במסחר בין אזורי
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IIIמידות נפח בתקופת אור 
163 

 

 

השם 

 *בעברית
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           -בקב 
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kurrum 
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 .הנפח במידות העבריות העתיקות שונה מהנכתב* 

 SILA, GIN, BANלהלן ** 

ס "המידות והמשקלות באלף השלישי לפה. Gelb 1982, pp. 585-590לפי *** 

מדי פעם היו מלכים שקבעו מידות ומשקלות אחידים . השתנו עם הזמן והמקום

המידות בטבלה הם . ס"לפה 09 -מאה השולגי ב או/כים אור נמו וכמו למשל המל

 .IIIמתקופת אור 
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 Powell 1990, pp. 95-118; Snell 1982, pp. xx. 
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 164והתקופה האשורית העתיקה IIIמשקלות בתקופת אור 

 

 

השם 

 בעברית

 

השם 

 בשומרית

 

השם 

 באכדית

 

 המשקל

 

מספר 

 היחידות

 

גרגירי 

 שעורה

 

E Š 

 

uṭṭa/etum 

 

 גרם 1.120

 

921 

גרגירים 

 בשקל

 

 שקל

 

GíN 

 

iqlumš 

 

 גרם 2.11

 

שקל  01

 במנה

 

 מנה

 

MA.NA 

 

manûm 

 

 ג"ק 1.0

 

 המנ 01

 כריבכ

 

 כריכ

 

Gú(N) 

 

Biltum 

 

 ג"ק 11

 

 

  165.יחידות המשקל הקטנות מעידות על קיום מאזניים מדויקים

 

תפקידם של מוסדות כלכליים כמו זכויות הקניין הוא להקטין את הוצאות       

ן . ולהבטיח את הביטחון של בעלי הזכויות העסקה בחליפין הגדרת זכויות הקניי

והצגתן למתעניין מורידות את הוצאות העסקה של השותפים בחליפין באמצעות 

 166.הקטנת הצורך בהוצאות על השגת מידע ובאמצעות הקטנת הסיכון בעסקה

קיום מערכת אכיפה מקטין את הוצאות מימושה של עסקת החליפין ומקטין את 

פה של זכויות הקניין חייבות עלויות ההגדרה והאכי. הסיכון במימוש העסקה

נוכחות הזכויות והפעלתן הוצאות העסקה מותנות . להיות נמוכות מהתועלת של 

שהחליפין ( 'מנהגים וכו)ובמסגרת החברתית , שהוא נשוא החליפין, בסוג המוצר

ובאלה שאחריה ( ex ante)מבחינים בהוצאות שלפני ביצוע העסקה . מתבצע בה

(ex post . המשא , העסקה כוללות את הוצאות הכנת החוזה ההוצאות שלפני(

. מסמך החוזה כולל טיפול בכל מיני מצבים היפותטיים. ומתן והבטחת החוזה

למשל שעבוד . ביטחונות לגבי מצבי הפרה של ההסכם עשויים לקבל צורות שונות

. ערבויות של צדדים אחרים או למשל הצעת בעלות משותפת, נכסים אחרים

משא , ת חוזה כוללות הוצאות התאמת החוזה במקרה סטייההוצאות לאחר חתימ
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 Powell 1990, pp. 95-118; Snell 1982, pp. xix. 
165

 Plyann 1978, pp. 211-243. 
166

 Niehans 1987, pp. 676-679. 
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הוצאות ניהול החוזה והוצאות הקשורות במימוש , ומתן על השינוי של החוזה

זכויות הקניין מקטינות גם את עלויות העסקה  167.הקשורים בחוזה תהביטחונו

האפשרות למשכן נכסים מאפשרת להקטין סיכונים למלווים . בהשקעה בנכסים

ן . מוך יותר להון שהתקבלומחיר נ קיום הזכויות לאורך זמן מקטין גם את הסיכו

 .בהשקעות בנכסים ומגדיל את התמורה מההשקעות

 

 זכויות קניין בתקופת המסחר האשורי העתיק .0

 

-התקיימו בהמשך למוסדות דומים בצפון עתיקמוסדות המסחר האשורי ה   

בססו על המבנה המוסדות הת. מערב מסופוטמיה מתקופות קדומות יותר

. שהודגש בהם הקניין הפרטי, על המנהגים ועל התרבות של אזור זה, החברתי

מתוך המסמכים מתברר שזכויות הקניין היו מוסד חשוב ביותר בבסיס סחר 

על חשיבות המוסד . בשירותים ובנכסים של החברה האשורית, החליפין במוצרים

 יםם השתמשו בחותמה. למדים ממערכת ההגנה שנוצרה כדי להגן עליהם

 . וביתדות כדי לציין בעלות על נכסים ובמערכת חוזים ששמרה על זכויותיהם

 

קיום זכויות קניין מוגדרות היטב ומערכת אכיפה שלהן היו תנאי חיוני לקיום    

הסוחרים החליפו בשווקים זכויות קניין על מוצרי . המסחר האשורי העתיק

 168.ות שהוחלפו קבע את ערך הנכס שהוחלףערך הזכוי. וכך נקבע מחירם, המסחר

זכויות הקניין של הסוחרים במבנים עודדו את הסוחרים להקים אותם ולהשקיע 

הזכויות אפשרו לבעליהן להשתמש בהן כדי להשיג . בהם כדי לשפר את מצבם

חיוניות  היוזכויות קניין מוגנות ומוכרות . הלוואות לשימוש אישי או להשקעה

בעל הזכויות היה יכול למשכן אותן תמורת . ורים לשוק ההוןלהקלת נגישות האש

הכרת הזכויות והגנתן אפשרו לקיים את שוק ההון המפותח שהופעל . ההלוואה

הזכויות שהועברו כהשקעה או כהלוואה הוכרו ותועדו וחייבו . על ידי הסוחרים

ות זכויות הקניין היו חשוב. את המקבל להחזיר אותן בצירוף רווחים וריבית

שמוצאם מתרבות , במיוחד במסחר לטווח ארוך שעסקו בו הסוחרים האשורים

הגדרת זכויות הקניין . שהיו מחברה אחרת, טוליםאעם האנ, ומחברה אחת

חוקים והסכמים עם השליטים המקומיים , והבטחתן באמצעות מנהגים מוסכמים

 169.היו חיוניות לניהול המסחר ולהקטנת הסיכונים בניהולו

 

 במקומות רבים כים של הסוחרים האשורים מופיע נושא זכויות הקנייןבמסמ   

הסוחרים . וכללי אכיפתם" כללי המשחק המוכתבים", "הסדר הפרטי"כחלק מ

. יו מודעים לחשיבות זכויות הקנייןהשתמשו במונחים המצביעים על כך שהם ה

)או מחזיק רכוש , (šarûm)ביטויים כמו עשיר  išû) ש רכו/ובעל חפצי ערך 
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  North 1997, pp. 149-160. 
168

 Demsetz 1967, pp. 347- 359. 
169

 Demsetz 1966, p. 62; Demsetz 2002, pp. S653-S672. 
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(makkūrum )היו להם נכסים כמו סחורות . שכיחים במסמכים ( luqūtum) 

bābtum) חייבים/לקבל ויתרת משלוחים be'ūlātum)והון  ( היו ברשותם  .(

בעלי חוב כדי  (șabātum)הם יכלו לתפוס . אמצעי אכיפה של זכויות הקניין

 (maḫārum)הם גם יכלו להגיש תביעה . לנסות לגבות את החוב באמצעות עדים

dayyānum)לפני שופט  emādum)המחייב תשלום , ולקבל פסק דין (  .חוב (

 

הסדר "הציטוטים להלן מתוך מסמכי הסוחרים מעידים על קיומם של כללי   

על החשיבות שהם נתנו לנושא זכויות הקניין לפרט ולחברה בתקופה , "הפרטי

ן ובנכסים "בנדלה ועל קיום מערכת מפותחת של זכויות קניין עתיקהאשורית ה

ידי . ניידים רכוש שנצבר על ידי הפרטים סומן על ידם וזכה להגנה מפני פגיעה על 

הוא שימש כביטחון לאשראי והיה נשוא תביעות והחרמות בעקבות תביעות . זרים

הפרטים הורישו את זכויות הקניין . משפטיות שהתנהלו אצל מוסדות האכיפה

 .מוסכמים בנהליםשלהם 

 

 170"על ידי כל רכושם בעיר תמובטח מתכת כסףה"

 

הם יעזבו  (אז)ו את המתכת כסףהוא ישלם , הם מחזיקים בבית כביטחון"

 171"הבית

 

 172"והמשקיעים שלו לקחו את כל רכושו"

 

 173"כל מה שבבעלותו( על)את ( אשים את ידך)אני אתפוס עבורך "

 

 צמר או, בדיל, בדים: אשר עמיתו השאיר אחריו (רכושו)כל הסחורות "

 174"חמורים

 

 175".פ.שהוא חלקו של  (אשור)הבית בעיר "

 

בתים  כםהאם אין ל, תבן ועצים בביתי ניםתמיד מאחס םמדוע את"

 176"?כםמשל

                                                 
170

 kaspum ina ālim immala īšūni rakis KTH 19:22, CAD I-J 290a. 
171

 bētam ana šapartim ukallū kaspam išaqqalamma u ina bētim ușșiū TCL 14 66:11, 
CAD Š/2 429b. 

172
 u mimma īšû ummeānūšu ītablū BIN  6 195:25, CAD I-J 290a. 

173
 immimma īšû qātka ušaškakka CCT 2 13:30, CAD I-J 290b. 

174
 TC 2, 27. 4ff. Veenhof 1972, p. 132. 

175
 bētum ša ālim zittum ša PN TuM 1 22a:40, CAD B 283b. 
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גונב" יודע שכלי הבית שהם   בעצם הם יםוגונב יםוחוזר יםהאם אינך 

 177"?שלי

 

 178"ועתה הוא מסלק אותי מביתי, הוא לקח את כלי הבית שלי שהשארתי"

 

הם גם נקלעו , סוחרים האשורים לא רק הצליחו בעסקים וצברו רכושכמובן שה   

. הכרוכים באבדן נכסים הנובע מכל מיני סיבות, לקשיים כספיים ולמצבים קשים

במהלך מסען של שיירות הסוחרים התרחשו אירועים כמו שוד או נגרמו הוצאות 

לחמות בין אירועים פוליטיים כמו מרידות או מ. בלתי צפויות שגרמו להפסדים

חובות שלא שולמו . מלכים מקומיים גרמו להפסקת המסחר ולהפסדים לסוחרים

. גרמו להוצאות ריבית גדולות, על ידי השלטונות ועל ידי סוחרים אחרים םבמועד

פעילות . לא יכלו להחזיר את חובותיהם, חייבים שהושפעו מהפסקת המסחר

מצבים . ובאשור כנשסר בקנסות ועונשי מא רהמסחרית אסורה כמו הברחות גר

אחד . אלו הביאו סוחרים למצבים פיננסיים קשים ולפעמים לאבדן רכוש רב

המתאר את  ,BIN 4 32, (Pūšu-kēn) כן-פושו המקרים הוא מכתבו של הסוחר

מתאר את המצב לאחר מותו , של בתו, מכתב אחר. מצבו הקשה ומבקש עזרה מבניו

הם . הגיעו למצב שהיו חסרי נכסים סוחרים גם  179".כל הונו של אבינו אבד"

אולי מרמזת על הצד השלילי , הצורה שנכתבו בה הדברים". חסרי כול"נקראו 

 . דהיינו בעלי רכוש היו מכובדים יותר לעומת חסרי הרכוש, והנחות של התופעה

 

לנו אין ( אם)? שאתה כותב וחוזר וכותב עליה( הפזרנות)מה כל הבזבוז "

מה ? אנו יכולים להמשיך לחיות ברמה פזרנית( כיצד)? לאכול )כדי)מספיק 

 180."היום אני חי בבית ריק. שהיה ברשותי כבר אספתי ושלחתי לך

 

לא תפסתי אותו בעניין היתרות היות , שעליו כתבת אליי, .פ.שבאשר ל"

 181"כנששהוא חסר כול והועבר ל

 

                                                                                                                                            
176

 miššu ša ina bētiya tibnam u eșē taštanakkunū bētātikunū lā tadaggalā BIN 6 

119:21, CAD D 22b. 
177

 kīma numātum ša ittanaḫbalū numātīma ul tīde  TCL 17 53:8f., CAD N/2 335b. 
178 numātī ša ēzibu itbal u inanna ina bētiya uštāșianni TIM 2 70:9, CAD N/2 335b. 
179

 emūq abīni kulušu ittagmar, (Prague I 680), Veenhof 1999, p. 70. 

180
 mīnum ripšu ša taštanapparanni ana akālini laššu nīnu ripši nītanappaš ša iqqātiya 
ibši'u ulaqqitma uštēbilakkum ūmam ibbētim erîm wašbāku CCT 3 24:32, CAD E 
320-1b&a. 

181 aššumi PN ša tašpuranni kīma eriumma u akKaneš  šassuḫu aššiāti lā așbassu TCL 

19 5:26, CAD E 321a. 
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לפי   182.העניקו להם מעמד חשוב בחברה האשורית, הנכסים שהסוחרים החזיקו   

rabiūtum)חברת הסוחרים נחלקה לסוחרים גדולים , המסמכים ולסוחרים  (

ן  183.כנראה לפי רכושם ,(șaḫḫurūtum)קטנים  באשר לבעלי הבתים המוניטי

וגודלם באשור ובמושבות , למשל, כך. שלהם נקבע בין השאר לפי מספר בתיהם 

בית באשור היות לבנות  (Pūšu-kēn) כן-פושו בבעלה (Lamassī) למאסי  מאיצה

נובע כנראה מקנאתה במעמד . שחברו כבר בנה בתים לפניו לחצה להקים בתים 

  184.ן באשור"השכן ומרצונה להרחיב את הבעלות על נדל

 

כבר בנה בית פעמיים  (Šalim-aḫum) אחום-שלים ,מאז נסיעתך"

 185"?מתי נוכל לעשות כמוהו, ואנחנו

 

ות ומטעים כנראה מפני שהסוחרים במסמכי הסוחרים האשורים לא נזכרים שד   

השדות והמטעים מופיעים . אנאטוליהלא רצו להשקיע את הונם בנכסים כאלה ב

 של הסוחרים האשורים הזכויות 186.המקומייםטוליים אהאנבמסמכי הסוחרים 

ניידים כמו עבדים"החזקה ומכירת נדל: היו , בנים ובנות, בעלי חיים, ן ונכסים 

; שעבוד נכסים בתמורה להלוואה; ורות לצורכי רווחמכירת סח; ששועבדו לזרים

 (welfare) שימוש אישי בנכסים לצורכי רווחה; הורשת הנכסים לבני המשפחה

  187.כמו מגורים ושימוש אישי בתוצרת החקלאית

 

. כדי לסמן בעלות ה נחתמו קירות מבנים ופתחיהםעתיקבתקופה האשורית ה   

( בולות)פיסות חומר . לסימון שדותיתדות נתקעו במבנים או אבנים שימשו 

כלים, הוצמדו לקשרים בחבלים שקשרו שקים זכויות  188.או שהוצמדו לפתחי ְמ

גליל בדומה לנוהל הקדום  םבאמצעות שימוש ביתדות ובחותהובטחו בנכסים 

. פריצה לבתים גררה עונש מארגון הסוחרים ומהשלטונות 189.במסופוטמיה

להלן דוגמאות לנושא השימוש  .בירושהנשמרו מכל משמר והועברו  יםהחותמ

 :וביתדות לסימון זכויות הקניין בנכסים םבחות

 

                                                 
182

 Veenhof 1977, p. 116. 
183 Dercksen 2004, pp. 237-238. 
184

 Michel 1996, pp. 285. 
185

 Veenhof 1977, p. 116. 
186 Veenhof 2003a, p. 457. 

187
 ראה כפי שמשתקפים במסמכים, צורת בנייתם ועל פרטים אחרים בקשר אליהם, שטחם, על צורת הבתים 

 Michel 1996, pp. 285-300 
188 Collon 1997, pp.11-19; Teissier 1984, pp. xxi-xxiv. 
189

 Veenhof 2008, pp. 114-117. 
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 190"ם שליעל החות ישמר, שום חותם על הבית יאל תפתח"

 

 191"איטום על הדלתות ועל החלונות מושי"

 

 192"האם הבית העליון והבית התחתון אינם חתומים בחותמי"

 

 והביא ...את החדר המרכזי ואת החדרים מסביב וםחת"

 ולמשרתת והשאיר תםשהשאר רשימה של כל הדברים

ואחר כך שהמשרתת . נוספת בתוך החדר המרכזי (רשימה)

המשרתת המבוגרת ביותר ו 2.פ.ש.  ...פ.שתבוא עם 

שעל החדר המרכזי  יםעל החותמהמטפלות בבית ישגיחו 

 193"והחדרים מסביב

 

 ווחתמת החדש את כל כלי הבית הנמצאים בבית אל הבי (הכניסו)ו איהב"

 194"(כםבחותמ)שלו  וחלקים אחרים ביתאת ה

 

Šāt-Aššur)באחד המסמכים מתלוננת אחת מבנות המשפחה     ן  ,( בעת הדיו

האישה  195.על הדרתה מרכוש הנפטר בגלל גילה הצעיר, בירושה של אחד הסוחרים

על זכויותיה  הוהייתה לה ההזדמנות לתקוע יתד המעיד, כנראה התגוררה בבית

  196.בנכס

 

צעירה מדי וכך איני יכולה לתבוע את בית  (נחשבת)מדוע אני "

 197"היתד שלי בקיר; אבי לדין

 

                                                 
190 bētam mimma kunukkiya lā tapattîma kunukkiya šașșirī BIN 6 20:11f., CAD K 

545b. 
191 ina bābī u apātim šipassī id'ā TCL 4 30:10, CAD Š/₂ 57a. 
192 bētum šaplīum u elium lā ina kunukkiya kanik BIN 6 20:6, CAD B 283b. 
193 ekallam u durinnī ikkunukkikunu kunkam … mala tēzibāni meḫram ana amtim 

dinā u šaniam ina ekallim ēzabāma amtum išti PN lu tatalkam…PN2 u amtam 

rabītam ašar bētim na'idāma kunukkī ša ekallim u durinnī lušașșirū…  CCT  3, 

14:10, Michel 1996, p. 287, CAD D, 191b.  

194
 unūtam šumšu ša ibbētim ibaššiu ana bētim eššim šēribāma ēkallam u durinnī… 

kunkkāma  CCT 3 14:7ff., CAD B 283b. 
195

 Michel 1996, pp. 285. 
 .911-929 'עמ, 0110מלול  196

197
 TTC 26, Michel 1986, p. 128; KTH 6, Hecker 1978, p. 411. 
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ניידים כמו     האשורים הבטיחו את זכויותיהם באמצעים שונים גם בנכסים 

בבדים מיוחדים לצורך הובלה על והמתכת כסף הם ארזו את הבדיל . סחורות

naruqqātum)ם בדי הטקסטיל שנשלחו נארזו בשקי. החמורים אריזת היחידות  .(

נחתמו בפיסות חומר  החבלים הקשרים של, ויתדות הייתה באמצעות חבלים

ביעד המשלוח נפתחו האריזות  198.לסימון הבעלות על ידי בעלי המשלוח( בולות)

ושקילת התוכן של האריזות נעשו  יםפתיחת החותמ. יםבאמצעות שבירת החותמ

  199.בנוכחות עדים

 

 200"השקים והחבל שמסביב ליתדות 90 (את) חתום"

 

האם דברים אלו , מתכת כסףבמקום חתומות אבנים ( אצלי)עזב  .פ.ש"

 201"משביעים רצון האל

 

תמורת  מתכת כסףהסוחרים האשורים מכרו נכסים או ביצעו חליפין של    

תמורת זכויות  (למשל, בניין)דהיינו החליפו זכויות קניין בנכס אחד , נכסים

ערך הזכויות בנכסים קבע את מחיר הנכס . (למשל, מתכת כסף)בנכס אחר 

הנתונים על מכירת הנכסים מופיעים במסמכים לגבי נכסים ניידים . הנמכר

מסמכי הסוחרים כוללים דיווחים על עסקאות של . ובתים (למשל, סחורות)

בנתונים ניכרים  202.ובאשור כנשויש נתונים על נכסים כמו מחיריהם ב, ן"נדל

בעיר הגדולה המחירים . כנשבין מחירי הבתים באשור לבין מחיריהם ב הבדלים

להלן הציטטות המתארות את התייחסות הסוחרים   203.היו כנראה גבוהים יותר

 :והשכרת נכסים ן"לנושא הזכויות בנדל

 

 םאם אנחנו קונים אות, כתבת לי הםשעלי יםבעניין הבת"

לי מהוני ש ההדרוש ףכסמתכת בשבילך אני אקח את ה

מתכת האנשים דורשים הרבה . ח שלי"ואשלח לך את הדו

אין איש , אם לא אתה, (מכל מקום). לכן אנחנו נחכה. כסף

כל  פתוחול םחפץ לקנות אות כדי  מתכת כסףעם )את הְמ

                                                 
198 Veenhof 1972,  pp. 41-44. 
199 Veenhof 1972, pp. 30-32. 
200 12 naruqqātim u ebal sikkātim kunuk ICK 1 135:13, CAD N/1 379b. 
201

 PN kīma kaspim abnātim iknukma ētezib anniātum ana ilē damqâ Kt Kültepe g/k 

35:56, CAD  K 139a. 
202

 Veenhof 2003a, p. 457. 
203 Michel 1997, pp. 297-298. 
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ואשלם  םאדאג לקנות אות, אם המכירה מתקיימת. (לשלם

 204"שלי עצמי ףמהכס המתכת כסףעם  םבעבור

 

אספנו , נחושת כיכרי 2בעבור הבית שילמנו . .(פ.שקנינו את הבית של )"

, ושילמנו (נחושת) םכיכרי 1ומהתבואה שלך , מהסוחר שלך (את הסכום)

 205"ריבית מהסוחר(הלוואה בכ) (נחושת)לקחנו כיכר אחד (כמו כן)-ו

 

 יחידות 1הם מדדו , (בעבורך .פ.שקנינו את ביתו של )"

, חות משלושפ (תברר שישי)אם  (.șubātum) (מידות שטח)

אם , (נמוך יותריהיה המחיר ) קטןת מתכת כסףה( כמות)

 גדלת מתכת כסףה( כמות), יותר משלוש (יתברר שיש)

 206"(גבוה יותריהיה המחיר )

 

הוצאתי ו, פ.בשמו של ש( אשור)לבית העיר  מתכת כסף המנ 90שילמתי "

 207"לקנייתו ולתיקונו 2.פ.שעל ביתו של  (מתכת כסף) המנ 90

 

של ) והבא את הלוח שלי .פ.הבן של שזה כמחיר הבתים של  שלם את"

 208"בין הלוחות האחרים (שלי)ושים אותו בבית  (הקנייה

 

להציע למכירה את  יםחייב םאת, מכתב זה וביום שתשמע, בבקשה"

ונערות הטחינהו, הבתים לי את  ושלח(ו), כםשל את שתי השפחות 

, אם לא יהיה קונה. בו והתיישבו (במקומו) בית ושכר. מתכת כסףה

                                                 
204

 aššumi bētī ša tašpuranni šumma ništa''amakkum kaspim irramāniya mala 

šaqālim ašaqqalma têrtī illakakkum awīlū kaspam ma'ādam errišū ašiāti nutaqqa 

šumma lā kuāti ša''ammišunu u murri qablītim ul ibašši šumma tadānum ittabši 

anaḫḫidma aša'amakuššunu u kaspim irramāniya ašaqqal. TC 2, 2, Michel 1996, 

p. 296. 

205
 ana bētim 4 bilat eriam nišqul lū ša tamkārka lū ša še'uka nupaḫḫirma 3 bilat 
nišqul 1 bilat așșibtim išti tamkārum nilqe KTH 9:16 and 20, CAD T 127b. 

206
 …šalāš šubātim imaddudūma ina šalāš šumma batiq kaspam ișaḫḫer šumma ina 

šalāš watur kaspam itêr  TC 14 11 6ff, CAD Š/3 185a. 
207 16 mana kaspam appūḫ PN abbēt ālim ašqul bēt PN₂ ana epāšišu u ša'āmišu 16 

mana agmur TCL 4 29:46, CAD Š/1 351-2a&b.  
208

 ana šīm bēti ša mēra' PN šuqlamma țuppī šēșiamma ina qerbatim ina libbi țuppīya 
šuknaššu TC 3:36, Larsen 1967, p 101. 
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 ובית והתיישב ושכור! באמת!/קדימה. הביתצאו מ( בכל זאת)אתם 

 209"בו

 

 210"למשך שנה .פ.ששכר עליית גג מ 0.פ.ש"

  

ן היו גם זכויות קניין בבני אדם "בסחורות ובנדל, נוסף על זכויות בנכסים  

עבד  :הייתה 211,הגדרת בני האדם שהיו נשוא זכויות הקניין. ובבעלי חיים

(wardum)  ושפחה(amtum șuḫārum)" ילד"הם נקראו , כשהם היו צעירים .( ) 

șuḫārtum)" ילדה"או   (chattle)עבדים כחפצים : העבדות הייתה משני סוגים. (

העבדים כחפצים הם בני אדם שנלקחו בשבי כתוצאה ממעשי איבה  .ועבדי חוב

י 212.לשימוש בני אדם אחריםבשוק למשל ונמכרו  ם לשימוש העבדים היו נתונ

. האמות היו יכולות לשמש גם כפילגשים. הבעלים שהפיקו מהם שירותי עבודה

רוכש עבד למשל קיבל ביטחונות מהמוכר , לפי מסמכים בבליים עתיקים

בעל העבד היה חייב  213.שהבעלות על העבד לא ניתנת להפרכה ושהעבד בריא

זו עבדות של הסוג השני  .לדאוג למחייתו מאי עמידה שנוצרה כתוצאה היא 

ניתנו כביטחון להלוואה מעבדות מסוג זה היה . בתנאי הלוואה שבה בני האדם 

יש מקרים , אולם 214.אפשר להשתחרר באמצעות החזרת ההלוואה שלא שולמה

 215.הייתה הגבלת זמן על עבדות מסוג זה .תמורת השחרור קנסשנדרש בהם לשלם 

ראה תספורת מיוחדת כנ, בצורה מסוימתבבבל העתיקה סומנו כחפצים העבדים 

(abbuttum).  ידי העבדים שוחררו על ידי הבעלים בתהליך מיוחד או שנפדו על 

 .משפחתם

 

 216"על השפחה ועל העבד, יש לך תביעה על הבתים"

 

 217"(אותן)קנה  2.פ.ש, כמחיר השפחות מתכת כסףשקל  97קיבל  .פ.ש" 

 

                                                 
209 apputtum ina ūmim ša țuppam tašammeāni bētē 2 amātika kilaltīmma u țē'ittīn 

kilaltīmma ana šīmim dināma kaspam šēbilām bētam agrāma tašbā u šumma 

šāimum laššu attunu șiā mā bētam agrāma tašbā TC 3 88:10-21, Larsen 2002, p. 

56. 
210 bētam rugbam itti PN PN₂ ana 1 šattim ēgur TCL 1 126:5, CAD A/₁ 148a. 
211 Westbrook 2003, pp. 380-385. 
212 Wells 2005, pp. 190-192. 
213 Veenhof 1995, p. 1741. 

214
 . Roth 1997, p. 103.עבד חוב השתחרר אחרי שלוש שנים, 997לפי חוקי חמורבי סעיף  

215 Veenhof 2003a, pp. 449-450. 
216 ša ina bētē amtim wardim….qātka šaknatnima CCT 4 37b:19, CAD A/2 244a. 
217 17 šiqil kaspam šīm amtē PN talqe PN2 išām ICK 1 123:2, CAD Š/3 22a. 
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 218".פ.שבעבור העבד  מתכת כסף (שקל 21) מנה 0/1במחיר של "

 

, (של השפחה) מחירה, מתכת כסףשקל  90אם בסוף חודש זה הם יביאו "

 219"ייקחו אותהש

 

 220"(להלוואה)בתור ביטחון  .פ.שהוא מחזיק את בתו של "

 

 (אם), (הלוואה) מתכת כסףעל ידי ה (בעל התחייבות, ערב)' מוחזק' .פ.ש"

לכל מקום  (המשמש כערבון) הוא ייקח את בנו, וחזרת מתכת כסףה

 221"ץשיחפו

 

, הבית, וז מתכת כסףבתמורה ל, מתכת כסף המנ X 0.פ.שחייב ל .פ.ש"

ל 3.פ.שהמשרתת  את  ₂.פ.שמי שישלם ל, 0.פ.שוהשפחה שייכים 

 222"יקבל את הבית, מתכת כסףה

 

ובני , על ההסדרים שהתקיימו בנושא ביטחונות שניתנו בצורת עבדים    שפחות 

מדברים על ההתנהגות  991עד  992סעיף . משפחה ניתן ללמוד גם מחוקי חמורבי

השפחות ובני המשפחה ועל תקופת שירותם אצל בעל , המצופה ממקבלי העבדים

 223.המשכון

 

בעל פה או , זכויות הקניין היו מועברות בחליפין בדרך כלל באמצעות חוזה   

צריכים לנקוט , החוזה הוא פירוט הפעולות שהצדדים הנזכרים בו 224.בכתב

הפעולות כוללות . ונקציה של התנאים שהתקיימו בזמן הנתוןבזמנים מסוימים כפ

התנאים כוללים . מתכת כסףביצוע שירותים ותשלום , בדרך כלל הספקת מוצרים

פעולות של הצדדים בעת ביצוע ההסכם והודעות הנשלחות על , מצבים מסופקים

ידי גופים לקבלת החלט. ידם זה לזה ות החוזים נאכפים על ידי בתי משפט או על 

 . כמו בוררים או מוסדות של ארגוני מסחר

 

                                                 
218 ša 2/3 mana kaspim ša šīm PN wardim TCL 14 67:7, CAD A/2 244a. 
219

 šumma ina gamār warḫim annîm 15 šiqil kaspam šīmiša ittablūnim u itarru'ūši TCL 

21 252:23, CAD Š/3 22a. 
220 PN mer'assu ana šapartim uktâl CCT 1 10b+11a:17, CAD Š/1 429b.   
221 išti kaspim PN uktâl kaspum utârma ašar libbišu mera'šu itarru KTH 22:8, CAD  T 

249a. 
222 X mana kaspam ișșēr PN PN₂ īšu ana kaspim annîm bētam PN₃ șuḫārtam u amtam 

idaggal ša kaspam ana PN₂ išaqqulū  bētam ilaqqe  BIN 4 190:8, CAD D 22a. 
223 Roth 1997, pp. 20-21. 
224

 Shavell 1998, pp. 436-444. 
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לוחות של הסכמי אשראי היו נכסים חשובים שהצריכו טיפול מיוחד לצורך    

תעודות חוב ומכתבים הוכנסו לתיבות או , חוזים. שמירת הזכויות שנכתבו בהם

לסוחרים היו בבתים חדרים מיוחדים שהיו מוגנים . לכדים ונחתמו גם הם

גם חדרים אלו . ובהם החזיקו את המסמכים היקרים להם, מכניסה מבחוץ

כתוצאה מהחלטת השופטים או כתוצאה , לפתיחת החדרים בידי זרים. נחתמו

נוהל זה הלוחות היו עוברים לידי  .נדרש נוהל מיוחד, מתהליך מימוש חוב לפי 

 .המלווים

 

כלי  2הם השיגו "  2.פ.שו .פ.ש, מתכת כסףלוחות וכד עם  (ארגזי)ְמ

כלים ואת הכד בידי הפק  225"3.פ.שידו את הְמ

 

 226".פ.שאת חדר הביטחון חתום בחותמך ובחותם של "
 
 

הסוחרים בחדר הביטחון כפי שנמצאו בחפירות  ם שלכדי מסמכי
 227כנשב
 

  
 

תחו את המחסן של " ברו את , החתום על ידי הנציגים שלו, .פ.שִפ ִש

  228"(מחדש) יחתמו אותו (עדים)ששלושה , שלהם םהחות

 

, (לחדר הביטחון)המשקיעים של אבינו נכנסו , במות אבינו"

כלי  90והמשקיעים של אבינו הפקידו אצלך  , לוחות (ארגזי)ְמ

                                                 
225 ana 8 tamalākē ša țuppē u supannum ša kaspim ušēșiūnimma PN u PN2 tamalākē 

u supannam ana PN3 ipqidū BIN 6 147:2ff., CAD T 109b. 
226

 mașșartum ina kunukkika u kunuk PN kankat CCT 3 30:38, CAD M/₁ 336b. 
227 ḫttp://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.turquievision.com/turkeyinformation-

fr/images/kultepe.jpg 
228 ḫuršam ša PN kunukki ša šazzuzātišu pitiāma kunukkišunu šurmāma šalāštumma 

liknukū  TCL 20 99:10f., CAD  K 545b. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.turquievision.com/turkeyinformation-fr/images/kultepe.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.turquievision.com/turkeyinformation-fr/images/kultepe.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.turquievision.com/turkeyinformation-fr/images/kultepe.jpg
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שהיה חתום על ידי ביטחון בחדר  (כל אשר היה), חתום מתכת כסף

  229."אבינו

 

מצב החזקת הזכויות  230.זכויות בנכסים היו מוחזקות בידי הבעל ובידי האישה   

 :ראה להלן הסכם נישואין. כם הנישואיןנקבע בהס

 

אם . של שניהם (הוא הרכוש)הבית . 2.פ.שנשא לאישה את  .פ.ש"

אם . משותף להם (יהיה)הכול , ירדו מנכסיהם או שיצברו הון גדול

כאשר ייפטרו . הם יחלקו את הבית ביניהם, 2.פ.שינטוש את  .פ.ש

 231."יקבלו את הבית 4.פ.ש-ו 3.פ.ש, מן העולם

 

עברת הזכויות בירושה דרשה נוהל מיוחד של כתיבת צוואה חתומה בידי ה   

התקנות של העיר אשור היו שיש . חשבונות הירושה נעשו בעיר אשור 232.עדים

ואחר כך להביא לאשור את כל  אנאטוליהצורך לשלם את חובותיו של הנפטר ב

ובעיר היו עושים את החשבונות המתאימים ומוציאים את , רכוש הנפטר

 233.מסמכים המסכמים את חלוקת הרכוש לאחר תשלום החובותה

 

 234".כ.שערך צוואה באשר לביתו ב .פ.ש"

 

של  (בערך)בדיל וסחורה שלו , מתכת כסף (אחריו ירושה)הוא השאיר "

 235"מתכת כסף מני 91

 

 236"הם יחלקו לפי הצוואה של אביהם (של הירושה)את היתרה "

 

                                                 
229 immuāt abīni ummeānū abīni 12 tamalākē ša țuppē kaspam kunukki… ina -

mașșartim kunukkū ša abīni ummeānū abīni ērubūma ipqidūnikkum TTAED 4 7:7, 

CAD T 110a. 
230

 Veenhof 1998, pp. 137-141. 
231

 PN PN2 ēḫuz bētum ša kilallīššunūma ilappinū u išarru'ū ana barišunūma šumma 

PN PN2 ētizzib bētam kilallāššunu izuzzū inūmī imūatūni bētam PN3 u PN4 ilaqqeū 

KTS 2, 6. Bilgiç 1951, p. 241. 

232
 Veenhof 2003a, pp. 754-764. Veenhof 1998, pp. 119-158. 

233
 Veenhof 1995, pp. 1726-1727. 

234
 PN šīmti bētišu ša GN išīm BIN 6 222:2, CAD B 295a 

235
 lū kaspam lū annakam lū luqūssu 10 mana kaspam ēzib Contenau 1919, 10:7, CAD 
L 253a. 

236
 šittam….ammala šīmat abīšunu izuzzū TuM 1 22a:21, CAD Š/3 18b. 
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, 5.פ.ש, 4.פ.ש, 2.פ.ששל  (בכורה)בנו , 3.פ.ש, 2.פ.שאחיו של , .פ.ש"

. (בקשר לצוואה) ואחותם הנזירה נשבעו שבועת העיר 2.פ.שבניו של 

וצוואתו של אביהם וגם לכל , 3.פ.ששבו מתגורר  .כ.שלגבי הבית ב

, ואחיו 3.פ.שלא יעלה טענה כנגד  2.פ.שכי ( הם נשבעו) ,דבר שהוא

לא יעלו ( שהם נשבעו) 2.פ.שגם בניו של , ומאידך, 2.פ.שבניו של 

המגרש הסמוך לביתו . ובניו בכל נושא שהוא .פ.ששום טיעון כלפי 

 237."(המשותפת)יישאר בחזקתם , 7.פ.שבנו של , 6.פ.ששל 

 

ניתנו לשעבוד כעירבון להלוואה    היעדר יכולת לפרוע . הנכסים בידי הסוחרים 

או תפיסת הנכסים /את ההלוואה גררה אפשרות של תביעה משפטית ו

האכיפה נעשתה על ידי מוסדות הסוחרים או . או נכסים אחרים/עבדים והמשו

. וזאת בהתאם לחוקים ולמנהגים של החברה, השלטון וגם על ידי אנשים שנפגעו

הנוהל כלל אפשרות . אכיפה על ידי האנשים שנפגעו הייתה לפי נהלים מוסכמים

ות בגובה עריכת רשימת המלאי ולקיחת סחורות או לוח, כניסה לבית החייב

בעלי הזכויות היו יכולים להפסיד אותן כתוצאה מפסקי דין של השופטים . החוב

עמידה -כתוצאה מעונש על מעשה או מחדל או כתוצאה מאי, ושל השליטים

 .בהסכמי מכירה או אשראי

 

 238"שיש לו תביעה נגדי תופס את הסחורה שלי מיאם "

 

, לו אני חייב, (מקומיה)טולי אלאנ מתכת כסףאם שילמת את ה (אמור לי)"

השגת שחרור של העירבונות  (והאם), והמחזיק את העירבונות שלי

 239!"שלי

 

, מתכת כסףבין אם , .פ.ששיש ל נהזמי מתכת כסףהתערב ותפוס כל "

.או חייבים ( אשראי)לוחות  (bābtum )"240  

 

                                                 
237

 PN aḫū PN2 PN3 mer'a PN2 PN4 PN5 mer'ū PN2 u aḫāssunu gubabtum nīš ālim itmû 
ana bētim ša GN PN3 wašbu u šīmat abīšunu u ana mimma šumšu PN ana PN3 u 
aḫīšu mer'ē PN2  ula itūar u mer'ū PN2 ana PN u mer'ēšu ana mimma šumšu ula 
itturū qaqquru ša țiḫī bēt PN6 mer'um PN7 ana barišunu izzazū KTK 103, Michel 

1996, p. 294. 
238

 šumma bābil awātiya luqūtī ișabbat ICK 1 103:23, CAD L 254b. 
239

 šumma ana nuā'im ša ḫabbulākūnimma šaprātiya ukallū kaspam tašqulāma 
šaprātiya tušēșiā BIN 6 68:26, CAD K 509b. 

240
 lū kaspum lū țuppū lū bābtum ali kasap PN ibaššiu mișiāma șabtā TCL 19 62:26, 
CAD B 11b. 
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(פ.שהם נכנסו לביתו של )" את כל , .פ.שאת חדר הביטחון של פתחו , .

כל א מתכת כסףה ְמ . הלוחות (תיבת)ו את הזהב או את  . הם הפקידו .

 241"2.פ.ש (בידי)

 

מו שי, כםכלום אחרי וואל תשאיר .פ.שביתו של ב מה שנמצאכל  וקח"

 242"עם חותם בביתי (אותם)

 

, ולריבית (הקרן) מתכת כסף( כמות ה)אם הסחורה שלו אינה מספיקה ל"

 243"קחו מה שיש

 

חוקקה , ברות אחרות במסופוטמיהבדומה לח, העתיקהחברה האשורית ה   

היא יצרה . חוקים וחתמה על הסכמים עם שליטים זרים כדי להגן על הזכויות

 244.כללי אכיפה של הזכויות באמצעות הנהגת מנהגים והקמת מוסדות משפט

ם מזכירים מערכת חוקים שהתקיימה באשור עתיקיהמסמכים האשוריים ה

naruā'um)בור על אסטלה והייתה מפורסמת בצי אנאטוליהובמושבות ב ).245 

קיום מערכת החוקים ומערכת האכיפה שלה מוזכרים במפורש ובמשתמע 

kārum)המסמכים כללו החלטות של מועצת העיר אשור והכרום . מהמסמכים ), 

waklum)" המפקח"שנקרא , (המלך)הוראות מנהליות של שליט אשור  מסמכים  ,(

, תעודות חוב ופטור מחוב: יםעל תהליכים משפטיים ומסמכים משפטיים פרטי

היו גם סוגים רבים של חוזים . ביטול והעברת תביעות חוב וחיובים למכירת רכוש

. (naruqqum)שותפות והשקעה משותפת , הסכמה, הפקדה, הובלה, שירות: כמו

, צוואות, גירושין, נישואין: היו גם חוזים שהיו בעלי אופי לא מסחרי כמו

ההתנהלות בהקשר לזכויות הקניין המתוארת  246.התחייבויות והעברת בעלות

דומה לזו שתוארה במסמכים ובחוקים של אזורים אחרים , במסמכי הסוחרים

בהסכמים עם השליטים המקומיים הוגנו הנכסים של הסוחרים . במסופוטמיה

 .הדיון בנושא האכיפה מופיע להלן בפרק מיוחד 247.מפני החרמה על ידיהם

                                                 
241

 mașșartam ša PN ipte'ūma lū kaspam u ḫurāșam lū țuppē tamalākī…ana PN₂ 
ipqidū TCL 21 270:19, CAD M/₁ 337a. 

242
 unūtum mala bēt PN ibaššiū mimma lā tušriḫḫā šēșiāma ina bētiya kunkā BIN 6 
182:5, CAD A/₂ 377b. 

243
 šumma luqūssu ana kaspim u șibātim lā ikaššad  ša laqā'im liqeā  KTB 4:20, CAD L 
254b. 

244
 Veenhof 2003a, pp. 431-483. 

245
ועליו היו כתובים החוקים והתקנות כפי  הייתה עמוד שהוצב במקום מרכזי בעיר (naruā'um)האסטלה  

 .Veenhof 1995, pp. 1717-1744ראה  .מוסדות העיר שהתקבלו על ידי
246

 Veenhof 2003a, pp. 432-434. 
247

 Veenhof 2008, p. 193. 
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 תשלוםהשוק ואמצעי ה' פרק ב  
 

הסבר על איך מתנהלת התיאור המקובל של תחום העיסוק של הכלכלה הוא    

יעיל  248.במחסורהנמצאים הקצאת מקורות  החליפין הוא חיוני לשימוש 

הוא מאפשר ביזור והתמחות בייצור ובצריכה והבאת התועלות של . במקורות

ן בין השוק הוא המקום שבו מתבצע החליפי. השותפים לחליפין לרמה מרבית

ייצור וגורמי   249.ואמצעי לביצועו, קונים ומוכרים פוטנציאליים של מוצרים 

(. כסף)או בסיוע אמצעי תשלום ( barter) טבעיהחליפין בשוק יכול להיות 

או באשראי מאפשר יצירת תנאי סחר המתבטאים  כסףבכלכלת שוק השימוש ב

 .במחירים

 

נפתרות על ידי השוק וזאת  (כלכלת שוק)בעיות היסוד של הכלכלה החופשית    

בשווקים חופשיים מתבצעת חלוקה  250.באמצעות המחירים שנקבעים בשווקים

גורמי הייצור ליצרנים בענפי המשק . חופשית של המוצרים לצרכנים וחלוקת 

החלוקה היא באמצעות חליפין בשוק בין קונה למוכר כאשר שניהם מביאים את 

בשוק מגיעים הקונים . המכירה/התועלות שלהם למקסימום בעקבות הרכישה

החליפין והשוק . הנשענים על חוקי הביקוש וההיצע, והמוכרים להסכמי חליפין

בכך שהם מאפשרים התמחות ומימוש היתרונות " עושר האומות"הם חיוניים ל

 251.הנובעים מכך

 

י  252.בעת החליפין נקבעים מחירים    המחיר של מוצר אחד במונחי המוצר השנ

בעת החליפין כל אדם מוותר על דבר מה ומקבל דבר . ויות ביניהםהוא יחסי הכמ

מערכת המחירים היא מנגנון המעלה את המחירים כאשר הכמות . מה בתמורה

. ומוריד מחירים כאשר הכמות המוצעת היא בעודף, המבוקשת היא בעודף

בתחרות חופשית מערכת המחירים נשענת על החלטות בלתי תלויות של פרטים 

חשיבות מערכת המחירים היא . ולא על שליטה מתואמת של השלטונות עצמאיים

בכך שהיא משמשת אמצעי לחלוקת אספקה מוגבלת של מוצרים ושירותים בין 

צרכנים ובכך שהיא מסמנת ליצרנים היכן אפשר לעשות רווחים ולכן את מה שהם 

 . צריכים לייצר

 

העלויות נגרמות  253.קביעת מחיר בשוק נשענת על מערכת הכרוכה בעלויות   

, מהצורך למדוד את הממדים של הסחורות ואת השירותים שהם נשוא העסקה

הטכנולוגיה של המדידה והפיכתה למוסכמת . ומהצורך לאכוף את תנאי החליפין

                                                 
248

 .הפער בין הצרכים של בני האדם למשאבים העומדים לרשותם 
249

 Rutherford 1992, p. 286. 
250

 North 2003, pp. 432-439.  
251

 Smith 1976. 
252

 Vaggi 1987, p. 334. 
253

 North 1981, pp. 34-37. 
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המדידה פישטה את החליפין והקטינה . היו תנאים חיוניים בהיסטוריה הכלכלית

מידע בשוק מאורגן מופחתות הוצאות ה. את הוצאות החליפין בין הצדדים

המחיר בשוק המאורגן הוא . באמצעות קיומו של מספר גדול של קונים ומוכרים

היה מצריך עריכת מחקר גדול בין קונים ומוכרים כדי , שאילולי היה קיים, מידע

הכוללת , בגלל התחרות 254השוק גם מגביל התנהגות אופורטוניסטית. להשיגו

 . ל האופי האישי של החליפיןובגל, מספר גדול של משתתפים

 

החליפין של זכויות . בעת החליפין בשוק מוחלפות זכויות קניין בין פרטים   

הזכויות חייבות להיות מדידות  255.קניין בשוק מצריך שהזכויות תהיינה בלעדיות

הגדרת , במקרה זה יש עלויות הכרוכות בהגדרה של מה שמוחלף. וניתנות לאכיפה

ועלויות ניהול המשא ומתן ואכיפת החוזים של העברת , עליההבלעדיות והפיקוח 

גורם שלישי כמו המדינה או ארגון סוחרים יכול להקטין את הוצאות . הזכויות

קיום הכללים . העסקה באמצעות פיתוח מערכת של חוקים ותקנות כלליים

המוסכמים החיצוניים מקטין את הוצאות העסקה מכיוון שהוא  מכתיב לצדדים 

לי העסקה ובכך חוסך את הצורך להשיג מידע על התהליך ולנהל את המשא את כל

יש גם מגבלות , המוטלות על הצדדים לעסקה, נוסף על המגבלות החיצוניות. ומתן

פנימיות שהצדדים מטילים על עצמם כתוצאה מכללי התנהגות מוסכמים בחברה 

 256"(.הסדר הפרטי")

 

והווירטואלי בכל המקומות ( שוקאזור )השווקים מתקיימים במרחב הפיזי    

הם יכולים להיפגש במקום פיזי מסוים כמו בתי  257.שנפגשים בהם מוכרים וקונים

השווקים . בשוק מאורגן בעיר או במקום וירטואלי כמו האינטרנט, הסוחרים

 גיאוגרפיאזור , שטח כפרי מיוחד, את שער העיר, כיכר, יכולים להקיף רחוב

. לכל שוק יש כללי התנהגות המאפיינים אותו. יאזור-מסוים או להיות בין

למוצרים הנסחרים בו ולגורמי הייצור , הכללים משתנים בהתאם למיקום השוק

יכולה לפעול בכמה שווקים ( צרכן או יצרן)כל יחידה כלכלית . הנמצאים בו

בין שווקים משוכללים יש קשרי . ולמלא בכל שוק תפקיד שונה של קונה או מוכר

בכל שוק הקונים . בזמן-לכן הכמויות והמחירים נקבעים בהם בוו, גומלין

ונותנים על הסדרי הקנייה והמכירה של המוצר הנסחר בו . והמוכרים נושאים 

הכמויות , פירושו של דבר שבמחיר שנקבע, כאשר הם מגיעים להסכמה

מצב זה . המבוקשות על ידי הקונים שוות לכמויות המוצעות על ידי המוכרים

 .מצב של שיווי משקל בשוקמוגדר כ

 

                                                 
254

הגדרת התנהגות אופורטוניסטית היא היכולת של צד אחד לחליפין לזכות ביתרון על חשבון הצד האחר באמצעות  
 .הפרת ההסכם בהתנהגותו לאחר ההסכם

255
, ריות תהיינה מוגבלות בגובה המחיר שהנכס יימככך יכול להיות שהזכו .אין זה אומר שהזכויות הן בלתי מוגבלות 

 .או שתהיה הגבלה על מטרת השימוש בנכס
256

 .900 'האכיפה עמ' ראה פרק ד 
257

 Hill 1987, pp. 332-334. 
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ולוויסות מלבד     שוק חופשי הוא שוק שההיצע והביקוש בו אינם נתונים לפיקוח 

המכתיבה את כללי המשחק המוסכמים של מוסד השוק כמו , מדיניות שלטונית

השלטונות עוסקים בהסדרה . מידות ומשקלות ואכיפת חוזים, זכויות קניין

(regulation) ,בקביעת תקנות ובפיקוח ושליטה על פעולות , תבוויסו, בהכוונה

בבריאות , בהגינות, עניין ביעילות כלכלית כלכליות של היחידות הכלכליות מתוך

פיקוח על תנאי , הגישות לפיקוח יכולות להיות פיקוח על המחירים. ובבטיחות

. 'על רישוי סוחרים ובעלי מלאכה וכו, על מידות ומשקלות, ההעסקה של עובדים

הקמת סוכנויות פיקוח ועידוד , וח יכול להיעשות באמצעות חקיקת חוקיםהפיק

 (. ארגון סוחרים למשל)הקמת ארגונים המפקחים על עצמם 

 

 השוק במסופוטמיה  .9

 

ויכוח אקדמי רב שנים     258.בנושא השוק ואמצעי התשלום במסופוטמיה מתנהל 

טוענת , פינלי ואחרים, פולני, הנשענת על משנתם של מרקס, קבוצה אחת

ס לא הייתה בעלות "שבמסופוטמיה של סוף האלף הרביעי והאלף השלישי לפה

ייצור החברה . לא התקיימו שווקים ולא היו אמצעי תשלום, פרטית על אמצעי 

הבעלות על הקרקעות הייתה . הייתה פרימיטיבית ועסקה בעיקר בחקלאות לקיום

ה בארגונים גדולים של שהתארגנ, (household)ציבורית בידי המשפחה המורחבת 

ייצרו בעיקר לשימוש עצמי. המקדש ושל הארמון רק מספר מצומצם . הארגונים 

זכויות הקניין . של מוצרים כמו מתכות וחפצי מותרות נסחרו במסחר בין אזורי

הפרטים במשפחה . והיו גילויים מוגבלים של בעלות פרטית, לא הוכרובקרקעות 

התבצע  בין הפרטים 259.ם בתמורה למנות מזוןהמורחבת הועסקו על ידי הארגוני

החליפין היה . מוכתבים על ידי השלטונות חליפיןלפי יחסי  (barter) טבעי חליפין

מכאן שלא היו זכויות קניין שהוחלפו . וסטאטוסמשיקולים חברתיים של הדדיות 

ולא הייתה הקצאה באמצעות  הנקבעים בשווקים לא התקיימו מחירים, בשווקים

מניעי הפרטים בחליפין לא היו כלכליים של רווח  260.ל המקורות במחסורהשוק ש

 .ותועלת אישית אלא מניעים חברתיים ופוליטיים

 

מהאלף הרביעי  וארכיאולוגיותאין עדויות היסטוריות , לפי האסכולה הזאת   

למחירים הנקבעים בשווקים ולקיום אמצעי , ס לקיום שווקים"והשלישי לפה

ובערים לא נמצאו , המונח שווקים לא מופיע במסמכים. ייםתשלום אוניברסאל

הם ערכים , המחירים הנזכרים במסמכים. אזורים היכולים להיקרא שווקים

והם נקבעים מראש ולא כתוצאה , לצורך הנהלת חשבונות של הארמון והמקדש
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השעורה לא . המחירים פורסמו בספרי החוקים של התקופה. מביקוש ומהיצע

ניהול חשבונות הייצור . תשלום שימשה אמצעי היא שימשה מזון ולצורך 

, שימשה לניהול חשבונות הסוחרים והארמון כסףהמתכת . והחלוקה של המנות

הסוחרים היו פקידים של . לקישוט או כמוצר המוחלף בשוק כחומר גלם

שנועד , החליפין היה מנהג חברתי. המבצעים את החליפין לפי הוראות, השלטונות

מצבו ואת מעמדו של הפרט בחברה ואת המעמד הדיפלומטי  לקדם את

 . והאסטרטגי של השליטים ביחס לשליטים אחרים

 

לקיום שווקים  וארכיאולוגיותקבוצה אחרת טוענת שיש עדויות היסטוריות    

ו, ולמערכת מחירים הנקבעת בהם . ס"אלף השלישי לפהבבסוף האלף הרביעי 

 261.מסגרות הארגוניות הגדולות היו כלכליותוה, משקי ביתהפרטים היו שייכים ל

ותוגמלו ( בדרגות חופש שונות)הפרטים הועסקו על ידי המערכות כשכירים 

יומי או משכורת חודשית היו זכויות קניין מוכרות של שימוש . באמצעות שכר 

על , היו גם זכויות קניין של בעלות על מטעים. ןבקרקעות באמצעות חכירת

העובדים המקצועיים והבכירים של . כלי בית ועל מוצרים על, על עבדים, בתים

שאפשרו להם , הארגונים תוגמלו באמצעות הקצאת קרקעות לחכירה לזמן ארוך

החוכרים יכלו להוריש את . הכנסה נוספת על המשכורות שקיבלו מהארגון

 . הזכויות או להחכיר אותן בחכירת משנה בתנאים מסוימים

 

והוא , של התקופה( הכסף)נעשו באמצעי התשלום  תשלומי השכר והמשכורת   

, בדים, ומוצרים נוספים כמו צמר של שעורה( נפח)יחידות מידה מוסכמות 

היו . יומיות-השעורה הייתה אמצעי התשלום לביצוע עסקות יום 262.תמרים ושמן

המחירים בשוק נקבעו כיחידות . שנקבעו בשווקים יחסי חליפין בין המוצרים

, שמן, מלח, דגים, בעבור מוצרים ושירותים אחרים כמו בשר מידה של שעורה

השעורה שימשה גם אמצעי למדידת  263.משקאות כמו בירה והובלה, קני סוף

ס שימשו "באלף השלישי לפה. הלוואות וריבית ולרישום נתונים בספרי הארגונים

אמצעי תשלום לביצוע עסקות בנכסים כמו , בנוסף לשעורה, ונחושת כסףהמתכות 

מופיעה גם כאמצעי  כסףהמתכת . מטעים ועבדים ובמסחר בין אזורי, בתים

 .לרישום נתונים במערכת החשבונות של הארמונות והמקדשים בנוסף לשעורה

 .מתכת כסףהיה יחס קבוע לחליפין בין שעורה ל
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ויכוח בין החוקרים , ס"לגבי התקופה המתחילה בתחילת האלף השני לפה    אין 

הדעה הרווחת היא שפעילות המוסדות הגדולים  264.חברתי-לילגבי המבנה הכלכ

יותר ויותר פעילויות ציבוריות עברו לידי . של הארמון ושל המקדש הצטמצמה

שהוחכרו היו ( הזכויות)הפעילויות . פרטים שחכרו את הפעילויות מהארגונים

סים, בממשל משרות . קני סוף ופעולות מלאכה שונות, הפקת דגים, גביית ִמ

ס מופיע המונח שוק "מכים היסטוריים החל מסוף האלף השלישי לפהבמס

(maḫīrum)  ומחיר(šīmum).265 על גדות הנהרות , שווקים התקיימו בשערי העיר

אמצעי התשלום . או בבתי הסוחרים ברחובות מיוחדים בערים ,kārum) –במזח (

נמוך  לעסקות בערך( - SILA qû –קב )המשיכו להיות יחידות מידה של שעורה 

יום)  מתכותשימשה עם ( מנה, שקל –יחידות משקל ) כסףוהמתכת , (יום-צורכי 

. לעסקות בערך גבוה כמו נכסים ומסחר בין אזורי( נחושת, זהב) ותנוספ

הסוחרים פעלו בשוק בצורה עצמאית והיו מונעים ממניע רווח בעת ביצוע 

 . החליפין בשווקים

 

 השוק בתקופת המסחר האשורי העתיק    .0

 

הביקוש ,  מתוך מכתבי הסוחרים האשורים ומסמכיהם מתברר שמוסדות השוק   

המחיר והסדרת השוק , אמצעי תשלום אוניברסאליים, החליפין, וההיצע

(regulation) השוק 266.התקיימו ופעלו בהתאם למצופה במודלים הכלכליים 

(maḫīrum בפי הסוחרים) ,ורי אז, מקומי –היה רב ממדי , שפעלו בו הסוחרים

שפעלו כסוכנים של הביקוש וההיצע לנכסים ניידים , גורמים כלכליים. ובין אזורי

ניידים ( בעלי חיים ובני אדם, סחורות) למוצרי צריכה , (שדות ובתים)ולא 

. נפגשו וביצעו חליפין במגוון מקומות, לנכסי השקעה ולשירותים, ולחומרי גלם

בארמונות , (kārum –כרום ה)במוסדות המושבות , הם נפגשו בבתי הסוחרים

בערים , אנאטוליהברחבי , בשערי העיר אשור, ובחצרות השליטים המקומיים

 :במסמכי הסוחרים הדוגמא לכך מופיע. בדרך אליה ועוד

 

 267"(בחברה שלנו)הקנייה נעשתה בבית אבינו "

 

כולל בשוקי הנכסים כמו )הפעילות המסחרית של הסוחרים האשורים בשווקים    

הסחורה מוצעת . דומה לפעילות מסחרית של סוחרים בכל הדורות( בדיםבתים וע

ana šīmim ibašši)למכירה ( זמינה)  ana šiamātim)מופקדת למכירה ; (
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paqādum ana šīmim/kaspim tadānum);הסוחרים מכרו סחורות ; ( ו  ( או קנ

ana šīmim laqā'um)אותן  šīmum ša'āmum)  הם ביצעו קניות. ( הציעו , (

aššim)ירים מח בתום העסקה  268.(ana šīmim gamrim)וסיכמו על מחיר סופי  (

המחירים יכלו  269.מהמחיר ומהעסקה šabbū))הצהיר המוכר על שביעות רצונו 

eliš)גבוהים , (wasmum)הגונים , (ešārum)להיות נורמאליים  והסחורות , (

זולות  batqum)יכולות להיות  זול או יקר  (  batiq wattur)או להימכר 

tadānum הסוחרים קבעו לסוכנים שלהם מחירים ותנאי מכירה שמתחת להם . (

הסוחרים . מכאן משתמע שהתנהל משא ומתן בין הסוחרים. אסור היה להם לרדת

batqam ukallūnim)( זול)דיווחו על הצעת מחיר נמוך  בעבור  לקחוותהו כמה  (

mala luqūtum i)סחורתם  l luqû) ,ר במחיר הטוב או נתנו הוראות למכו

šīmšunu)ביותר  kīma ubbulūni gumurma ) את ( הפקידו)הסוחרים העבירו .  

šakānum)270הסחורה ללקוח  נתנו בהחלפה ישירה תמורת )בתשלום במזומנים  (

ana itațlim tadānum( נחושת או מוצר אחר, מתכת כסף או הפקידו באשראי ( (

(qīptum ). 

 

ול   מערכת האכיפה של . הסדרה של השלטונותהמסחר האשורי היה נתון לפיקוח 

השלטונות . החוזים והמנהגים בוצעה על ידי השלטונות ועל ידי מוסדות הסוחרים

הם בדקו את זכויות הקניין של סחורות , קבעו כיצד יש להתנהג בשווקים

סך הכול לסחורות ואת  (לא ערכי שוק)ערכים מחושבים וקבעו , בשיירות שיצאו

ellutum)בשיירה  (awītum) ם שוניםמסוגי ערך הסחורות כנראה לצורך הטלת  (

 . המיסוי שהיה בשיעור מסוים מערך הסחורות בשיירות

 

לפי הערך  מתכת כסףשל הבדיל ב (את הערך)הוא חייב לחשב בעבורך "

 271"שנקבע לשיירה

 

השלטונות המקומיים העניקו לסוחרים האשורים במקומות מסוימים בלעדיות    

ההגנה כללה הסגרה של . תחרות מסוחרים אכדיםהעליהם מפני במסחר והגנו 

ואפשרות של הוצאה להורג שלהם על ידי הסוחרים , הסוחרים האכדים שייתפסו

. וזהב מתכות כסףואיכות ה היה פיקוח על המידות ועל המשקלות 272.האשורים

ויש עדויות שהיו הפרשים בשקילה בעת , הסוחרים השתמשו במשקלות שלהם
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כדי להסיר ספק השתמשו הסוחרים לפעמים במשקל של ארגון . עסקותביצוע ה

  273.הסוחרים הכרום

 

השווקים היו נתונים לתקופות של פעילות ולתקופות של הפסקת פעילות    

nukurātum)ממצב ביטחוני רעוע , מסיבות ביטחוניות כתוצאה מאי סדרים ) ,

 –צב של אי סדרים לעומת זאת יש עדויות על הפסקת מ. ממרד או מהתקוממות

מצבים אלו השפיעו על ההיצע ועל הביקוש  274.הסכם שלום והשפעתו על השווקים

 275.לסחורות ועל מחיריהן

 

sikkātum ușiūma) (בעיר)בעיות  ואחרי שהם עזבו הי" השוק . (

ואנחנו לא במצב לממש את ההבטחות שניתנו כאשר מסרנו , מופרע

. מתכת כסףשה להשיג ק. (bābtum)את הסחורות באשראי לקוחות 

  276"המחירים נמוכים. מתכת כסףאל תצפה להרבה 

 

 (מרד)ויש אי סדרים , (sikkātum)בעיות (ה)כאן המלך נפל בזמן "

siḫītum)בתוך העיר  יש אויבים במרחק . ואנחנו חוששים לחיינו, (

מי שהוא ניסה . של שעה וחצי ואף אחד לא מעז לצאת מחוץ לעיר

בינתיים בשום אופן . איתו להשתתף בקרב אפילו לגרום לנו לצאת

אין להכין חוזים אלא אם אנחנו מחויבים לממונים עלינו בלא פחות 

כאשר הארץ תהיה שוב שקטה והשליט יחתום . מתכת כסףמכיכר 

יוכלו להישלח לאן שהוא, על חוזה  277."הלוחות 

 

 278"2.כ.שכתוצאה מכך לא המשכתי ל, נמצאות במרד 2.כ.שו .כ.שארץ "

 

יירגע אעזוב, רץ בהתקוממותהא"  279"כאשר 

 

 (הסכם שלום)קיבלה זה עתה את השבועה  2.כ.ש ,.כ.שקיים שלום ב"

 280".כ.שמ
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היות והשוק של , ששלחת לי מתכת כסף מני 0בשווי  (בדים)לא שלחתי לך "

אכדים לא  (בדים)אם השוק של ה, (מאירועים)אכדים הושפע  (בדים)ה

 281."לח לךאקנה לך בדיל ואש, יהיה נורמאלי

 

 יכיכר 91-ה, (אם תאשר זאת)אם בטובך , (בבקשה)אבי אתה "

שיש אי  (שמועות) אני חוזר ושומע, כאן (קניתי)נחושת שעשיתי 

 (כיוון), אני מקווה שהארץ תחזור למצב נורמאלי, סדרים בארץ

 (רוצה להיות פעילה מסחרית)" רעבה"שהנחושת נעשתה 

ראה שאוכל להמיר הבה ותגיע ממך הו, אם תרשה, פעמיים

אל תסתכל על מנה אחת  (אבל), או זהב מתכת כסףאותה כאן ל

 282."(על המחיר) או שניים נוספים

 

 המחירים וכוח השוק, ההתחרות .3

 

. בשווקים משוכללים אין למשתתפים יכולת להשפיע על התחרות ועל המחירים   

כוח שוק בין בשווקים נוכחים מספר רב של קונים ומוכרים שאינם יכולים להשיג 

הגדרת . התארגנותם או כתוצאה מהסדר עם השלטונות, אם על ידי גודל פעילותם

כוח שוק היא המידה שבה גורם כלכלי יכול להשפיע על המחיר או על הכמות 

ככל שהשפעת היחידה הכלכלית על הכמות המוצעת גדולה יותר . בשוק מסוים

ינו מחולק בצורה סימטרית וככל שהמידע על השוק ועל המוצרים הנסחרים בו א

במקרה כזה מתרחש  283.כך כוח השוק גדול יותר, ונמצא בידי צד אחד לחליפין

של אינפורמציה , שהוא תוצאה של היעדר מספיק שחקנים בשווקים, "כשל שוק"

  284.או התנהגות בלתי תחרותית של הסוכנים הכלכליים בשווקים

 

ל התרחשות של מצבי שוק במסופוטמיה של התקופה הנחקרת יש עדויות ע   

ניצלו כוח שוק כדי לקבוע מחירים גבוהים למוצריהם  שבהם היחידות הכלכליות 

מהיעדר תחרות בשוק עקב  מצבי השוק האלה נגרמו כתוצאה. או להגביל כמותם

נבעו  אי הסדרים בשוק. מאי סדרים בשוק צבירת כוח בידי סוחרים מסוימים או

                                                                                                                                            
280

 KTS 2, 40:27ff., Veenhof 2008, p. 205. 
281

 ana 2 mana kaspim ša tušēbilanni kīma šīmum ša akkidiē laptūni lā ušēbilakkum 
šumma adi 10 umē šīmum ša akidiē lā īstašram annakam aša''amma 
ušebbalakkum TCL 4 11:11, CAD Š/3 30a. Larsen 2002, pp. 150-151. 

282
 abī attā šumma damqākkum erium 10 biltum ša ēpušu annakam aštanammema 
mātum saḫ'at ammati mātum ana ašriša litūar erium šinišu ibtarre šumma libbika 
têrtaka lillikamma lū ana kaspim lū ana ḫurāșim annakamma luta'iršu ana kaspim 
1 mana 2 mana watārum enēka lā tanašši BIN 4, 34:6 ff. Venhoof 1987, p. 63 and 

74. 
283

 Scherer 1987, pp. 342-345; Kaiser 2003, pp. 439-442. 
284

 Ledyard 1987, pp. 326-328. 
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אסונות טבע או מהפרעות אחרות בתחרות  ,מצב ביטחוני קשה, ממצבי מלחמה

 . בשוק

 

באמצעות פרסום המחירים השלטונות השפיעו על הפעילות המסחרית בשווקים    

כיצד וכן לא ידוע גם  ותקביעת המחירים בחוקים לא ידועל הסיבות. בחוקים

הראשונה הייתה : פרסום נעשה משתי סיבות עיקריותהכנראה ש. המחירים נקבעו

 בהתחשבנות עם מוסדות המסחר והשלטונות סחורותאת ערך ה כדי לקבוע

השנייה הייתה הרצון להתערב בשווקים . בנושאים כמו מיסים או חובת מכירה

לדעת )לסייע לגורמים הנוכחים בשווקים במידע על מחירים סבירים למוצרים ו

 יםתנודות חזקות במחירים עלולשהיעדר מידע והשלטונות הבינו  (.השלטונות

סיבה נוספת יכולה להיות רצון השלטונות . רום לאי סדרים חברתיים ומהומותלג

לפרסם בציבור כמה מוצלחת תקופת שלטונם על ידי הודעה עד כמה סבירים 

( ס"לפה 9771בערך )כך למשל בחוקי אשנונה . המחירים של מוצרים חיוניים

. ושת ולזפתלנח, לשמן, לאשלג, למלח, לתבואה םמחירירשימת יש  0-ו 9בסעיף 

בחוקי חמורבי  285.לשירותים כמו שכירת עגלה וסירה םיש מחירי 2-ו 1בסעיף 

 090לשירותים כמו שירותי רפואה בסעיף  םמחירירשימת יש ( ס"לפה 9701בערך )

-ו 021, 020שכירת שוורים סעיף ; 000-ו 002שירותים וטרינריים בסעיף ; 001עד 

  077.286עד  070ושכירת סירות ; 079

 

בתקופת המסחר האשורי העתיק הייתה כנראה התערבות שלטונית בשווקים    

של  עסקותב כסף וזהב, איכות והמחיר סביר של מתכות כמו בדילהשקבעה את 

בדיל של השוק "מונחים כמו ב סוחרים השתמשו במסמכי אשראיה .מוסדות העיר

את המחיר  מונחים אלה ציינו(". אשור)בדיל של השוק של העיר "או " Xשל העיר 

הייתה קיימת מערכת מחירים כמו כן  287.והאיכות הסטנדרטים במקומות הנזכרים

מוסכמת לרישום ערך הסחורות בשיירות לצורך התחשבנות ולצורך תשלום 

ערכים מוסכמים של גם היו . טוליםאהיטלים על ידי הכרום והשלטונות האנ

לפי . חר משותףלצורך מס – כנשארגון הסוחרים ב –רכישות על ידי הכרום 

בשווקים שנבעו ממצבי שוק  מסמכי הסוחרים האשורים היו תנודות במחירים

 .שונים

 

היו להם  288.כאמצעי תשלום כסףהסוחרים האשורים השתמשו בעיקר במתכת    

ערכו )בדים מחירו  X. "דרכים שונות לציין מחירים או יחסי חליפין של מוצרים

ערכם ) מחירם מתכת כסף Yבדים  X" ;"מתכת כסף Y (kasapšu)( במתכת כסף

kasapšunu) (במתכת כסף )" ;"Y הם  מתכת כסףX כאשר הם רצו לומר ". בדים

                                                 
285

 .20-21 'עמ, 0191 מלול 
286

 .902-907' עמ, 0191 מלול 
287

 Veenhof 2003b, pp.111-112. 
288

 Veenhof 1972, pp. 448-455; Veenhof 2008, pp. 82-89. 
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ן  – TA.הם השתמשו בביטוי , בין שני מוצרים (יחסי החליפין)מהו שער החליפי

ultu ,דהיינו כל אחד . 

 

"X (מחיר)ב, בדיל ימנ Y כל אחד (מתכת כסף) יםשקל (ultu) , ערכו

  289"מתכת כסף מני Z (הכולל מחירו)

 

נחושת שאינה שווה  (אצלי) לי (להפקיד) אבל היום אתה רוצה למכור"

 290"(של נחושת)למנה  (ultu)כל אחד  (מתכת כסף)אפילו חצי שקל 

 

במסמכי הסוחרים מופיעים מחירים רבים של מוצרים ושל נכסים שנמכרו    

דגיש את השימוש במתכת מה שמ, מתכת כסףרוב המחירים הם ביחידות  291.בשוק

המחירים השתנו בהתאם לאיכות המוצרים ולמצבי . כאמצעי תשלום אוניברסאלי

 כנשמחירי המוצרים היו שונים באשור וב. השוק בשווקים שבהם נמכרו

שקל  90עד  0היו  אנאטוליהמחירי השעורה ב. אנאטוליהובמקומות שונים ב

 לכור מתכת כסףרך שקל לעומת מחיר של בע. ליטר 111 –לכור  מתכת כסף

שקל נחושת לשקל  901-ל 01נעו בין  אנאטוליהמחירי הנחושת ב 292.בבבל שעורה

נעו בין . מתכת כסף לשקל  מתכת כסף ישקל 2 0/0-ל 7 9/1מחירי הזהב באשור 

 מתכת כסף ישקל 0.0עד  1.0היה באשור  (באיכויות שונות) צמרמחירי בדי ה. זהב

מטאוריטים מחיר הברזל  . שקל ליחידה 11עד  91.0  -ב כנשליחידה והם נמכרו ב

ašium; amūtum) (הטבעי)  מתכת כסףממחיר ה 21פי  בכנש ובאשור היה גבוה (

מתכת שקל בדיל לשקל  90-90מחיר הבדיל באשור היה  293.ממחיר הזהב 0או פי 

 .מתכת כסףבדיל לשקל  ישקל 7-2 אנאטוליהוב כסף

 

הדוגמאות המובאות להלן הן . פיעים להלןדוגמאות של מצב המחירים בשוק מו   

המידע על מצבי השוק היה חשוב לסוחרים כדי . בעלי חיים ובתים, של סחורות

הם ויסתו את ההיצע והביקוש שלהם כדי להימנע . לתכנן מכירות או קניות

   294.מהשפעות חריגות על המחירים

 

 295"המחירים נמוכים"

 

                                                 
289

 X mana annukum ultu Y šiqlim kasapšu Z mana Veenhof 1972, p. 448. 
290

 ūmam ša ultu 1/2 šiqlim u ultu 1 mana  lā ubbulu eriam taddanam Veenhof 1972, 

p. 450. 
291

 Veenhof 1988, 250-251; Veenhof 2008, pp. 82-88. 
292

אולם בגלל הוצאות ההובלה , לכאורה היה יכול להיות רווח גבוה מאוד במכירת שעורה ממסופוטמיה לאנאטוליה 
 .מצב דומה התרחש בנחושת. הגבוהות המסחר לא היה כדאי

293
 .שמוצאו ממטאורים 

294
 Veenhof 2003b, pp. 113-116. 

295
 šīmū batqūma CCT 4 10a:24, CAD B 166b. 
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amūtum) (יטיםמטאור) הם מציעים לי מחיר נמוך לברזל" לא ( ולכן) (

 296"מכרתי

 

, ההזמנות שלך קניתי בדיל כשהיה היצע קטן( לחץ)בגלל "

 90היום הבדיל זמין במחיר של , וכתוצאה מכך הוא שכב שם בטל

 297"או גבוה יותר (מחירו - מתכת כסףשקל בדיל לשקל )כל אחד 

 (באשור)

 

בדיל ) יםלשק 1 (במחיר)לזמן קצר  (את הבדיל בתנאי מכירה) תמכרו"

ככול  (במחיר)או לזמן ארוך , טוב יותר (במחיר)או  (מתכת כסףלשקל 

 (אנאטוליהב) 298"שניתן

 

 יםשקל 7 (של) לבדיל שלי (השג מחיר), אמרת, מדוע כתבת אליי"

kutānim)מסוג  לבדים (מחירו - מתכת כסףלשקל )כל אחד  ) 01 

šūrūtim) ם מסוגלבדי (מחירו - כל אחד מתכת כסף)שקל  ) 90 

 יםשקל 1, היקר מתכת כסףלא שמעת שה (.מחירו) שקל כל אחד

אחד וחצי מנה נחושת  .אחד( מתכת כסף)שקל בבדיל מוחלפים 

קיבלנו את הבדיל ואת הבדים שלך לפי  (.בדיל) יםלחמישה שקל

כל שקל , מתכת כסףה (כדי להשיג) נעשה הכול בעבור, הוראותיך

 (כנשב)299."ונשלח לך כל שאפשרי, הממנ

 

 - מתכת כסףשקל )שקל לכל אחד  92הוא עומד על , (אשור)בדיל יקר כאן "

  300"(משקל בדיליחידות ) ואפילו פחות (מחירו

 

, (לשקל זהב מתכת כסף) יםשקל 7אף על פי שהזהב שלך לא היה שווה "

 301"יםשקל 7 9/0-ב (באשור)הצלחתי למכור אותו 

                                                 
296

 ana amūtim batqam ukallūnim ula addišši CCT 3 37b:18, CAD B 166b.  
297

 ašumi têrtikunu annakam batqam aš'amma u ammakam ibtiri ūmam annakum 
ultu 16 šiqlim u eliš ibašši TC 1 29, Larsen 2002, p. 27. 

298
 ana ūmē qurbūtim ultu 9 šiqlim u eliš dinā u ša ūmē patiūtim mala tadānim dinā 
HUCA 39 32, Gwaltney 1983, p. 57,  Pa 19 L 29-574:8, CAD P 340b. 

299
 miššu ša tašpuranni umma attama ana annakiya ultu 7 šiqlim ana kutānim ultu 
1/3 mana ana šūrūtim ultu 12 šiqlim lā taštanamme kīma kaspū waqrūni u 
annakam ultu 9 šiqlim izazzūni kaspum ana eriam 1 1/2 mana ultu 5 šiqlim 
izazzūšum annakka u șubātka ana mala têrtika nilqe kaspam ultu 1 šiqlim ramāni 
nišaqaišma mala šēbulam nušēballakkum AKT 1, 82, Dercksen 1996, p. 185. 

300
 annukū annakam waqrū ultu 14 šiqlim u šapliš izzaz BIN 6, 59, r. 13'ff. Veenhof 

1972, p. 453. 



 

 70 

מתכת ביחס ל (אנאטוליהב)אם המחיר , באשר לחצי מנה זהב"

 כל אחד (לשקל זהב מתכת כסף) יםשקל 1או  יםשקל 2הוא  כסף

 1-אם הוא עומד על יותר מ, קנה אותו ושלח אותו אליי, (מחירו)

אל תשלח אותו , (מחירו - לשקל זהב)כל אחד  (מתכת כסף) יםשקל

 302"אליי

 

 303"(שקל 01) מתכת כסףמנה  9/1 (באשור)מחיר חמור "

 

 304"של שור אחד (אנאטוליהב)כמחיר  כסףמתכת  םישקל 91 0/1שילמתי "

 

 .(šubātum - שטח)יחידות  1הם מדדו , בעבורך .פ.שקנינו את ביתו של "

יותר  התאם את התשלום , (יחידות) 1-או פחות מ (יחידות)אם יש 

 305"בהתאם

 

gamrum)הסוחרים הציעו את סחורתם בשוק לפי עקרונות ההיצע של עלות     ) 

כך  307.011%-במחירי הבדים הגיע ליותר מ 306ח הגולמישולי הרוו. בתוספת רווח

ליחידה ומכרו  מתכת כסף םישקל 0.0עד  1.0-למשל הם קנו את הבדים באשור ב

-בבדיל שיעור הרווח הגולמי היה יותר מ. שקל ליחידה 11עד  91 9/0-אותם ב

 308מתכת כסףשקל בדיל לשקל  90כאשר הם קנו בדיל באשור ביחס של  911%

  309.מתכת כסףבדיל לשקל  םישקל 7בערך שכיח של  אנאטוליהבומכרו אותו 

 

החוקרים של מסמכי הסוחרים מציינים שקשה מאוד לדעת מה היו שולי הרווח    

שציינו את , לכאורה היו מסמכי השיירות. של הסוחריםהכללי הגולמי והנקי 

אולם בניגוד לנתונים על , אנאטוליהההוצאות של הובלת הסחורות מאשור ל

הוצאות של השיירה אין נתונים מדויקים על ההוצאות הנוספות שהיו לסוחרים ה

be'ūlātum)בהלוואות המיוחדות שניתנו למובילי השיירות  ובתשלומי המסים  (

(dātum נוסף על כך אין נתונים על הערך של הסחורות . כנשלארגון הסוחרים ב (

                                                                                                                                            
301

 ḫurāșka ultu 7 šiqlim lā ubbal ultu 7 1/2 šiqlim addiššuma TC 3/1, 40 5f. Veenhof 

1972, p. 439. 
302

 ḫurāșum 1/2 mana šumma ultu 8 šiqlim ūla  ultu 9 šiqlim ana kaspim šāmma 
šēbilam šumma eliš ina 9 šiqlim lā tušebbalam CCT 3, 47a, 5ff. Veenhof 1972, p. 
455. 

303
 1/3 mana kaspum šīm emārim TCL 4 27:7, CAD I 111b. 

304
 10 2/3 šiqil kaspam ana šīm 1 alpim ašqul BIN 4 157:35, CAD Š/3 21a. 

305
 TCL 14 11:7, CAD Š/3 185a. Veenhof 1972, p. 425. 

306
ראה  .מערך השוק של הסחורות 11%-לכ אנאטוליהלמאשור ההוצאות על הבאת הבדים את חשב מפנהוף  

Veenhof 1972, pp. 82-85. 
307

 Veenhof 1972, pp. 82-85. 
308

 Veenhof 1988, p. 250, שקל בדיל לשקל מתכת כסף 90.0עד  90.0בטווח מחירים של  
309

  Larsen 1976, p. 104. 
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חלק מהסחורות  .הסדרים שוניםהסחורות נמכרו במחירים שונים ב. שנמכרו

חלק נוסף נמסר . במזומןבשוק חלק אחר נמכר מיד . נמכרו לארמון בהסדר מיוחד

 –וחלק נמסר למכירה באמצעות הכרום , באשראי במחיר מיוחד לסוכן –במשגור 

, לפי אומדן של פנהוף 310.כל צורת מכירה הייתה במחיר אחר. ארגון הסוחרים

, לפי אומדנו. שיירההסחורות בך של מהער 01%היה הרווח הנקי של שיירה בערך 

בשנה  911%היה הרווח הנקי של סוחר בערך , הנסמך חלקית על מסמכי הסוחרים

 311.כנשעל ערך שתי השיירות שהוביל בשנה ל

 

)שותפים ומשקיעים בהוצאות , הסוחרים חייבו לקוחות    lamādum ו  ( ונתנ

יבטיח רווח קטן הוראות לסוכנים שפעלו בעבורם למכור את הסחורה במחיר ש

(balāțum),312 חלק ברווח על השקעה בעסקה , רווח(takšitum)  או רווח

(nēmulum הם ציפו . (naruqqum)על השקעה בחברות או בקרנות  (

nēmulum; šēlū'atum)להשקעה  הפקדה/תוספת/רווחל ,  šipkātum יש גם . (

 ;ḫuluqqā'ū; muţā'um; butuqqā'ū)הפסד , חוסר, אזהרות מפני נזק

bitiqtum ) . 

 

נכתב על ידי שתי , אחד המכתבים המעניינים הנוגעים למניעים של הסוחרים   

המכתב נכתב בסערת . כנשנשים אשוריות שגרו בעיר אשור וכותבות לסוחר ב

שמונעת ממנו לבוא , והן מתלוננות בו על רדיפת הרווחים של הסוחר, רגשות

 .לאשור

 

. (הנביאים)נים שאלנו כאן את האישה המפרשת את הכוה" . . . ואשור .

אתה שונא את , מתכת כסףאתה אוהב , נתן לך אזהרה רצינית (האלוהי)

."חייך  .. .313 

 

במקומות אחרים הסוחרים מציינים את חשיבות הרווחים בעשיית העסקים    

, הרווח היה המניע המרכזי של הסוחרים. ואת הקשיים הנוצרים עקב ההפסדים

הרווח . שרית במסחר ובשימוש בכספים להלוואותוהם רדפו אחריו בכל דרך אפ

balāțum) המספיק למחיה בלבדמופיע כמשהו  נובעות המילים  314.( מחיר "מכאן 

šīmum ša balāț)" עם רווח קטן ika ). 

 

                                                 
310

 Veenhof 1988, p. 248. 
311

 Veenhof 1988, p. 249. 
312

 CAD B 52a ראה  
313

  TC 1:5, Hirsch 1961, p.14. 
314

  Veenhof 1987, pp. 56-58. 
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שתאפשר רווח קטן בעבורי ( התנהלו בצורה מסחרית בצורה) והתנהג"

 315."לי דין וחשבון וושלח, באיזה שהוא מקום

 

 (למכור)אוכל לשים שאותם ( בדיל השייכים לאבינו יכריכ שלח לי שני)"

 316."במקום שיישא רווח קטן

 

לא יהיה )' תשכב מובטלתא יאסור שה' םאמרת, מתכת כסףלי  םכששלחת"

 317."(שימוש בה במסחר או להלוואה

 

ואשלח אותם אליך כך שהם יהיו  (?מתכת כסף –סחורות ) אני אקנה"

ייתן וכל ש. פעילים בעבורי קל רווח יתממש בעבורי כך שאוכל לפצות מי 

 318"על הפסדי (עצמי)

 

אני תמיד השגתי מחיר  (ונפגשנו .כ.שמאז היום שבאת ל)"

ומחיר  (למחיר ששילמתי)בכפול  (היה) מכירה שהוא עלה

שהנחושת , האם אני, (מתכת כסףנחושת ל) 01:9חליפין של 

פסד סבלתי ה, פי שלוש (בערך) חזרה תמיד לאורך זמן (אצלי)

 319"?כיכר נחושת 911של 

 

 320"אין כאן אפילו שקל אחד רווח בעבורנו"

 

 321"הממנ (ה שנבעעסקמה)והרווח  מתכת כסףבקש ממנו לשלם את ה"

 

ייתן לנו רווח  מתכת כסףה( ערך)בדיל במחצית  קנו" במחיר טוב כך שהוא 

 322"קטן

 

 323"ייקח שליש ₂.פ.שו, ייקח שני שלישים .פ.ש, מכל רווח שיעשו"

                                                 
315

  ali balāțiya epšāmma u têrtakunu lillikam CCT 2 34:23, CAD B 52a. 
316

  ………ašar balāțišu lēpuš CCT 4 21c:17, cf. ,CAD B 52a. 
317

 kaspam tušēbilānimma umma attunūma lā ibbarri  TC 1 29, Larsen 2002, p. 27. 
318

 šīmam laš'amma lušēbilakkumma libītām kaspum 1 šiqlum līliamma ibissās'iya 
lura'ib TC 1, 29 Larsen 2002, p. 27. 

319
 ….šīmam ša ina šanā'im u ultu 1 mana watru unassiḫu ammala ūmê erium 
šulūšā'u īturma erium 1 mēt bilatim butuqqā'e lū āmur CCT 3, 16b, Veenhof 1972, 

p. 452. 
320

 annakam kaspum 1 šiqlum ana balāțini laššuma BIN 6 197:13, CAD B 52b. 
321

 atta kaspam u miqissu šašqilšu CCT 4 49a:35, CAD Š/₂ 11a. 
322

 mišal kaspim annakam šīmam wasmam ša balāțišu šāmānim TCL 19 69:19, CAD B 
52b. 



 

 73 

 324"ייקחו את הרווח 2.פ.שו .פ.שו, שלי בחזרה מתכת כסףאקח את ה אני"

 

הסוחרים היו בעלי ידע רב בקביעת איכות המוצרים כחומרי גלם וכמוצרי    

הסוחרים היו גם מודעים . מחירי המוצרים נקבעו בהתאם לאיכותם. צריכה

וגים עדויות לכך הן הס. לטעמי הלקוחות ולביקוש לסוגי המוצרים השונים בשוק

הרבים של הבדים וההערות של הסוחרים באשר לצורת האריגה המתאימה 

בצפיפות , היה שוני באיכות ובמשקל הצמר שנארג 325.אנאטוליהלביקוש הקונים ב

היו בדים פשוטים ששימשו . בצורת העיבוד ובצבע, בגודל הבדים, האריגה

זיהו כמה רמ 326.והיו בדים עדינים ששימשו ללבוש, לאריזה ות איכות של חוקרים 

damqun)טוב , (watrum)מצוין : בדים qablīum)איכות בינונית , ( איכות , (

tardium)משנית  mațium)איכות ירודה , פגום, ( ).327 

 

סיבים ארוכים  (בעל)רך  .כ.שקנו צמר מ מתכת כסף םיבעבור שני שקל"

 328"מעולהומאיכות טובה 

 

ם חזקים או הבד אל תקנו בד בעל צבעי, כאשר אתם עושים את הקניות"

 329"(šinītum)מסוג שיניתום 

 

, אבל לא סריקה מיוחדת, שהם יסרקו את פני הבד הזה פעם אחת"

על כל בד הוסיפי מנה אחת נוספת של צמר . האריגה צריכה להיות צפופה

 330."כך שהוא יהיה טוב יותר, בהשוואה לבד הראשון ששלחת לי

 

 331"ושמונה אמות רוחב צריך להיות תשע אמות אורך, הבד שאת מייצרת"

 

                                                                                                                                            
323

 mimma takšītam ša ukaššû PN šitta qātēn ilaqqe ištêt qātam PN₂ ilaqqe ICK 2 
60:2, CAD T 88a. 

324
 kaspī anāku lalqe nēmalam PN u PN₂ lilqeū BIN 4 50:27, CAD N/₂ 159a. 

325
 Veenhof 1972, pp. 104-105. 

326
 Veenhof 1972, pp. 89-128. 

327
 Veenhof 1972, pp. 191-202. 

328
 ša 2 šiqil kaspim šaptam ša GN naribtam araktam damiqtam utartam šāmāma TCL 
19 65:18, CAD Š/3 61b. 

329
 ina šīmim ša'āmikunu șībtam barumam u šinītam lā taša''amānim TC 3:69, Larsen 

1967, p. 75. 
330

 ša șubātim panam ištēnama limšudū lā iqattupūšu šu-țu-šu lū mādat ișșēr panîm 
șubātim ša tušēbilinni šaptam ultu 1 mana raddīma lū qatnu TCL 19 17:11-16, 

CAD ș 222b. 
331

 șubātam ša teppišīni tiši ina ammitim lū urukšu šamāni ina ammitim lū rupuššu 

TCL 19 17:34, CAD ș 222b. 
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, רגישות גבוהה הייתה גם באשר לאיכות חומרי הגלם הנסחרים כמו הצמר   

הסוחרים היו מומחים לאיכות המתכות  332.מתכת כסףהזהב וה, הנחושת

לשיפור איכות החומרים ( nappāḫum –צורפים )והשתמשו בנפחים מקומיים 

. צריפתם)באמצעות עיבודם  חשיבות גדולה בקביעת לניקיון המתכות הייתה (

כך למשל היה . היה לה ערך גבוה יותר, ככל שהמתכת הייתה נקייה יותר. המחיר

בין  9:2אולם יש עדויות על יחס של , 9:2לזהב נקי  המתכת כסףהיחס בין 

ניקיון המתכת נקבע בעיקר על ידי צורתו  333.לסגסוגת זהב המתכת כסף

ניקיון (. בעיקר בזהב)המתכת צבעו ותכונות נוספות כמו רכות , החיצונית נושא 

 כנשבאשור וב. ולא נשמרו מסמכים רבים המטפלים בנושא, המתכות הוא מורכב

 334.כסףבעיקר הזהב וה, היו פקידים מיוחדים שהתמחו בקביעת ניקיון המתכות

 

pašallטוב  (מסוג)זהב ה" im  335"נמצא בשוק ((

 

 1 9/1 (רק) א לייצ( תגלמי) מתכת כסף מני 0-ומ מתכת כסףאת ה צרפתי"

 336"(יהנקי) מתכת כסף מני

 

 337"הם שניהם אחראים ,אם הבדיל שלך התקלקל"

 

 338"(בהפסדמכור ) היפטר ממנו, אם הבדיל מאיכות רעה"

 

 מטאוריטים קנה לי בדיל באיכות טובה או חתיכה קטנה של ברזל"

(amūtum) 339"נקי 

 

 340"צרופה (נחושת)אחליף הנחושת שלך ב"

 

, בעבור פסולת הנחושת (שקל 09)שקל  9מנה  9/1ל הכרזתי על מחיר ש"

 341"והוא ישלם לי

 

                                                 
332

 Veenhof 2003b, pp. 112. 
333

 .יחס זה נשמר במשך מאות בשנים בתקופה הנדונה 
334

 Dercksen 2004, p. 76. 
335

 pašallim dammuqim ša maḫīrim CCT 1 12a:3 CAD M/₁ 93b. 
336

 kaspam amsīma ina 5 mana 3 1/3 mana ēliam TuM 1 3b:4, CAD K 245b. 
337

 šumma annakka šaḫḫuḫ aḫum ana aḫim lizziz TuM 1 19b:21, CAD A/2 127b. 
338

 u annakam massuḫma….uššir BIN 4 15:17, CAD A/2 127b. 
339

 lū annakam damqam lū amūtam șaḫartam zakūtam šāmamma CCT 4 34c:16, CAD 
Z 24b. 

340
 eriaka ana dammuqim utâr CCT 4 47a:5, CAD E 321b. 

341
 šīm ḫušā'ē āsima 1/3 mana 1 šiqil innappalam  CCT 1 36a:16, CAD Š/₂ 158b. 
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 אנאטוליהשוקי אשור ו .4

 

גיאוגרפיות של העבר    היא . אחד משטחי הגיאוגרפיה ההיסטורית הוא שחזור 

עוסקת בין השאר בחקירה של השפעת התנאים הגיאוגרפיים על מהלך 

 תופעהה ההיכן התרחשהניתוח מסייע למתן תשובות לשאלות כגון . ההיסטוריה

היסטורית עשויה לסייע בהבנת תופעת המסחר -כלכלית גיאוגרפיה ?ומדוע שם

הסביבה הפיזית , באמצעות ניתוח המרחבס "בתחילת האלף השני לפההאשורית 

המסחר התנהל בין  342.והאקלימית של השווקים ושל הדרכים שהובילו אליהם

יוצרו בהם המוצרים שנסחרו או בין מרכזי מסחר שהתרכז , אזורים שנמצאו או 

נבחרו , הדרכים שעבר בהן המסחר. ואחרות גיאוגרפיותבהם המסחר מסיבות 

בהתאם לתנאי הקרקע ולמיקום השווקים ומסיבות אחרות כמו עלויות המעבר 

פעילות המסחר בדרכים הושפעה מתנאי מזג האוויר ובדרך כלל . וביטחון בדרכים

 .חורףהופסקה באזורים הרריים בעונת ה

 

   
 מבנה המסחר האשורי העתיק

Source: Larsen 1987, p. 52 

 

שיירות של . העיר אשור ישבה בצומת דרכים ממזרח למערב ומצפון לדרום   

שהיו בו מקורות , סוחרים עברו דרכה מהאזור ההררי ממזרח ומדרום מזרח

שיירות כמו כן ה. לאזורי השפלות ממערב ומצפון מערב, הבדיל והאבנים היקרות

לדרום , והנחושת מצפון מתכת כסףמקור ה, אנאטוליהעברו מהרי אזור 

 . לזהב ולאבנים היקרות, שהיו המקור לנחושת, מסופוטמיה ולמפרץ הפרסי

                                                 
342 Darby 1991, pp. 59-82 ; Butlin 1993, pp. 1-2; Brajamovic 2008, pp. 87. 
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כנראה  מקורו היה. הגיע לאשור מאיראן, הבדיל שסחרו בו האשורים    

מצפון  כסף והמתכת( בבל)הבדים הגיעו מדרום מזרח עירק  .אפגניסטן של ימינומ

הסוחרים האשורים פעלו במרחב בין אשור . או דרום מערבה אנאטוליהמזרח 

( בבלים)יש עדויות על פעילות של סוחרים אכדים . אנאטוליהובתוך  אנאטוליהו

. באשור ובאנטוליה ופעילות של אבלאים במסחר בנחושת באנאטוליה בבדים

על ידי סוחרים הגיעה בנחושת שהמסופוטמי  האשורים לא היו פעילים במסחר

 מקור נוסף של נחושת היה כנראה. (עומן של ימינו ,מגן כנראה)מדרום  אחרים

המרחק  (.מקפריסין)או מצפון מערב  מזרח תורכיה –צפון סוריה מצפון מאזור 

היו כמה דרכים עיקריות שעברו בין שתי . מ"ק 9111היה בערך  כנשבין אשור ל

בהנחה שהמהירות  .ים בתנועה בדרכיםהסוחרים השתמשו בחמור .הנקודות

 21-עברו הסוחרים את המרחק בכ, מ ליום"ק 00הממוצעת של התנועה הייתה 

המסחר לא התנהל בחודשי החורף בגלל תנאי מזג האוויר . יום או כשישה שבועות

הובלת הסחורות דרשה השקעה בחמורים  .אנאטוליההקשים באזור ההררי של 

ובהוצאות , מובילי חמורים ומאבטחים, ירותבשכירת מנהלי שי, ובציודם

ן  343.הקשורות בתנועה בדרך ההוצאות היו בעיקר על מזון ועל מקומות אכסו

 .ועל מסי מעבר בערים ובנקודות מעבר של נהרות, לנוסעים ולבהמות

 

, מתכת כסףהשתתפו האשורים במסחר האזורי בעיקר ב אנאטוליהבתוך       

מסתמנים מרכזי מסחר מובהקים באנאטוליה  מתיאור המסחר. בצמר ובנחושת

מרכז  ייתהה אנאטוליהבמרכז  כנש 344.ובהם התמחות במסחר במוצרים מסוימים

ן  (Durḫumit) מיטחודור; אנאטוליההפעילות של הסוחרים האשורים ב בצפו

Burušḫaddum) ורושחדוםוב; ייתה מרכז הפעילות בנחושת ובצמרה אנאטוליה ) 

יש  345.בנחושת ובצמר, מתכת כסףמרכז הפעילות ב ייתההי אנאטוליהבמערב 

בנחושת עדויות על השתתפות סוחרים מאזורים אחרים כמו האבלאים במסחר 

 347.או אכדים במסחר הבדים במזרח אנאטוליה 346.אנאטוליהבוכסף 

 

מערך הסחורות  01%-ההוצאות על הובלת הסחורות היו בממוצע כ, לפי אומדן   

זולה יותר מהובלת הבדיםהובלת הבדיל היית. שהובלו מחירי הבדיל  .ה 

ומחירי הבדים , יותר מהמחירים באשור 911%-היו גבוהים ב אנאטוליהב

מכאן שהסוחרים . יותר מהמחירים באשור 011%-והים בהיו גב אנאטוליהב

 .האשורים השיגו רווחים גדולים במסחר

                                                 
343

 Larsen 1967, pp. 140-172. 
344

 Barjamovic 2008, pp. 87-100. 
345

 Veenhof 2008, pp. 147-152. 
346

 Veenhof 2003a, p. 114. 
347

 Veenhof 2008, p. 98.* 



 מפת דרכי המסחר של תקופת אשור העתיקה
 

Source: Michel 2004, p. 190. 
44 
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הגדולים בין  אחת השאלות המעניינות היא כיצד נשמרו הפרשי המחירים   

השווקים במשך מאות בשנים למרות פעילות מסחרית ענפה של הסוחרים 

השוני במחירי המוצרים בין השווקים התקיים לאורך כל  ?האשורים ושל אחרים

תקופת המסחר אף שהייתה זרימה שוטפת של סחורות מהמקום שבו היה המחיר 

 'ארביטרזיך של נמוך למקום שבו היה המחיר גבוה והיה צריך להתרחש תהל

ניצול הפרשי המחירים (arbitrage)' הארביטרז. שהיה משווה את המחירים  הוא 

ומכירתו , בין שווקים באמצעות קנייה בשוק שבו המחירים נמוכים של סחורות

מתרחש כל עוד מתקיימים ' הארביטרזתהליך  348.בשוק שבו המחירים גבוהים

להביא בחשבון את הוצאות בעת ביצוע הקנייה יש צורך . הפרשי המחירים

יש להביא בחשבון גם את הסיכון . ההובלה והטיפול בסחורות עד לשוק המכירה

. הנובע מאפשרות של שינוי במחירים בהפרשי הזמן בין הקנייה לבין המכירה

מחירים או קיום מחירים שונים בין שווקים יעילים היא בלתי אפשרית  הפליית

תיתכן אפשרות של , אם השווקים לא יעילים .'כאשר יש אפשרות של ארביטראז

בשווקים הלא יעילים יש לקונים עלויות עסקה . לאורך זמן' רווחים מהארביטרז

עלויות אלו מאפשרות . גבוהות בהשגת אינפורמציה על המחירים ועל האיכויות

לנצל את הידע שלהם , לסוחרים שבידיהם המידע על המחירים ועל האיכויות

 . בוהים יותרולקבוע מחירים ג

 

השגת כוח שוק על ידי שליטה במידע מסמכי הסוחרים מגלים פעילות ערה ל   

הסוחרים התארגנו במטרה להשפיע על המחיר או על הכמות . הגבלת התחרותו

ובערים החשובות  אנאטוליההאשורים היו נוכחים במרכזי המסחר ב 349.המוצעת

והפיצו מידע על השווקים  השיגו מידע על מצבי השוק, שישבו על דרכי המסחר

הסוחרים באשור של מוסדות הם הקימו . באמצעות רשת תקשורת משוכללת

היה בעיקרו ארגון שסייע  –הכרום  –ארגון הסוחרים . אנאטוליהובמושבות ב

קבע כללי , ובערים בדרך המסחר אנאטוליהלסוחרים לקבל זכויות ומעמד בשוק ב

המוסדות קבעו את . ם האכיפה שלהםמשחק בתחומי המסחר והאשראי ופעל בתחו

באמצעות הגבלת כמויות מוצעות של בדיל , כמות הסחורות המוצעות בשווקים

חר בבדים מייצור מקומי למשל או באמצעות הגבלות במס אנאטוליהאשורי ב

הסוחרים השיגו שיתוף פעולה עם השליטים המקומיים בערים על ידי . אנאטוליהב

תשלום מיסים והספקת סחורה במחירים , חתימת הסכמים להסדרת המסחר

 . זולים

 

יש סימנים שהסוחרים בעצמם היו מודעים למצבי השוק והגבילו כמויות או    

מצב זה מוכיח שהיו לסוחרים יחידים . קבעו מחירים בהתאם להתפתחויות בשוק

ניצלו כוח זה כדי להגדיל את רווחיהם או לשמור . כוחות שוק לא מבוטלים הם 

כוחות שוק אלו נבעו מהיקף . מחירים המבטיחה להם רווחים נאותיםעל רמת 

                                                 
348

 Huberman 1987, vol. 1, pp. 106-109. 
349

 Veenhof 2003b, pp. 111-116. 
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הפעילות בשווקים מקומיים וגם מרמת הידע הגבוהה של הסוחרים על מצבי 

הם החליפו מידע ביניהם ברשת תקשורת , כפי שמתברר ממסמכי הסוחרים. השוק

וע 350.מפותחת זו הייתה מבוססת על נוכחות של נציגי הסוחרים בשווקים  ל רשת 

הסוחרים המקומיים היו מוגבלים יותר בהיקף הידע . חילופי אגרות ביניהם

נוכחות מוגבלת בשווקים והיעדר מערכת תקשורת , שעמד לרשותם בגלל 

במכתב . דוגמה להתנהגות מסחרית מפותחת היא המכתב שלהלן .משוכללת

מתכת הסוכן מתאר כיצד ינצל הזדמנות מסחרית שנוצרה עקב מידע על צבירת 

  :אנאטוליהבארמון ב סףכ

 

השייך לבעליו  (אשור)אני אבדוק את הבדיל החתום מהעיר " 

מתכת ואשלח לך את ה (זול או יקר)" בכל מחיר"ואמכור אותו 

 בעבור נחושת  .פ.שמכרתי את הבדיל של הבית של . כסף

(šikkum סוחרים . ועתה יש נחושת זמינה ,לאחד 90במחיר של  (

להם הרבה  (מכרו)ארמון שקלו וב, רבים מאבלה באו הנה

בשער חליפין של  תאמורי מתכת כסףוהם נתנו בתמורה , נחושת

, תיגמר (של הארמון)ימים הנחושת שלו  91בתוך . לאחד 901

אמכור את הנחושת שלי תמורת ) מתכת כסףאני אקנה  (אז)ו

  351."ואשלח לך (מתכת כסף

 

ך מידע על המצב ניהול ההיצע לצורך שמירת רמת מחירים גבוהה הצרי  

, שוק בלתי פעיל, הסוחרים מתארים מצבי שוק של היעדר מסחר. בשווקים

batqum)מחסור בסחורות וקושי בהשגתם  mādum)ועודף היצע  ( דו 352.( חות "יש 

ונותנים . על השפעת עודף ההיצע על המחירים הסוחרים מודעים לאפשרות כזאת 

batiq)יקרול או ז –הוראות למכור את הסחורה תחת לחץ בכל מחיר   wattur 

tadānum ana nabšîm ezābum)או לעזוב בהפקדה במלאי  (  . ולא להציע בשוק (

 

הוא חזק  מתכת כסףה (מחיר)ש (מכל עבר)האם לא שמעת חזור ושמוע "

 353"ואין שוק לבדים (מחירו גבוה)

 

 354"אין מסחר בשוק"

 

                                                 
350

 Veenhof 1988, p. 260. 
351

 ATHE, 32. Veenhof 1988, p. 260. 
352

 Veenhof 1972, pp. 376-378 and 389-400. 
353

 lā taštanamme kīma kaspū dannūni u ana șubātim šīmum lā ibaššiu KTS 18:23., 
CAD Š/3 30a.  

354
 šīmum ina maḫīrim laššu TCL 20 111:15, CAD L 109a. 
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סחורה  יש הרבה, אבל היום כפי ששמעתי, אין סחורה בשוק (הם אמרו)"

 355"בשוק

 

 356"(במלאי)הנחושת מצטברת בערמות גדולות , בשוק מתכת כסףאין "

 

יודע)"  357"היקר מתכת כסףכמה שה (האם אתה 

 

 358"אכדיים לא גדול (בדים)השוק ל"

 

הוא אינו  כנשובשוק ב, כאן הוא נמוך "פיריכנו"מסוג  םימחיר בד"

 359"מצוי

 

  360"יש זהב כתשלום"

 

 361"אין כאן שוק לחמורים"

 

איש אינו רוצה לבצע חליפין , עדיין כאן, שאותו קנית, הבדיל שלך"

תו  362"ִא

 

לא לקחנו הלוואה מבית הסוחר ולא ערכנו , כיוון שהבדיל היה במחסור"

 363"כםהקנייה בעבור

 

 364"היכן שהוא (מטאוריטים) כתוב לי אם ניתן להשיג ברזל"

 

מר אם זה בדים או בדיל או צ, כל הסחורה שאחיו השאיר אחריו"

את  (מכורל)תת אסור לאיש ל( אבל), הוא שלח לפני כן, או חמורים

 365"(זול או יקר) (batiq wattur)הסחורה בכל מחיר 

                                                 
355

 ….šīmum ina maḫīrim laššu ūmam ašammēma šīmum ina maḫīrim mād TCL 20 
111:15 ff., CAD Š/3 28b. 

356
 kaspum ina maḫīrim laššu eriam dannišamma ummerū CCT 4, 34c, 8ff. Veenhof 

1972, p. 391. 
357

 …kīma kaspū waqrūni BIN 4 220:24, CAD K 247a. 
358

 šīmum ša akkidiē lā ētašram TCL 4 11:15, CAD Š/3 30a. 
359

 šīm pirikannē annakam batqū maḫīr Kaneš  lā mași Gwaltney 1983 pp. 79-81, Pa 
29 L 29-588:18-20. 

360
 ana šīmim ḫurāșum izzaz KTS 18:27, CAD Š/3  30a. 

361
 šīmum annakam ana emārē lā ibašši KTS 18:32, CAD Š/3 30a. 

362
 annakaka šīmatka ibašši mamman laqāišu ula imuwa TCL 14 42:11, CAD  B 146a. 

363
 kīma annukū batquni bēt tamkārim lā nissîma lā niš'amakkunūti TCL 14 11:20 

364
 šumma ašium ayyakamma ibašši šupurma BIN 4 45:12, CAD  B 146a. 
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ופעולת הסוחרים סייעו להנצחת , שלטונות השולטים בשווקיםה עםהסכמים    

. הפרשי המחירים הנוצרים כתוצאה מתנאי שוק מיוחדים בשני השווקים

ניצלו הסכמים כדי להרחיק את , שחתמו עם השליטים באזורי המסחר הסוחרים 

הם גם קבעו כללים מחייבים , כיוון ששלטו במערכת הפוליטית. המתחרים

כללים שהגבילו את הכמויות המוצעות בשווקים ושמרו על רמת , לסוחרים

 .המחירים הרצויה להם

 

, חרובשני השווקים שררו גם תנאים מיוחדים בביקוש ובהיצע לסחורות שנס   

באשור  מתכת כסףניתן לשער שמחיר ה. שסייעו ליצירת יחסי מחירים שונים

. ובאזורים אחרים במסופוטמיה היה גבוה יותר בגלל הביקוש הגבוה למתכת זו

שומר ערך ומרכיב חשוב בתכשיטים , אמצעי תשלום ההביקוש הגבוה נבע מהיות

עם אזורים ובכלים באזור מסופוטמיה ובגלל היצע מוגבל שנבע ממסחר 

זולתייה מתכת כסףלעומת זאת ה. מרוחקים היות שהיצע  אנאטוליהיותר ב הה 

של אסיה הקטנה והביקוש לו כאמצעי  כסףהיה גדול יותר ממכרות  מתכת כסףה

 . תשלום היה קטן יותר בגלל רמת הפיתוח הנמוכה

 

אחת הסיבות ליציבות במחיר הזהב הייתה שהאשורים צברו אותו במקדשים    

מחיר . ארמונות מסיבות דתיות ולצורך חיסכון לצרכים ציבוריים ופרטייםבו

בגלל היצע הבדיל מאיראן  נאטוליהמאהבדיל באשור היה נמוך יותר 

היה  אנאטוליהמחיר הבדיל ב. שעליו רכשו כנראה האשורים זכויות, ומאפגניסטן

מכרות  שנשענה על, גבוה יותר גם בגלל פעילותה של תעשיית הברונזה המקומית

 . הנחושת הגדולים בצפון

 

בדי אשור ודרום . הבדים –מצב דומה התרחש בתחום המוצר התעשייתי    

היו במגוון ובאיכות גבוהים יותר מהבדים ( הבדים האכדים)מסופוטמיה 

ייצור גדול של . וכתוצאה מכך היה ביקוש גבוה להם 366,האנטולים כמו כן היה 

הביקוש הגדול לבדי . ושל המקדשים בבבל בדים במפעלים גדולים של הארמונות

וההיצע המצומצם גרמו למחירם להיות גבוה יותר מפי שלוש  אנאטוליהאשור ב

לא הייתה תחרות מהייצור , לבדי האיכות שהאשורים הביאו. ממחירם באשור

הסוחרים האשורים גם הגבילו את התחרות עם . המקומי של בדים מאיכות דומה

באמצעות איסור של ( שהיו באיכות נמוכה יותר) נאטוליהאבדים מייצור מקומי ב

הם גם הצליחו להגביל את . ארגון הסוחרים על הסוחרים האשורים לסחור בהם

 . התחרות עם יצרנים ממקומות אחרים בעזרת הסדרים עם השלטונות

 

                                                                                                                                            
365

 mimma luqūtim ša aḫūšu ēzibu lū șubātū lū annukum lū šaptum lū emārū ina 
panīšu ētabak awīlum luqūssu batiq wattur ē iddin TCL 14 27:5ff., CAD L 253b. 

366
 Veenhof 1972, pp. 181-213. 
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ל     ניצלו את מערכת התקשורת והמידע שבידיהם לניהו הסוחרים האשורים 

הם קנו צמר תמורת נחושת . אנאטוליהובנחושת גם בתוך מסחר מקומי בצמר 

ומכרו אותו במקומות , במקומות מסוימים שהיצע הצמר בהם היה גדול יותר

הם גם קנו נחושת באיכויות . אחרים שהמחיר בהם היה גבוה יותר במונחי נחושת

במקום  מתכת כסףמסרו אותה לזיקוק ולאחר מכן מכרו אותה תמורת , שונות

היו בעלי נפח גדול , אנאטוליהמר והנחושת שנסחרו בשוק המקומי בהצ. אחר

 367.לצורך הובלתם השתמשו הסוחרים בעגלות. ונקנו ונמכרו בכמויות גדולות

 

 מדיניות הסחר האשורית .1

 

המדיניות המרקנטיליסטית . מדיניות הסחר האשורית הייתה מרקנטיליסטית   

היא דוגלת בצבירת  368.המסחריהמוניטארי ו: מאופיינת בשני תחומים עיקריים

. (יצוא גדול יותר מיבוא) בעזרת מאזן מסחרי חיובי( וזהב כסף)מתכות יקרות 

זו מושגת באמצעות עידוד המסחר  369.תמיכה ביצוא והגבלות על היבוא, מטרה 

המלך . בתחילה יש עדויות להתערבות השלטונות באשור במטרה לפתח את המסחר

)אילושומה  I lušuma) ( הבבלים)הוא נתן חופש לסוחרים האכדים ש 370הכריז

 Iום שהמלך ארי. ס"לפה 0111לפעול באשור במיוחד בנחושת בערך בשנת 

(Erišum) (9110-9172 ס"לפה) ,על חופש המסחר כולל  371הכריז, שבא אחריו

. צמר ושעורה, נחושת, בדיל, זהב, כסףהפחתת מסים בסדרה של מוצרים כמו 

נועדו למשוך סוחר ים מדרום מסופוטמיה ולחזק את העיר אשור צעדים אלו 

 372.כמרכז מסחר

 

בדומה למדיניות המרקנטיליסטית באירופה הקימו האשורים , לאחר מכן   

 373(māmītum) שבועה חתמו על הסכמי, אנאטוליהמושבות במרכזי מסחר כמו 

ב האשורים הבטיחו  .ובדרכים המובילות אליה אנאטוליהעם שליטים זרים 

בתמורה . וזכות לקנייה במחירים מועדפים של חלק מהסחורהלשליטים מסים 

זכויות אקסטריטוריאליות לניהול , הם קיבלו זכות התיישבות וביטחון במושבם

משוד , אנאטוליההנעות בדרכים ב, ואבטחת השיירות, ולשיפוט של התושבים

השליטים מנעו את כניסתם של  374.ומהתקפות עם תשלום פיצויים על נזקים

                                                 
367

 Veenhof 1972, pp. 130-132; 137-139. 
368

ה מופיע תחום שלישי והוא התחום החברתי כמו עידוד פעילות בכתבי הכלכלנים המרקנטיליסטים של התקופ 
דיון בתחומים אלו דורש . עידוד גידול האוכלוסייה והגבלות בתחום השכר, חינוך להקטנת הצריכה, תעשייתית

 .עבודה מיוחדת
369

 Bsazer 2003, pp. 482-485; Allen 1987, pp. 445-449. 
370

 RIMA I, p. 18. 
371

 RIMA I, p. 22. 
372

 Veenhof 2003b, pp. 83-85. 
373

 .900 'האכיפה עמ' ראה פרק ד 
374

 Veenhof 2003b, pp. 85-89. 
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נוסף על כך יצרו הסוחרים האשורים מערכות הגנה  375(.אכדים)בבלים סוחרים 

השלטונות באשור הטילו הגבלות על . על השווקים שלהם באשור ובמושבות

כדי להקטין תחרות עם יצוא בדים  אנאטוליההמסחר בסוגים זולים של בדים ב

ה הגבל 377.להגבלות התלוו קנסות כבדים על העבריינים 376.מסוגים דומים מאשור

לפי . כנשמסוג אחר הייתה על הפרופורציות של בדיל ובדים בשיירות היוצאות ל

בדיל בהיקף  שלוח לכנשהסוחרים היו יכולים בתקופה מסוימת ל, החלטת העיר

בעזרת הגבלות מסוג זה יכלו . של שליש מהמטען של החמורים בשיירה ולא יותר

ועל , אנאטוליהשוק בהשלטונות להשפיע על כמויות הבדיל והבדים המוצעות ב

  378.מחיריהם

 

. (לצורך ציוד השיירה)בדיל יקנו  (של)שליש , לפי צו של העיר" 

קניית הבדיל אינה אפשרית היות ששיירת הבדיל מהארץ התחתונה 

  379"מתעכבת

 

את הבדיל והבדים  הם יקנו, אם השיירה של הארץ התחתונה תגיע"

 380"בהתאם לצו של העיר

 

מחירים הלצורך בהתאמות הנובעות משתי מערכות של  הסוחרים היו מודעים   

הייתה  אנאטוליהב מתכת כסףיחידת משקל של . אנאטוליהבאשור ובשנוצרו 

יותר  הה יקריתהי מתכת כסףהש מכאן, באשורשווה כמות כפולה של בדיל 

של ערך הזהב באשור כמו כן החישוב . נאטוליהבאמאשר באשור במונחי בדיל 

 לכן קבעו. מתכת כסףבשער מיוחד כלפי המסוימים במקרים היה " שק"ב

ניהול  וירושות הלוואות מיוחדות לזמן ארוך ,"שק"ה –שבענייני קרן ההשקעות 

וזאת כדי לקחת בחשבון , אנאטוליהיהיה באשור ולא בבהסדר הסופי הכספים 

  381.הגבוה יותר באשור מתכת כסףב וערך השל הזהאת השערים המיוחדים 

 

מתכת , אנאטוליהב)בשטח . פ.אם מי שהוא נתן לש, העיר החליטה" 

naruqqum)" שק"השקעה ב( או זהב כסף ת ומיוחד ותאו הלווא (

יקבל את זה ) הוא ייקח את זה בחזרה, (ebuțțum)לזמן ארוך 

כשהוא )בעזרת העדים שלו ( האחרים)ביחד עם המשקיעים  (בחזרה

ה שהוא אם הוא הבטיח איז(. אשור)בעיר ( מסתייע בעדים שלו

                                                 
375

 Veenhof 2008, p. 186; Veenhof 2003a, p. 478. 
376

 Veenhof 2003b, pp. 89-90. 
377

 VAT 9290, Veenhof 1972, pp. 126-128; Larsen 1976, pp.172-173; Veenhof 1995, p. 

1733. 
378

 Veenhof 2003b. pp. 91-93. 
379

 ina dīn ālim šalištam annakam iša''umū……AKT 3, 73, Veenhof 2003a, p. 91 
380

 AKT 3 74, Veenhof 2003a, p. 91 
381

 Veenhof 1995, pp. 1725-1726. 
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, (אנאטוליה)בשטח ( להשקעה או הלוואה מיוחדת) מתכת כסף

ההבטחה )כאשר זה מאושר , סטלהאלפי הוראות ה( יוחזר הכסף)

רק  (יוחזר) זה יילקח ממנו בחזרה, שלו עדהעל ידי ( שלו מאושרת

ייגע ב(. אנאטוליהב)שם  חזרה ישלח בתש) מתכת כסףאף אחד לא 

לעיר ( במשלוח אחד)ובא ביחד ת היא, (לאשור להסדרת החשבונות

    382("אשור)

 

המשפט להלן המופיע באחד המכתבים מסביר היבט אחר של ההתנהלות    

אין אפשרות לבצע עסקות של . בשווקים כפי שנקבעה על ידי מוסדות הסוחרים

נוכח ב העסקות מוגבלות . ולהפך אנאטוליהקניה באשור למשל כאשר אתה 

אחת הסיבות לכך יכולה להיות . לחליפין לשווקים בהם נפגשים הסוחרים

באשור אסור היה להשתמש . מסחריות בעסקותההוראה לגבי השימוש בזהב 

סיבה אחרת . היה המצב שונה אנאטוליהבזהב במסחר עם זרים מסוימים וב

 .יכולה להיות איסורים על מסחר במוצרים מסוימים

 

תקנה  השטחמ (האנאטולי) בשטח'. (אשור)העיר  (הוראת)לא תבין מלת "

 383"'קנהמהעיר ת (אשור)ובעיר 

 

הטילו גם הגבלות על המסחר בברזל  כנשוהאשורים ב טוליםאהשלטונות האנ   

ašium/amuttum) מטאוריטים המוצרים  .384(ḫusarum) לפיס לאזולי ובאבן (

.פי כמה מזהב)היו יקרים מאד  ) 

 

ושלח לך , עדיין נמצא אצלך. פ.מטאוריטים שלקחת משהאם ברזל " 

, כאן. הכרום לא צריך לדעת( אבל. )מטאוריטים הנההלי את ברזל 

 rabi) – טוליםאהאנ –המקומיים )הגנרלים  -ראשי הצבא 

sikkit im אם יהיה 'ממשיכים ללחוץ עלי ואומרים  9.כ.שו .כ.שמ( (

 385"'כתוב, ברזל מטאוריטים היכן שהוא

 

                                                 
382

 ālum dīnam idīna ana PN šumma ina eqlim lū naruqqum lū ebuțțē mamman iddin 
qādē ummiānišuma ina ālim ilaqqe šumma kaspam ina eqlim ēpul kīma awāt 
naruā'im iššībšu ikūanma ašrakamma kaspušu illaqqe ana kaspim mamman lā 
ițaḫḫe ana ālim ipaḫḫuram Kt a/k 394, Veenhof 1995, p. 1725. 

383
 awāt ālim lā tīde ša eqlim ina eqlimma ilaqqe ša ālim ina ālimma ilaqqe Gwaltney 
1983,  p. 46-50, Gwaltney 1983 p. 47, Pa 16 L 29-571:34-37 

384
 Veenhof 2008, p. 213. 

385
 šumma amuttam ša išti PN talqe'u tabašši ammakam illibbika atallakma amuttum 
annīšam šēbilamma kārum lā īde annakam rabi sikkitim GN u rabi sikkitim GN2 

igdanarriūni umma šunūma šumma ašium ayyakamma ibašši šupurma BIN 4 
45:11, CAD A/2 441a&b. Veenhof 2008, p. 213.
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 386.בצבירתו בעירהגבלות הוטלו באשור גם על המסחר בזהב כדי לסייע    

הסוחרים היו יכולים להשתמש בזהב לתשלום בעבור רכישות מסוחרים אחרים 

  388.היה למכור את המתכת לזרים 387אסור, אולם, או להשקעות בעיר

 

. לוח זה בטל, ששלחנו לכם, שנגעה בזהב (הלוח עם החלטת העיר)"

הכלל הקודם בקשר לזהב עדיין . לא קבענו כל כלל בקשר לזהב

לפי המילים של  (אבל), שורים יכולים למכור זהב זה לזהא: תקף

ייתן זהב לאיזה אכדי כל שהואאף אשורי , האסטלה אמורי או , לא 

 389."יחיהלא , זה שיעשה כך. סובראי

 

שרווחת העיר אשור ועצמתה , בדומה לשליטים אחרים בעולם העתיק, הם חשבו   

במקדש של אשור בין אם  הזהב הופקד כנראה. מתכת כסףתלויות בצבירת זהב ו

לשימוש פולחני ובין בצורת המתכת זהב בתפזורת ( דמוי שמש)בצורת דיסקים 

 –הסוחרים השקיעו זהב בקרן ההשקעות של המסחר . בשקים במחסני המקדש

לשימוש  מתכת כסףלאחר המרתו ל, "שק"אולם השתמשו בזהב הנצבר ב, "שק"ה

 . הסוחר

 

 390הכסף - אמצעי התשלום .6

 

חליפין היא כלכלה שהתקדמה מעבר לנקודה שבה כל משק בית מייצר  כלכלת   

ן  391.סחורות לשימוש עצמי החליפין בין בני האדם מתקיים בצורת סחר חליפי

או באמצעות שימוש באמצעי , דהיינו סחורה תמורת סחורה, (barter) טבעי

 דהיינו מוצר המקובל כאמצעי תשלום בחליפין, (money) כסף – תשלום מוסכם

החליפין הישיר מקשה על מימוש החליפין . ומשמש בחליפין של מוצרים רבים

עם , היות שהוא דורש צירוף מקרים של מפגש של מוכר הרוצה במוצר מסוים

, למכור אותושהמוכר מעוניין  הרוצה במוצר מסויםשהוא בעל המוצר וקונה 

שט את מפ ,כסףה - אמצעי התשלום המוסכם 392.בכמויות המוצעות והמבוקשות

עסקות החליפין היות שהוא מאפשר לבני האדם להימנע מלחשב מספר עצום של 

                                                 
386

 Veenhof 2003b. pp. 95-96. 
387

 .20 'ראה לעיל המדיניות המרקנטיליסטית של האשורים בעמ 
388

 Dercksen 2004, pp. 81-83; Veenhof 2008, pp. 88-89. 
389

 aššumi ḫurāșim ișurtum ulā nēșur awātum ša ḫurāșim pāniātumma aḫum ana 
aḫim ana šīmim iddan kīma awāt naru'āim mer'a Aššur šumšu ḫurāșam ana 
Akkidêm Amurrêm u Šubirîm mamman lā iddan ša iddunu ulā iballaț Kt 79/k 101, 
Veenhof 1995, p. 1733. 

390
והשנייה המתכת  כסף - האחת היא אמצעי תשלום כללי. ויות שונותבשפה העברית יש למילה כסף שתי משמע 

תופעה זו יוצרת . בתקופה הנדונה שימשה המתכת כסף כאמצעי תשלום ולכן הייתה הכסף של התקופה. כסף
ת כסף כדי להקטין אי הבנות יעשה שימוש בשם כסף כאשר יש שימוש במושג המופשט ומתכ. בעיית שימוש בשפה

 .במוצר עצמוכאשר יש שימוש 
391

 Wilson 1987, pp. 202-206. 
392

 "צירוף המקרים הכפול של הצורך"נקרא גם  
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 הגדרת המוסד .שבהם הם נתקלים או להם נזקקים יחסי מחירים בין מוצרים

מה שהוא המתקבל בצורה רחבה כתשלום בעבור סחורות "בימינו היא  כסף

פעולות  אמצעי התשלום המוסכם מאפשר ביצוע 393".ושירותים ובהסדרת חובות

בשוק המקומי , תשלומים יכולים להיעשות מיד או בעתיד. חליפין בזמן ובמרחב

 . או בשווקים מרוחקים

 

בעובדה שהוא מקטין את הוצאות  כסףהכלכלה המוסדית מסבירה את חשיבות    

שווקים יעילים נשענים על אמצעי חליפין מקובלים  394.העסקה בחליפין בשוק

יצרו בני האדם כדי לפשט את החליפין וכדי לסייע הוא מוסד ש כסףה .וזמינים

אמצעי התשלום מאפשר מימוש היתרונות של . להם לנהל את מקורותיהם

 . והיתרונות לגודל( חלוקת עבודה)ההתמחות 

 

יש המדגישים את המשמעות . כסףהחוקרים חלוקים בדעתם באשר למשמעות ה    

המשמש של אמצעי מופשט ( או תואר)הוא תיאור  כסף 395.המופשטת של המושג

( כסף מוצרים)הפיזי דבר כ הכסףויש המדגישים את . לביטוי מחירים או חוב

הכלכלנים מדגישים את  396.חובות ולפירעוןפעולות החליפין  המשמש לצורך

ואילו והשימוש בו לצורך חקירה כלכלית  כסףהמשמעות המופשטת של ה

 כסףשים את הצד הפיזי של ההאנתרופולוגים וחוקרי מדעי החברה מסוימים מדגי

הכלכלנים מקבלים כל מוצר או יחידת מידה  .החברתית אליו ההתייחסותוצורת 

שהוא המוצר " פרימיטיבי כסף"ואילו האנתרופולוגים מבחינים ב כסףשמשמשת כ

 לצרכים חברתיים וכלכליים והחברות העתיקות הפרימיטיבייםהשבטים שיוצרים 

 והלובש צורות וירטואליות ל העת החדשהמודרני המשמש בכלכלה ש כסףוב

, כמו מתנות כסףשימושים החברתיים באת ה ומדגישים הם גם מבחינים. לפעמים

 .וכדומה קנסות ופיצויים ,אליםלמנחות לשליטים ו, מוהר

 

משמש  כסףכפי שמופיע לעיל ה. כסףיש הסכמה בין החוקרים לגבי תפקידי ה   

שומר ערך  כסףמשמש ה, לכךבנוסף . כיחידה למדידת ערך וכאמצעי חליפין

ייצור משמש  כסףה. צריכהו רכישה, לאורך זמן ומאפשר קיום הפרדה זמנית בין 

בתור שכזה הוא משמש גם תקן לתשלומים נדחים בחוזים . תקן מדידהגם 

  397.בעתיד הקשורים בתשלומי חובות

 

הגדיל את תפקידו להקטין את הבורות לגבי תנאי הסחר ול כסףה, לפי אלקיאן   

ב 398.היקפו של הסחר , מחייב נוכחות של מומחים לאמצעי התשלום כסףהשימוש 

                                                 
393

 Foley 1987, pp. 519-525. 
394

 Coase 1992, pp. 713-719.  
395

 Kawlar 1935, pp. 3-5. 
396

 Einzig 1949, pp. 322-326. 
397

 Kindleberger 1993, pp. 19-20. 
398

 Alchian 1977, pp. 133-134 and 138-139. 
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הוא חייב להיות מבוקש  כסףכדי שמוצר מסוים ישמש . המשמשים כמתווכים

זיהוי )לשימוש על ידי כל האוכלוסייה וחייבת להיות אפשרות לאבחן אותו 

, מוצרים שערכם יציב. בלי הוצאות ובלי צורך במומחיות גדולה( וקביעת איכות

 . יהיו מועדפים לשימוש כאמצעי לשמירת הערך ולצורך אמצעי תשלום לחליפין

 

בעולם  כסףקבעו מבחנים למוצרים המשמשים כ הכסף הפרימיטיבי חוקרי   

. ובחברות פרימיטיביות)העתיק  המוצר צריך להיות שימושי ולהיות בעל ערך (

בעל . ה הומוגני של יחידות נפרדותבעל מבנ. אפשר יהיה לשאת אותו. למשתמש

אינם חייבים להיות מוחלטים  הזיהוי מבחני .ניתן לזיהוי בקלות. ערך יציב

. והמוצרים יכולים להיות בעלי תנודות מחירים לזמן קצר אך יציבים לזמן ארוך

בעלי נפח  חייבים להיותיחידות המידה של המוצרים המשמשים כאמצעי תשלום 

יות מובלים בכמויות סבירות למרחקים קצרים לצורכי לה ושיכולכך מסוים 

יומי יום    399.חליפין לשימוש 

 

כרטיסי אשראי , נייר כסף. אמצעי התשלום המוסכם יכול להיות מסוגים שונים   

, זהב, כסףת והמתכ, צמר, תמרים, שעורה, מוצר אחר כמו צדפים, מפלסטיק

. ם בעת ובעונה אחתייתכן שכמה מוצרים ישמשו אמצעי תשלו. בדיל וכולי

אולם אם . לכאורה נראה שהשימוש בכמה מוצרים כאמצעי תשלום הוא בלתי יעיל

ומוכר בין המוצרים המשמשים כאמצעי תשלום הם יכולים לשמש , יש יחס קבוע 

ס כאשר "כך למשל בחצי השני של האלף השלישי לפה 400.אחת כסףיחידת 

 - קב 111חס קבוע ומוכר של והיה י, שימשו אמצעי תשלום כסףהשעורה והמתכת 

SILA  כיחידת תשלום אחת " המטבעות"שימשו שתי , מתכת כסףשעורה לשקל– 

 . של אותה תקופה כסףה

 

המונח  ,כסף במסופוטמיהבגלל השימוש במוצרים הנמדדים באמצעים שונים כ   

" התשלום", כאשר שולמה שעורה. באכדית קיבל צורות לשוניות שונות" לשלם"

נקרא שקילה " התשלום", המתכת כסף מהכאשר שול ;(madādum)דה נקרא מדי

(šaqā lum) ;נקרא חלוקה " התשלום", כאשר שולם שכר(zuāzum או כדי ; (

להשביע את רצון מקבל "לעקוף את הבעיה של צורת התשלום השתמשו במילים 

apā)" התשלום lum ן  (  ". תשלום"כדי לציי

 

. כמים כבר בתקופות פרה היסטוריותשהיו אמצעי תשלום מוס 401יש השערות   

בחפירות באתרים קדומים מופיעים צדפים מסוימים רבים בגדלים מוגדרים 

בהיעדר עדויות מסייעות לא ניתן לאשר  402.באזורים נרחבים הרחק מן הים

                                                 
399

 Einzig 1949, pp. 330-335. 
400

 Kindleberger 1993, p. 20. 
401

 Quiggin 1949, pp. 1-10. 
402

 .הצדפים שמשו ככסף פרימיטיבי גם בחברות ברמת התפתחות נמוכה בעידן החדש באוקיאנוס השקט ואפריקה 
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אולם מעצם . שימוש בהם כאמצעי תשלום או כתכשיט ולצרכים פולחניים

. בני האדם ייחסו להם חשיבות וערךהעובדה שהם נמצאו בקברים אפשר לשער ש

ניתן , ממיקום הגילוי של הצדפים בהשוואה למקור הימי המשוער שנלקחו ממנו

י . להסיק שהם הושגו באמצעות חליפין עם אנשים מאזורים אחרים בעידן המודרנ

יש . אפשר עדיין למצוא חברות פרימיטיביות המשתמשות בצדפים כאמצעי חליפין

יש עדיין חברות באפריקה שבעלי . ים שימשו אמצעי תשלוםגם השערות שבעלי חי

 .חיים בהן משמשים אמצעי תשלום למשל כמוהר וכאמצעי לצבירת רכוש

 

   במסופוטמיה הכסף – אמצעי התשלום 6.8

 

אמצעי תשלום מוסכמים במסופוטמיה באלף הרביעי  -בכסף באשר לשימוש    

הארגונים הגדולים  403,האחת לפי האסכולה. ס יש שתי אסכולות"והשלישי לפה

ייצור וחלוקה המבוססת על , היו ארגונים של משפחות מורחבות שניהלו מערכת 

 404.בעלות משותפת של אמצעי הייצור ועל חלוקה של מנות קיום לחברים בארגון

 טבעיהם יחסים של חליפין , ין המופיעים במקורות מהתקופהיחסי החליפ

(barter) פעילות החליפין היה חלק מ. מוש בכסףוחליפין לא מסחרי תוך שי

ויצירת  המתכת השלטונות השתמשו ביחידות של  405.סטאטוסחברתית של הדדיות 

ושעורה למשל כדי לרשום את הפעילות הכלכלית במסגרת הארגונים של  כסף

ולא נקבעו , לא היו שווקים שהוחלפו בהם המוצרים 406.המקדש ושל הארמון

 ממניעים כלכליים של רווח ותועלת אישית כתוצאה של ביקוש והיצע מחירים

 .בסיוע אמצעי תשלום בשווקים

 

כמה עובדות גרמו לחילוקי הדעות בין החוקרים באשר לקיום אמצעי תשלום    

 – כסףהראשונה היא שמוצרים שונים שימשו : אוניברסאליים במסופוטמיה

שיטות ש השנייה היא; (המתכת כסף, צמר, תמרים, שעורה)אמצעי תשלום בשוק 

מדידת , שקילה)המשולמים שימשו כדי למדוד את אמצעי התשלום  ותשונ מדידה

השלישית היא שחלק מהמוצרים שימשו מזון בסיסי של האוכלוסייה ; (נפח

והייתה רתיעה מלשער שבני האדם אכלו את אמצעי  (שעורה ותמרים למשל)

בר גרם לקשיים הד. הרביעית היא שחלק מהמוצרים היו בעלי נפח גדול; התשלום

ולכן הם לא נראו כמתאימים להיות , (שעורה למשל)בנשיאת המוצרים ובאחסונם 

המוצרים לא היו שומרי ערך והיו בעלי נטייה להינזק , החמישית. אמצעי תשלום

עובדות . מריקבוןעל ידי פגיעה של מזיקים והידרדרות באיכות כתוצאה  באכסון

 התזה שהמוצרים היו אמצעי תשלוםלא קיבלו את  אלו גרמו לכך שחוקרים

. עם תשלום מוצרים בעין מסוימות חליפין עסקותאלא אמצעים לביצוע  כלליים

                                                 
403

 .Yoffee 1995;  Robertson 1995 אצל ראה סיכומים 
404

 Gelb 1965, pp. 230-243. 
405

 Dalton 1965, pp. 47-48. 
406

 uțța/etum -או כ še'um -ובאכדית כ EŠהנשעורה מופיעה בשומרית כלוגוגרם  
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והדגישו רק את  שהיו מוצרי מזון בעיקר התעלמו מחלק מאמצעי התשלום הם

ההתעלמות מהשעורה כאמצעי . כאמצעי התשלום של התקופה כסףהמתכת 

פוליטית של הצגת -מטרה אידיאולוגיתתשלום והצגתה כמנות לקיום שירתו גם 

ייצור משותף וחלוקת מוצרים לקיום-מבנה חברתי  .כלכלי של 

 

כלכלת מסופוטמיה הייתה מבוססת על מוסדות כלכליים , לפי אסכולה אחרת   

לטכנולוגיה ולמבנה החברתי , שפעלו לפי המתכונת של ימינו והותאמו לתרבות

זו 407.של התקופה אלף הרביעי ובאלף סוף השימשה ב השעורה, לפי תיאוריה 

בני . לעסקות בשוק המקומי( כסףה)ס אמצעי תשלום אוניברסאלי "השלישי לפה

למוצרים , האדם שילמו בשווקים ביחידות נפח של שעורה לגורמי ייצור

ובעל תועלת וערך  שימוש נפוץ :של הכסףהשעורה עונה על הגדרות . ולשירותים

ונית תבעל ;למשתמש בגלל היה יציב יחסית  המחיר ;לחלוקה תנמבנה אחיד 

לזיהוי בקלות על ידי  נתנית ;בשוק הומחיר המעורבות השלטונות בקביעת כמות

גבוהות בגלל הנפח הגדול והוצאות  נשיאההוצאות  המגבלות של. האוכלוסייהכל 

השימוש בשעורה כאמצעי כנראה ש. לא מנעו את השימוש בו האכסון הגבוהות

שהשלטונות קבעו אותו כיחידת התשלום עבור שכר בגלל ם גתשלום היה נפוץ 

תשלום דמי חכירת השדות ולרישום הפעילות , כאמצעי למתן הלוואות, לעובדים

  408.של המקדש והארמון

 

מקורו כנראה מתקופת , בשוק המקומי( כסף)השימוש בשעורה כאמצעי תשלום    

ת של המקדש ושל העיור והתארגנות האוכלוסייה ביחידות ארגוניות גדולו

הארגונים הגדולים . הארמון לצורך מפעלי השקיה גדולים בדרום מסופוטמיה

 שכר בעזרת תשלומי העובדיםהיו צריכים לתגמל ולהחזיק את הפעילו כוח אדם 

 אורוכמופיעים לראשונה ב ס"לפה בחצי השני של האלף הרביעי. על עבודתם

(Uruk)  הנהלת חשבונות של ארגונים מסמכים כתובים ובהם נתונים על מערכת

 כסףהמערכת אינה כוללת נתונים על משקלות ועל השימוש במתכת . כלכליים

של שעורה ושל ( נפח)מופיעים בה נתונים על כמויות . לצורך הצגת הנתונים

וכמויות המוצרים  על כמויות של תשומות עבודה ,שיוצרו מוצרים אחרים

כנראה פעולות רישום של  409נים מתאריםהנתו. לחברי הארגון( או שולמו)שחולקו 

ויוצאות תנועה של סחורות , מלאי והשימוש בכוח אדם של הארגונים הנכנסות 

הרישומים משתמשים ביחידות נפח של שעורה לצורך . הכלכליים או החברתיים

בארגונים  410.תרגום הנתונים על מוצרים אחרים למונה אחד לצורך סיכום

ייצרו שעורה ומוצרי חקלאות אחרים. תהועסקו עובדים בעיקר בחקלאו . הם 

                                                 
 .;Powell 1999, pp. 5-23, Silver 1985; Silver 2004, pp. 65-87 ,ראה סיכומים אצל 407
408

היה יחידות  הכסף. במאה התשע עשרה( בורמה)השימוש בגרעינים ככסף מופיע גם בעת החדשה למשל במיאנמר  

 Einzig 1949, p. 409. מידה של אורז
409

 Englund 2004, pp. 21-25. 
410

 Englund 2004, p. 37 and pp. 180-181. 
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 'מנות')העובדים תוגמלו על עבודתם בשכר  411.רישום העובדים נעשה לפי מין וגיל

– BA )קב דיפרנציאלי של יחידות - SILA 412.מין וכנראה מעמד בארגון, לפי גיל  

 

כאמצעי תשלום  SILA -קב  חיזוק להשערה על החשיבות של יחידת המידה   

יום של תושבי מסופוטמיה של אותה תקופה הוא אלפי קערות -חיי היוםב( כסף)

שהתגלו , (SILA -קב ) בערך אחידות בעלות שוליים משופעים בקיבולת של ליטר

ת "הקערה נזכרת גם בתקופת סרגון בדוחו 413.אורוכבחפירות בשכבות של תקופת 

נמו -אור בחוק של 414.מצוין שם שהקערה מיוצרת בכמויות גדולות. של הארמון

מנחושת ליחידות המידה של  מדידה שהמלך קבע כלי מצויןס "לפה 09 -מהמאה ה

 SILA.415 – יןקב 91 –סאה , SILA –קב  BARIGA – 01)) בריגה: הנפח

 

בדומה )הקערות היו אמצעי המדידה של האוכלוסייה בעת ביצוע התשלום    

סביר להניח (. המתכת כסףלמשקלות ולמאזניים לגבי תשלום יחידות משקל של 

לפי . שהשתמשה בו למדידת כמויות השעורה בחליפין, שלכל משפחה היה כלי

אכילה סטנדרטיות של המנה קערות  SILA -הקב  היו קערות, השערה אחרת

שנושא השעורה כאמצעי תשלום שנוי  אין הסכמה כללית בנושא היות. היומית

חברתי המסביר את -במחלוקת בגלל המשמעות הרחבה שלו לגבי המודל הכלכלי

 .המבנה של כלכלת מסופוטמיה של אותה תקופה

 

דוחות על תשלומי שכר מופיעים במסמכי הארמון והמקדש שנמצאו בחפירות    

התשלום על . 416ס"במסופוטמיה בשכבות שתוארכו לאמצע האלף השלישי לפה

היה ( ס"בדומה לסוף האלף הרביעי לפה) ת אלה"דוחוב שירותי העבודה בארגון

צורת שכר ומשכורות דיפרנציאליים ששולמו ביחידות נפח של שעורה בהתאם ב

נהלי של העובדים, לגיל, למין חלק מהשכר שולם . למעמד המקצועי ולמעמד הִמ

 . ותמרים בדים, צמר, של מוצרים שונים כגון שמן בצורת יחידות מידה

  

 - קב 01 ההי שכר של עובדמופיע ש IIIתקופת אור במסמכי הארמון והמקדש   

SILA קב 90הייתה  91עד  0משכורת ילדים בגיל . 417לחודש - SILA לחודש ,

-משכורות של בעלי מקצוע הגיעו ל. לחודש SILA -קב  11משכורת אישה בערך 

עד  9011-משכורות של מנהלים הגיעו ל. לחודש SILA -קב  111-ואפילו ל 011

                                                 
411

 Englund 2004, pp. 41-42. 
412

 Englund 1998, pp.184-188. 
413

 Englund 1998, pp. 180-181; Nissen 1988, pp. 83-85. 
414

 Gelb 1982, p. 589. 
415

 .22-20' עמ, 0191 מלול 
416

 Waetzoldt 1987, p. 122. ממדינת לגש (Girsu)מסמכי הארמון מאבלה ומסמכים מגירסו  
417

 Waetzoldt 1987, pp. 117-141. 
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לום בהתאם למוצרים המשכורות שולמו באמצעי תש. לחודש SILA -קב  0111

רוב , אולם. שמן ותמרים, בדים, צמר, שהיו זמינים לתשלום בדרך כלל שעורה

  418 .השכר שולם בצורת יחידות מידה של שעורה

 

 419(גרם 001בערך )ליום  שעורה כליטרמנת קיום של מבוגר הייתה  השערותלפי    

 תקבלה כשכרמכאן שיתרת השעורה שה 420.(ג"ק 01 -כ) ליטר שעורה לחודש 11או 

שימשה לחליפין בשוק כדי להשיג מוצרים אחרים שהשלימו את , (ליטר 11 -כ)

מלח ומוצרים אחרים כמו , חזיר שומן, שמן, הצרכים של העובדים כמו קטניות

 1.0 הקטניות על SILA -קב  IIIבתקופת אור  421.כלי קרמיקה ונחושת ובדים וצמר

  SILA–קב  422.שעורה SILA -קב  11ה עלת (ג"כחצי ק)מנה צמר , שעורה SILA -קב 

( שומשום כנראה)שמן  SILA -קב  ומחיר, שעורה SILA -קב  01שומן חזיר עלה 

ונחושת  כסףלצורכי מכירת נכסים שימשו המתכות  423.שעורה SILA -קב  00היה 

אמצעי  כסףבמסחר הבין אזורי שימשה המתכת . עיקריים אמצעי תשלוםכ

 .התשלום האוניברסאלי

 

גודל  424.וסף על השכר קיבלו חברים בעלי מעמד בארגון יחידות קרקע לעיבודנ   

קנייה . בחכירה התקבלוהקרקעות . החלקות נקבע לפי מעמד העובד בארגון

יחידות ב תוך שימוש, בין השאר, ומכירה של זכויות חכירה בקרקעות התבצעו

ונפרעו תוך שימוש ביחידות. כאמצעי תשלום שעורה ניתנו   . שעורה הלוואות 

 

, בחוקים. בחוקי התקופהגם מופיע  כסף - השימוש בשעורה כאמצעי תשלום   

 71מופיע שכר עבודה של , 9211-0101שאינם מיוחסים למלך מסוים מהתקופה 

לא כתובה שם תקופת . SILA -קב  0-ו SILA -קב  01, של שעורה SILA -קב 

ניתן לשער ש, ההעסקה ובמי מדובר מדובר בשכר חודשי של אך ממקורות אחרים 

הייתה זכאית ( SILA -קב  111)הלוואה של כור אחד שעורה . ילד וילד קטן, גבר

                                                 
418

במחקר .  ליטר 021ליטר ואז הכור הוא  1.2 -יש הקובעים אותו כ. SILA - קביש ויכוח בין החוקרים לגבי נפח ה 

צריכה להיות  SILA - קבשהמידה של  SILA - קבבמחקרו על קערות ה הנוכחי אימצנו את גישתו של גלב הקובע

ם הקדו SILA - קבה. תקופותהבין  SILA -קב יתכן שיש הבדלים בגודל ה.  Gelb 1982, pp. 585-590 . ליטר
 . ליטר 1.2ה לפי השערה זו הי

419
 .מנת קיום יומית – קלוריות 0,011בערך  
420

 IIIלפי אנגלונד המנה היומית שחולקה לאשה בתקופת אור . Englund 1998, p. 179ראה דיון בנושא אצל   
משנת ) (Sippar)מופיע בחוזה נשואין מסיפר  חיזוק להשערה זו. ובתקופת אורוק הייתה מנת קיום של ליטר אחד

 Westbrookבו מחוייבת אישה משנית לטחון לאשה הראשית ליטר שעורה ליום כמנה יומית ( ס"לפה 9201

1988, pp. 116-117 . הייתה בתקופת אור נפשות  0מנת קיום למשפחה שלIII  קב  20בערך- SILA  לחודש

Potts 1997, p. 81. 
421

 Heimple 2009, pp. 117-141; Powell 1999, pp. 5-23; Waetzoldt 1987, pp. 117-

141; Cripps 2007. 
422

 .(משכורת של חודשיים –ליטר שעורה  901של  מחיר)כמות הצמר לאריגת בד לגלימת לבוש הייתה ארבעה מנה  
 .מנות על ידי הארגונים הכלכליים –צמר ובדים חולקו כשכר 

423
 Waetzoldt 1987, p. 134. 

424
 Waetzoldt 1987, pp. 128-132. 
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מחיר  426:(ס"בערך לפה 9701)לפי חוקי אשנונה  425.שעורה ריבית SILA -קב  911-ל

GUR אחד כור) SILA -קב  111היה ( גרם 2.11) מתכת כסףשקל   –  kurrum )

שעורה  SILA -קב  01או ) מתכת כסףשקל  ור עלשומן חזי SILA -קב  90 . שעורה

 -קב  חצי) מתכת כסףמלח עלו שקל  SILA -קב  011. (שומן חזיר SILA  –קב ל

SILA חושת לא מעובדת נשקל  921-ל מתכת כסףמחיר נחושת היה שקל . (שעורה

  .(שעורה לשקל נחושת לא מעובדת SILA -קב  9 0/1)( שקל נחושת מעובדת 901)

 

אנשים היו צריכים . וש בשעורה גרם בוודאי לקשיים בביצוע החליפיןהשימ   

יום, אולם. לשאת שקים וכלים למדידת נפח כדי לבצע עסקות חליפין יום -לצורכי 

. במאמץ סביר( קטניות ומלח, למשל לקנות שמן)הם יכלו לבצע את החליפין 

ים השתמשו לביצוע תשלומים גדולים יותר למשל דמי חכירת קרקע או רכישת בת

 . ונחושת כסףבני האדם במתכות 

 

ס ומופיע "השימוש בשעורה כאמצעי תשלום נמשך לתוך האלף השני לפה   

נאסר על הסוחרים ובעלי ( 90סעיף )בחוקי אשנונה . בחוקים של אשנונה וחמורבי

המתכת : ועבדים באמצעי התשלום של התקופה תאמובתי המרזח לקבל תשלום מ

 .שמן וכל אמצעי אחר, צמר, שעורה, כסף

 

או כל , שמן, צמר, שעורה, מתכת כסףלא יקבלו קבל  פונדקאיתסוחר או "

 427"אמהעבד או ידי דבר אחר מ

 

 428.בחוקי חמורבי יש סעיפים רבים העוסקים בהלוואות ובריבית עליהם   

 אמצעי התשלוםמעמד . כסףהסעיפים מדברים על הלוואות בשעורה ובמתכת 

הריבית על . אולם הריבית שונה, שווה מבחינת החוק בהן ההלוואהשניתנה 

ואילו , 11%או ( SILA -קב  111)לכור  SILA -קב  911ההלוואות בשעורה היא 

מתכת גרגירי שעורה לשקל  10( משקל של)היא  כסףהריבית על הלוואה במתכת 

 :01%או ( מתכת כסףגרגירי שעורה במשקל שקל  921) כסף

 

ייתן"  כהלוואה נושאת  כסף מתכתשעורה או  סוחר( ילווה) כי 

 91)סאה  2-ו (SILA -קב  01)אחד  SILA (BAN -קב  911 ולקח, ריבית

(SILA - יןקב אם . (11%) כריבית (SILA -קב  111) של שעורה לכור (

 10 (משקל של) הוא ייקח, ייתן כהלוואה נושאת ריבית מתכת כסף

                                                 
425

 Roth 1997, p. 38. 
426

 Roth 1997, p. 59. 
427

 ina qāti wardim u amtim tamkārum u sābītum kaspam še'am šipātim šamnam adi 
mādim ul imaḫḫar  Roth 1997, p. 61. 20 'עמ, 0191 מלול  

428
 Roth 1997, pp. 97-99. 
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 כריבית (גרגירי שעורה 921משקל של ) גרגירי שעורה לשקל

(01%)".429  

 

, בחוקי חמורבי( 912)על הבעיות שבשימוש בשעורה כאמצעי תשלום מעיד סעיף    

המסרבת לקבל שעורה בתור תשלום בעבור הבירה , המדבר על בעלת בית מרזח

 .כסףודורשת מתכת 

 

 תקבל(ו)ה הבירלקבל שעורה בתור המחיר  תסרב פונדקאיאם " 

את שער ( אפוא)ותמעיט , ולהגד מידה באבן (בלבד) מתכת כסף

יוכיחוה – הבירה ביחס לשער השעורה  את הפונדקאית ההיא 

  430."ואל המים יטילוה (יאשימו במשפט)

 

מופיעה במערכת המושגים  כסף - מורשת השעורה כאמצעי תשלום   

E)Š –(uțțatum/še'umגרגירי שעורה . במסופוטמיה משקלות  למדידתמשמשים   

 921שווה למשקל , משקל השקל שהוא כשמונה גרם)קל קטנים יותר ממשקל הש

. barleycorns –גרגירי שעורה   המושג שקל הוא גם יחידת הנפח הקטנה ביותר(

. גרגירי שעורה 921שקל יש נפח ב. כסף –המשמשת כאמצעי תשלום של שעורה 

 .נפח שקל 01יש  SILA –בקב 

 

השתמשו , ר בין אזוריקניית קרקע או במסח, למשל, לצורכי עסקות גדולות   

הנחושת . מתכת כסףהמתכות היו בעיקר הנחושת וה. במתכות כאמצעי תשלום

. עומן)הובאה למסופוטמיה כבר באלף החמישי מהמפרץ הפרסי   מתכת כסףה(

אכד ושל מלך נזכרת בכתובות של סרגון והיא  431.מופיעה לראשונה באלף הרביעי

  432.ס"גודאה בחצי השני של האלף השלישי לפה

 

צפון מזרח ודרום ו ,ואולי אפגניסטן של ימינו היו איראן מתכת כסףמקורות ה  

עם הגברת . בתחילה היא שימשה לעשיית כלים ותכשיטים. אנאטוליהמערב 

גם אמצעי התשלום העיקרי של הסוחרים  כסף השימוש בה שימשה המתכת

. ךשימשו יחידות ער כסףיחידות משקל מוסכמות של המתכת . במסופוטמיה

                                                 
429

 šumma tamkārum še'am u kaspam ana ḫubullim iddin ana 1 kurrum 1 pān 4 sūt 
še'am șibtam ilaqqe šumma kaspam ana ḫubullim iddin ana 1 šiqil kaspim 30 u 6 
uțțet șibtam ilaqqe, Roth 1994, p. 97.   907 'עמ, 0191 מלול  

430
 šumma sābītum ana šīm šikarim še'am lā imtaḫar ina abnim rabītim kaspam 
imtaḫar u maḫīr šikarim ana maḫīr še'im umtațți sābītam šuāti ukannūšima ana 
mê inaddûši,  Roth 1994, p. 101.   919 'עמ, 0191 מלול 

431
 Moorey 1994, pp. 232-239. 

432
 Leemans 1960, p. 117. 
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באלף השלישי היו כמה שליטים שהנהיגו מידות ומשקלות מוסכמים שהתפתחו 

  433.לאחר מכן בכל האזור

 

עונשים נקבעו על . המידות והמשקלות נקבעו על ידי השלטונות ופוקחו על ידם   

יחידות המשקל המוסכמות מצאו ביטוי . שימוש במידות ובמשקלות בצורה מטעה

. ששימשו למדידה על מאזניים בעלות כפות( זהאבן או ברונ)לות ובצורת משק

התמחו הסוחרים . המשקלות היו לפעמים חפצים בצורה מוסכמת למשל ברווז

 . הואיכות מתכת כסףבזיהוי סוגי ה

 

בחפירות . מתכת כסףהשלטונות הפעילו מומחים לסיוע בזיהוי איכות ה   

מסמכים המדברים ויש , ארכיאולוגיות נמצאו כפות מאזניים בסמוך לאבני משקל

היו כנראה סוגים שונים של מאזניים כדי לבצע . ועל כפות מאזניים על מאזניים

נשאו אתם , מתכת כסףהמשתמשים ב, הסוחרים .שקילות בגודל שונה

k)שקים /תיקים/כיסים īsum; narūqqum)  מתכת כסף) מתכת כסףובהם פיסות 

בגדלים  עות משקליםבאמצ)את הפיסות שקלו במאזניים . šibirtum) – השבור

  .בעת החליפין( שנשאו בשק אחר שונים

 

  434.במטמון מתכת כסףוסלילים של  *טבעות

 

  
 

. גרם 2 9/1)הטבעות הן במשקל של שקל בערך * הסלילים נחתכו לטבעות (

 .לפי הצורך( שקלים)

 

                                                 
433

 .IIIמממלכת אור ( Shulgi 2094-2047 BC)שולגי  נמו ובנו-ם אורשבהם ה יםהבולט 

Steinkeller 1987a, p. 21. 
434

 Snell 5995, p. 1489. 
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ניסיונות להקנות לאמצעי התשלום     , נחושת, מתכת כסף)במקומות שונים היו 

צורות שונות בעלות משקל אחיד כדי לפשט את השקילה ואת החליפין ( ברונזה

  435(.ראשי גרזנים וראשי כידונים מברונזה, מתכת כסףטבעות וסלילים מ)

 

שנה לאחר מכן  0111המהפכה הבאה בשימוש במתכות כאמצעי תשלום הייתה    

המטבעות היו . ס"עם הופעת המטבעות באסיה הקטנה בסוף המאה השביעית לפה

עם כתובת יחידות משקל של מתכות באיכות מסוימת ובצורה מסוימת שהוטבעו 

ואולם גם אחרי הופעת המטבעות המשיכו הסוחרים . על ידי השלטונותוציורים 

לשקול את כמות המטבעות שקיבלו בחליפין בגלל החשש ממשקל לא מדויק של 

 .המטבעות

 

    במסחר האשורי העתיק הכסף – אמצעי התשלום 6.0

 

הסוחרים האשורים השתמשו באמצעי תשלום שונים לעסקות מסוגים שונים    

הלוואות , יום כמו מזון בכמויות קטנות-לעסקות לצורכי היום. ובמקומות שונים

שירותים או תשלום שכר לעובדים מקומיים שימשה השעורה , לשימוש אישי

וב אישי והן השעורה והחיטה מופיעות במסמכי חוב רבים הן כח. אמצעי התשלום

 436(.טוליםאהאנ)ברוב המסמכים מופיעים בעלי חוב מקומיים . כחוב מסחרי

כנראה הדבר מרמז שהשעורה שימשה אמצעי תשלום בשוק המקומי בדומה למצב 

 .במסופוטמיה של אותה תקופה

 

 437"השעורה והריבית עליה" 

 

 438"חצי בשעורה וחצי בחיטה, ישלמו ריבית (החייבים)הם "

 

עסקות  .שימשה אמצעי התשלום העיקרי של הסוחרים האשורים ףכסהמתכת    

עם נחושת וצמר כאמצעי גם התקיימו  אנאטוליהבמסחר בין אזורים שונים ב

במסחר באשור עם הבבלים ועם אנשי עילם התנהל המסחר כנראה . תשלום

הסכמי ו נוקבים את מחירי הנכסים כמו בתים ועבדיםהסוחרים  .מתכת כסףב

ההתחשבנות בין הסוחרים לבין המוסד המרכזי . מתכת כסףדות ביחי האשראי

בהגיע הזהב . מתכת כסףביחידות  יא הייתהשלהם הכרום ובינם לבין עצמם גם ה

 439.מתכת כסףליחידות ( בפועל או לצורך התחשבנות)לאשור הוא הומר  כנשמ

ביחידות משקל של  (awītum)ערך אחיד לסחורות בשיירה חושב  כנשבשיירות ל

                                                 
435

 Snell 1995, pp.1488-1489; Powell 1978, pp. 211-243. 
436

 Veenhof 2008, pp. 87-88. 
437

 uțțatum u șibassu TCL 21 177:4, CAD Ș 158a. 
438

 (mišlam) še'am mišlam (aršā)tim ușșubū ATHE 6 A:8, CAD Š/2 351b. 
439

 Veenhof 1972, p. 450. 
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הסוחרים בעצמם . כסףלאשור הערך היה ביחידות מתכת  כנשובדרך מ, דילב

kaspum) כסףמתייחסים למתכת  )סחורה רגילה בצורה שונה מ ( luqūtum ) .

להפוך את "הם השתמשו במילים . הייתה מטרת המסחר ותחילתו כסףהמתכת 

) 440"מתכת כסףהסחורה ל luqūtam ana kaspim tu'arum שיהפוך הבדיל "או  (

מתכת כדי לתת הוראות לסוכנים שלהם או כדי לציין תשלום ב" מתכת כסףי לשל

kaspum u š)או בסחורות  כסף i 'amātušu הסוחרים ציינו גם את חשיבות  441.(

ייתנו ל"במסחר באמצעות מתן הוראות לנציגים שלהם  מתכת כסףה מתכת שלא 

barā'um)" הלהיות רעב כסף  תת מנוצללהיו כהצרי מתכת כסףהכוונה היא שה. (

את " השביע"מהר לחליפין לקבלת סחורות שיוכלו להימכר עם רווח וכך ל

ל 442.מתכת כסףה מתכת הסוחרים נתנו גם הוראות להמיר את הסחורות שבידיהם 

 .מתכת כסףולזהב או לגבות החובות ב כסף

 

  443"'הלא להיות רעב תא חייביה'ואמרת  מתכת כסףשלחת לי "

 

 444"מתכת כסףעד שהבדיל והבדים מומרים ל"

 

במעטפות של  (שטרות)לוחות  (זה)אם , מתכת כסףל (כל דבר)המירו "

 ןבמחס (תהנמצאשעורה )או , של המקומיים (לוחות)הסוחרים או 

(našpukum)"445 

 

 446"הסחורה הומרה לזהב"

 

החברה האשורית כנראה התייחסה לזהב . למתכת זהב היה מעמד מיוחד באשור   

. גדלת העושר הלאומי וצברה אותו בעיקר במקדשיםבצורה מאגית או כאמצעי לה

הסוחרים נתנו מנחות של דיסקים זהב למקדשים או צברו אותם בשקים ועליהם 

, השימוש בזהב באשור היה מוגבל לחליפין בין אשורים בלבד. שמם במקדשים

עם האמורים , להשתמש בו בחליפין עם האכדים( עם עונש מוות)והיה איסור 

                                                 
440

 Veenhof 1987, p. 44. 
441

 luqūtam ana kaspim tūarum; annaki ana kaspim litūr Veenhof 1972, p. 351 and p. 

365. 
442

 . מש את הסוחרים גם לגבי אמצעי תשלום אחרים כמו בדיל ונחושתמש" רעב"הביטוי  

 Veenhof 1987, pp. 62-64. ראה
443

 TC 1,29:27 ff. Veenhof 1987, pp. 62. 
444

 annukum u șubātū adi ana kaspim itūrūni CCT 4 15c:15, CAD T 260b. 
445

 lū țuppū ḫarrumūtum ša tamkārūtim lū ša nuā'ē lū našpukum ana kaspim ta''erā 
BIN 6 59:23, CAD T 141a. 

446
 luqūtum ana ḫurāșim itūrma BIN 4 104:24, CAD T 260-1b&a. 
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(amurrū)  איםהסוברועם (subartū).447  הזהב שימש יחידת מדידה של ההשקעות

naruqqum)( קרנות השקעה)בארגוני משקיעים  ויחידת מידה באשראי לזמן  (

הזהב גם נצבר בידי התושבים ובידי השליטים בצורת תכשיטים או כלים . ארוך

היא , חוץ מהאפקט התרבותי והחברתי, אחת הסיבות לצבירתו. וחפצים שונים

 :ראה להלן. כון לזמן ארוךחיס

 

הם יוכלו להיות זמינים כדי , הצמידים והטבעות(ל)שים לב היטב על "

 448"לאכילה (מזון)לספק לך 

                                                 
447

 Veenhof 1999, pp. 55. 
448

 šawirū u annuqū ša ibaššiūni šașșirī ana akālika libšiū CCT 3 24:5f., CAD  B 146a&b 
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 הארגון והמימון' פרק ג
 

הוא יתחיל בנושא . הפרק יעסוק בהיבטים המוסדיים של הארגון והמימון   

מסחר ארוך הארגון ויעסוק בצורת התארגנות הסוחרים לביצוע המיזם של ה

תיאור ההתארגנות של המסחר האשורי יתחיל בהיבט . אנאטוליההטווח עם 

וימשיך בתיאור , התיאורטי של המבנים הכלכליים ובסיבות לשימוש בהם

בהמשך נעסוק בנושא המימון בשני . המבנים הארגוניים שהיו בשימוש הסוחרים

, ן באשראיהראשון מתחום הכלכלה המוסדית קשור למוסד החליפי, היבטים

בפרק ישולבו מונחים . והשני המוסדות הפיננסיים מתחום המימון והאשראי

 . מתחום הנהלת החשבונות והמימון המשמשים היום

 

ס "אחד הוויכוחים הגדולים בנושאים כלכליים באשר לאלף השלישי לפה   

חברתיים -הוויכוח קשור למודלים הכלכליים 449.מתנהל בנושא האשראי והריבית

קבוצה אחת טוענת . ים בבסיס התיאור השונה של המוסדות הכלכלייםשנמצא

, כלכלי היה של קבוצות בעלות מבנה משפחתי מורחב-שהמבנה החברתי

שהתארגנו במסגרת הארמון והמקדש בלי בעלות פרטית על קרקע וסיפקו בעיקר 

ייצור משותף וחלוקה לפי הצרכים . את צורכי עצמם הקבוצות התארגנו במסגרות 

ארגון המסחר היה במסגרת , לפי מודל זה. אמצעי תשלום ושווקים, י מסחרבל

המסחר עסק בעיקר בחליפין בין אזורי של . הארמון עם מנהל וסוחרים פקידים

האשראי היה בעיקרו תוצאה של פעילות הסוחרים והיה אמצעי . מוצרי מותרות

ה חליפין של האשראי הפרטי הי. להסדרת החשבונות בין הסוחרים לבין הארמון

נהלי של קנסות . טובות והחזר טובות מסיבות חברתיות הריבית הייתה הסדר ִמ

 . על פיגורים

 

יש הסכמה בין החוקרים לגבי השינוי הדרמטי במבנה הכלכלה והחברה שחל    

משקלה של כלכלת הארמון והמקדש ירד באופן  450.ס"בתחילת האלף השני לפה

פעילויות שונות של ארגוני הארמון . ופעילות הסקטור הפרטי עלתה, ניכר

המסחר הפרטי המקומי . דמי חכירהגביית מסים ו, למשל, והמקדש הופרטו

מוסדות האשראי והריבית . זכויות קניין פרטיות התרחבו. אזורי התגבר-והבין

בחפירות ארכיאולוגיות התגלו אלפי . השתנו והפכו לאלה שאנו מכירים היום

הריבית הגבוהה במיוחד על הלוואות , קרים מסוימיםלפי דעת חו. מסמכי אשראי

שהצריכו שמיטת חובות תקופתיים , גרמה לקשיים רבים לחקלאים, לחקלאים

זו. שהוכרזו על ידי מלכים מסוימים מערכת האשראי והריבית הגבוהה , לפי דעה 

הן מהסיבות להתמוטטות הכלכלה והחברה במסופוטמיה באמצע האלף השני 

 .ס"לפה

                                                 
449

 Hudson 2002, pp. 7-37. 
450

 Van de Mieroop 2002, pp. 69-72. 
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מוסדות המסחר האשורי בתחום הארגון והמימון היו המשך , דעה אחרתלפי    

מוסדות אלו ענו על  451.ס"של מוסדות דומים שהיו קיימים באלף השלישי לפה

במסגרת הארגונים שולמו . הצרכים של הארגון הכלכלי של הארמון ושל המקדש

של היו זכויות קניין פרטיות . משכורות שהוחלפו בשווקים במוצרים אחרים

היה אשראי חקלאי . על מטעים ועל עבדים, חכירת שדות ובעלות על בתים

שיעורי . כסףומסחרי בד בבד עם שימוש באמצעי תשלום של שעורה והמתכת 

שיעורי רווח גבוהים , הריבית הגבוהים היו תוצאה של פריון חקלאי גבוה מאוד

היו סוחרים . ביטחוניים וטבעיים גבוהים מאוד, במסחר וסיכונים פוליטיים

 . אזורי-פרטיים שפעלו ממניעי רווח בעיקר במסחר הבין

 

המוסדות הכלכליים הקטינו את עלויות העסקה ואת הסיכונים במסחר והגדילו    

מופיעים לאחר מכן , המוסדות המופיעים במסמכי הסוחרים. את רווח הסוחרים

דות כללו המוס. אזורי-לכל אורך ההיסטוריה בהקשר עם פעילות המסחר הבין

שהיה עסק , (bētum)" בית"ה ,(tamkārum)" הסוחר הבודד"ארגונים כמו 

ן , משפחתי שהתקיים בכל התקופות לאורך ההיסטוריה שותפויות מסחריות בי

tappā'utum)סוחרים על פי חוזים   "שק"ה –והשותפות המוגבלת  (

(naruqqum שותפויות נוספות לזמן קצר היו השותפויות בשיירות . (

(ella/utum)  והעסקאות המשותפות שנעשו תחת הגג של הארגונים המשותפים

bēt ālim)" בית העיר" –בעיר אשור   bēt)" בית הכרום" – אנאטוליהוב, (

kārim הסוכנים . הסוחרים הפעילו סוכנים למכירת סחורותיהם בשוקי היעד. (

שגור והיו חייבים לשלם תמורתן במועד שנקבע הסוחרים . קיבלו את הסחורות בִמ

ונתנו לסוכנים תמריץ בצורת מחיר -האשורים היו מודעים לדילמת המנהל סוכן 

ונתן להם תמריץ  קבוע נמוך ממחיר השוק שאפשר לסוכנים להרוויח מהמכירה 

הסוכנים היו מחויבים להעביר . לממש רווח זה על ידי בחירת קונים אמינים

 .למנהלים את התמורה בתוך זמן נקוב

 

שכללו אשראי , רית העתיקה התקיימו מוסדות אשראי משוכלליםבחברה האשו   

צרכני לקיום ולרכישת נכסים לזמן ארוך ואשראי מסחרי וזמינות השקעות 

מוסדות אלו דומים למוסדות המשמשים עד היום בשוק . להפעלת מערכת המסחר

הלוואות ארוכות , למשל, היו מכשירי מימון לזמן ארוך. האשראי וההשקעות

ebuțțum)מועד  " שק"שנקראו ה, והשקעות לזמן ארוך בשותפויות מוגבלות (

(naruqqum היה אשראי מסחרי לזמן קצר כמו הפקדת סחורות במשגור . (

או כפי שנקראו אצל  (qīptum)( הלווים/אצל מקבלי הסחורות" זכאים)"

נוסף על האשראי המסחרי פעלה מערכת אשראי . (bābtum)" חייבים"המלווים ה

ḫubbulum)רגילה  . הדומה למערכת אשראי בנקאי, של הלוואות בריבית (
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בערבים , האשראי ניתן בדרך כלל על פי חוזה הלוואה מוסכם שנתמך בעדים

והריבית שימשה קנסות על , מוסד הריבית היה מפותח. ובמתן ביטחונות נוספים

 .איחורים בתשלום חוב ומכשיר לתמחור סיכונים של לווים

 

ו מערכת חשבונות פרטית המבוססת על לוחות גדולים ובהם הסוחרים ניהל   

taḫsistum) רישום יתרות נוסף על כך . שבעזרתה ניהלו את המסחר ואת מימונו, (

סוחרים עם  (nikkassum)ניהלו הסוחרים מערכת של התחשבנות תקופתית 

ועם מוסדות לניהול יתרות הזכות והחובה ביחסים המסחריים בין  אחרים

 .הצדדים

 

 הארגון .8

 

על ידי ארגונים  עבריםמקורות מוחזקים ומו, בחברה הפועלת לפי כלכלת שוק   

בעלי הזכויות במקורות . חברות והשווקים, ממשלתיים כמו משקי בית-לא

הצורך . מגדילים את הפריון באמצעות התמחות המבוססת על שיתוף פעולה

. יתוף פעולהבשיתוף פעולה יוצר ביקוש לארגונים כלכליים המקלים על ש

התיאוריה של הארגונים הכלכליים מנסה להסביר את התנאים הקובעים האם 

 ?היתרון מהתמחות ומשיתוף פעולה יכול להיות מושג בתוך הארגון או בשווקים

היבט : לארגון הפעילות העסקית יש שני היבטים 452.ולהסביר את מבנה הארגון

היבט שני כמכשיר לגיוס ו, הארגון כמכשיר המסייע לפתרון בעיית החליפין

יופיע בפרק המימון להלן. מקורות מימון לפעילות הארגון  .ההיבט השני 

 

. הפירמה)החברה  –הארגון הכלכלי נקרא בשם כללי     לפי תיאוריה שהוצגה (

הפירמה נוצרת כמכשיר המסייע לפתרון בעיות , (Coase)לראשונה על ידי קואס 

נוצרים כללים לפעולתהב 453.החליפין ולהקטנת הוצאות העסקה  הכללים. חברה 

ויצירת מערכת יחסים של מנהל וסוכן או מעביד  כוללים ארגון של מערכת החברה 

הדורשת אחריות לביצוע העבודה הנדרשת ותשלום שכר בעבור שירותי , ועובד

 הנקראותהכרוכות בהוצאות , החליפין בשוק דורש סדרה של פעילויות 454.העבודה

יכול להטיל עלויות עסקה  מספר רב של פעמיםוש בשוק השימ. הוצאות עסקה

, בהשגת אינפורמציה על מצב השוק, צריך למשל להשקיע בשכירת עובדים. כבדות

הקמת הארגון חוסכת הוצאות . בניהול משא ומתן על מחירים ובאכיפת חוזים

אלו בעזרת שורה של החלטות פנימיות של הקצאת מקורות שמבוססים על חוזים 

ארוך לגבי ההתנהלות בתוך החברה במקום על חוזים לטווח קצר לטווח 

הדורשות הוצאות , במקום עסקות חליפין בין קונה למוכר. והתנהלות בשוק
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החליפין מתבצע , עסקה על השגת מידע והוצאות להבטחת קיום העסקה

וגורמי הייצור בתוך הארגון בין העובדים העלויות . באמצעות העברת הסחורות 

ניהול העברת המקורות והמערכת החוזית בתוך החברה נמוכות יותר  של 

יותר . והיעילות של הייצור המשותף רבה יותר עלות המידע בתוך החברה נמוכה 

 455.מזו המושגת בשוק

 

במסגרת החברה מתפתח ידע . לארגון במסגרת החברה יש יתרונות נוספים   

יותר , ייחודי וקיימת  ?מהמתחריםכגון איך לארגן את הייצור בצורה יעילה 

יצירת החברות ובניית , אולם. המגדילה את יעילות החברה, תרבות עסקית

עלויות העסקה הפנימיות . מערכת יחסי החליפין בתוכן גם היא כרוכה בעלויות

גידול הארגון ועם השינויים ביעילות המבנה הארגוני שלו הארגונים . גדלות עם 

ות גורמת לעלויות העסקה בתוך ההתחר. מתחרים בשוק עם ארגונים אחרים

יש , כאשר קיימים שווקים לא משוכללים. החברה להיות מותאמות למצב בשוק

 .יתרון להקצאה של מקורות בתוך החברות מאשר בעזרת שימוש בשוק

 

החברות יכולות להיות אדם יחיד המנהל את עסקיו בעצמו ומשיג את מקורותיו    

גון שבראשו עומד אדם אחד או שותפות העסק יכול להיות אר. מאנשים אחרים

יכולים להיות גם ארגונים כלכליים שלהם שותפים רבים כמו . של כמה בני אדם

צורות ארגון אלו גם הן מקטינות את עלויות . שותפות מוגבלת או חברת מניות

יוצרות חברות שהוצאות העסקה בהן נמוכות יותר נוסף על כך . העסקה היות שהן 

, המסדירים את היחסים בין השותפים לאורך זמן, רים קבועיםהן מקיימות הסד

, מחלקים את הסיכון ואת הרווחים בין השותפים בצורה הנותנת תמורה להון

 . וחוסכים את ההוצאות על קביעת היחסים לכל עסקה, ליזמה ולסיכון שנלקח

 

ויכוח בקרב החוקרים"על מעמד הסוחר באלף השלישי לפה    , חלקם 456.ס יש 

יוחד אלו הטוענים שלא הייתה כלכלת שוק אלא מסחר מאורגן מטעם ובמ

הסוחרים היו , לטענתם. כופרים במעמד העצמאי של הסוחרים, השלטונות

פקידים שניהלו את המסחר כחלק מהמערכת החברתית של הייצור והחלוקה של 

המסחר הבין אזורי התנהל בעיקר בין שליטים והתנהל . הארמון ושל המקדש

תוך שימוש ביחסי מחירים "( נמלי סחר)"באזורי מסחר מיוחדים בעיקר 

והיו חלק מארגון  (tamkārum)היו בעלי תואר מיוחד הסוחרים . מוסכמים

הסוחרים לא קיבלו תמורה בעבור עיסוקם . המנוהל על ידי אחראים על הסוחרים

. הכנסההפיקו מהם קרקעות שבמסחר בצורת רווחים אלא קיבלו מהשלטונות 

 .שהתלווה לעיסוקםהמיוחד בגלל המעמד החברתי גם רים עסקו במסחר סוח
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היו  ס"באלף השלישי לפה חוקרים אחרים טוענים שהסוחרים במסופוטמיה   

וניהלו את המסחר למטרות רווח בכלכלת שוק השם סוחר  457.בעלי מעמד עצמאי 

(tamkārum)  הוא שם של בעל מקצוע כמו נפח(nappāḫum) ל והיה בשימוש אצ

הסוחרים עסקו גם במתן אשראי לציבור . העוסקים במסחר ואצל המפקחים עליו

ויכוח בין החוקרים לגבי תפקיד ומעמד . בצורת הלוואות נושאות ריבית אין 

 .ס"הסוחרים בחברה המסופוטמית של תחילת האלף השני לפה

 

הייתה הסוחר היחיד  האשורים יחידת הארגון הבסיסית של הסוחרים   

(tamkārum) ,בשלב  .דהיינו סוחר יחיד שנסע עם סחורתו ומכר אותה בשווקים

)הבית"–מסוים בהתפתחותו נוצרה החברה משפחתית   "bētum  אוbēt abini – 

.בית אבינו" משפחתי שהפעיל -יצר מבנה חברתי –אבי המשפחה  –הסוחר  458"(

 או סוכנים באשור (șuḫāru) נערים/משרתים/שכירים, אנשים ונשים כחברים

מבנה זה נשען על נורמות חברתיות והיה מלווה בסנקציות שהיו . אנאטוליהוב

נוצר במטרה לייעל את תהליך החליפין בין . הבית –בידי ראש המשפחה  המבנה 

בני המשפחה ולהקטין את הסיכון הכרוך בו באמצעות הפנמת תהליכי השוק 

מבוססים בחברה המשפחתית היו היחסים בין חברי המשפחה ". בית"לתוך ה

ופחות על מערכת  (הסדר הפרטי) יותר על המסורת המשפחתית ועל ערכים כלליים

הייתה בנויה על ציפייה להתנהגות על פי " בית"מערכת האכיפה בתוך ה. המשפט

הענישה על אי קיום . כללים מקובלים של עמידה בתנאים ושמירה על השם הטוב

חר והגשת תביעה למערכת אבדן סיכויי פעילות במס, התנאים הייתה נידוי

בני המשפחה . ל היררכיה של דורות בתוך המשפחההניהול היה מבוסס ע. המשפט

ביססו את מערכת ( לא עובדים של ראש המשפחה)שעסקו במסחר באופן ישיר 

הלוואות . היחסים בתוך המשפחה על מערכת פורמאלית של הסכמים וחוזים

של רכוש הסוחר היה אישי ולא  .ריביתהיו מוחזרות עם שעסקו במסחר לבנים 

, ילדים –ביחסים הבין אישיים היה קשר בין חלקי המשפחה . (החברה) "בית"ה

אולם לקשר לא הייתה משמעות כלכלית שנגעה לפעילות במסחר  – דודים, אחים

ובני . ולחובות ראש המשפחה הפעיל סמכותו במה שנוגע להתנהגות בני המשפחה 

 סיוע בקשרים ,ראש המשפחה במה שנוגע ללוביהמשפחה יכלו לצפות לעזרה מ

 נהליםעם מות ראש המשפחה רכושו התחלק לפי . והלוואות אישיות לצרכי קיום

 .459והילדים האישהקבועים בין 

 

עלולים לגרום לחוסר בהירות ופירוד , חורשי רעה, איש אחד או שניים"

 460("בית אבינו)בחברתנו 
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נזק , ולך (תךחבר)בית אביך (ל אדאג)אשמור על אני " יגרום  כך שאיש לא 

 461"(חברתךל) כםלבית אבי

 

ב, (שותפותבקרן ה) מגיע חלקכםכמה לכתוב אלי " ית אביך שלך או של 

 (בקרן כםעל חלק)את הלוח שלך  כך שאוכל לתפוס ,בזהב (חברתך)

 462" (מתכת כסף) כמה שאוכל (ממנו) קחתול

 

לב שבנו יעזור לך ושים , מתכת כסףיש חלק ב .פ.שאם ל"

( בשק)חתום  .מכור את המשלוח .במיוחד ללוח בקשר לקניות

מתכת משלוח הבעת גייס עדים  .ושלח אלי מתכת כסףה מחצית

יום  (לתבוע אותך)לשבועה  ותךתפוס אכך שהוא לא יוכל ל, כסף

 מסכים למילה שלאני  ,תן לי את הסחורות' (יגיד)אם בנו . אחד

אתה חייב לענות  .?איתך נושאפתח את המדוע הוא  '.בית אבי

אני אקח על , מחשבוני, מבית אביך ייקחמה שהוא '

ראה שהלוח שלך והעדים הם בסדר ושחרר את . 'חשבונך(מ)

 463"הסחורות

 

היו בדרך כלל מטפלים במסחר ובמידת הצורך ( כולל הנשים)בני המשפחה    

מערכת היחסים בתוך המשפחה . אנאטוליהבייצור הבדים באשור או במסחר ב

בחלק מהמקרים הפעילו הסוחרים בני . הייתה מורכבת –" הבית" –ורחבת המ

muzzizum)משפחה או חברים קרובים כנציגים או כסוכנים של בעל הבית  ) ,

ša kīma)" כמוני" –ההכרה לוותה במינוי של הסוכן . הפועלים לפי הוראותיו  

yâti ;  kuāti) ו . סיכונים במקרה זה חסכו הסוחרים את הצורך בהסכמים והקטינ

, נמוך ממחיר השוקנמסרה להם במשגור במחיר שסחורה על ידי הסוכנים תוגמלו 

 . והסוכנים יכלו למכור אותה בשוק במחיר גבוה יותר ולהרוויח את ההפרש

 

 464".פ.שנהג כמו נציג של  2.פ.שאו , 2.פ.שנהג כמו נציג של  .פ.שהאם "

 

                                                 
461

 bēt abīka u kuāti lașșurma mamman ișșēr bēt abīkunu lā išalla KTS 1b:28 and 30, 
CAD A/5 75a. 

462
 ḫurāșam lū atta lū bēt abīka mala atmātununi šupramma țuppaka lașbatma mala 
ale''iu lalqe CCT 4 9a:6, CAD A₁ 96a. 

463
 šumma PN ina kaspim adim mera’šu ina šaḫātika lizzizma țuppam ša šiāmātim 
šitammeamma šīmam dinma kaspam mišlišu kunkamma šēbilannim kīma urram 
ana māmītim lā ișabbutūkani kaspam ina šēbulim šībē šukun šumma umma 
mera’šuma luqūtam dinam ana awāt bēt abīya maș’āku mā ina awātim iptuakka 
umma attama mala ina bēt abīka ișșēriya ilaqqeūni ina șērika alaqqe ṭuppaka u 
šībēka danin luqūtam wašer Gwaltney 1983 L 29-568 pp. 40-41, 17-40. 

464
 lū PN šazzuzti PN₂ izziz lū PN₂ šazzuzti PN izziz ATHE 24A:17f., CAD Š/₂ 245b. 



 

105 

 

 465"אביך נהג כנציג של אבי"

 

ואכן נשלם את , .כ.שמדויקות בכתב לנציגך ולי בשלח את הוראותיך ה"

 466"2.כ.ששלך ב מתכת כסףה

 

מסוג  םבדי 91שיתנו לך , אתן הוראה לנציגים שלי, טוב הדבראם "

(kutānē)  467"(מאשור)עם הגעת השיירה שלי שבמעולים מעולים 

 

הפעלת . הסוחרים הפעילו סוכנים לצורך מכירת סחורותיהם בשוקי היעד   

שכירה של מנהלי שיירות כדי שיובילו את , האחת: בשה שתי צורותהסוכנים ל

מתן סחורות במשגור לסוכנים שנוסעים ליעדים , והשנייה, הסחורות ליעדים

סוכן -שכירת הסוכנים או מתן הסחורות במשגור יצרו את בעיית המנהל. שונים

(principal-agent) , או את דילמת הסוכנות(agency dilemma) .יא הבעיה ה

כיצד להבטיח שהסוכן יקדם את האינטרסים של בעל הרכוש ולא את האינטרסים 

סימטרי בין המנהל לבין הסוכן -הבעיה נוצרת כאשר קיים מצב של מידע א? שלו

פתרון הדילמה מחייב יצירת מערכת תמריצים  468.באשר לעסקות שהסוכן מבצע

הסוחרים . מנהלב עלול לפגועאשר תתגמל את הסוכן או תפגע בו באותו אופן ש

שנקרא , האשורים יצרו מכשיר שבעזרתו תגמלו את מובילי השיירות

(be'ūlātum).469  הסוחרים נתנו למנהלי השיירות סחורות במחיר נמוך ממחיר

חייבה את המובילים ההלוואה קבלת . כהלוואה למשך תקופת השיירה השוק

השיירה למכור את יכלו מובילי , בהגיע השיירה ליעד. לתפקד כמובילי השיירה

ו ההלוואהלהחזיר את , תמורהלקבל את ה, הסחורות . הרווחלשמור את שקיבלו 

הפכו מובילי השיירה  נכס עצמיכ, שהייתה חלק מהשיירה, מעצם קבלת הסחורה

 . לחלק מהשותפים בשיירה ובעלי אינטרס דומה לשאר השותפים

 

ב    שהיה אחראי לקבלה , (בדרך כלל בן)את נציג המשפחה  כנשהסוחרים החזיקו 

כמו כן הוא היה אחראי על . כנשולמשלוח הסחורות בשיירות שנעו בין אשור ל

. אנאטוליהמסירת הסחורות במשגור לסוכנים לצורך מכירה בערים אחרות ב

. אנאטוליההנציג השתתף בשם הבית במסחר פנימי של צמר ושל נחושת בתוך 

נ, עלת סוכניםנעשתה באמצעות הפ אנאטוליהמכירת הסחורות ב  יתנהשלהם 

                                                 
465

 abūka šazzuzti abīya izziz CCT 5 11a:4, CAD Š/₂ 245b. 
466

 našpertaka dannutum ana GN ana șēr šazzuzātika u yâti lappitamma ina GN₂ 
kaspaka lū nušašqil TCL 14 27:19, CAD Š/₂ 245-6b&a. 

467
 šumma damiqšum ina elā ellatim 10 șubātē kutānē damqūtim ša kīma yâti 
lušāḫizma liddinūšum CCT 2 27:10, CAD I 83b. 

468
 Stiglitz 1987, pp. 966-967. 

469
אינו מתאים ' הון חוזר'המונח . 'הון חוזר'היא  be'ūlātum -ההגדרה שמופיעה ל CADבמחקרים קיימים ובמילון  

דהיינו ההשקעה הדרושה , היות והוא מוגדר פיננסית כהון הדרוש לצורך תפעול שוטף של המיזם המסחרי
' הון'ולקרוא למונח ' חוזר'הגדרה יותר נכונה היא להשמיט את התוספת . להחזקת מזומנים ומלאים של סחורות

 .בלבד
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qīptum) סחורה באשראי ספקים  הסחורה ניתנה . למשך זמן מוגבל בלי ריבית (

וכך יכלו הסוכנים להרוויח בעת המכירה של , במחיר נמוך יותר ממחיר השוק

. שילם הסוכן ריבית, אם התמורה לא שולמה בזמן שנקבע. הסחורה ללקוחות

 (.סגורים)חתומים ( שטרות)ים המערכת הייתה פורמאלית מלווה בהסכמ

 

התארגנו גם ( או בתי המסחר שנקראו על שם אבות המשפחה)הסוחרים    

šazzuztum tappā'utum)בשותפויות או כחלק מסוכנות משותפת  י , ( ושנ

;kīma yâti)שותפים /הצדדים הציגו את עצמם כנציגים  ša kīma  PN; šazzuzti) .

י  470.לוקה הדדית של הרווח מהעסקהבמקרה זה התקיימה אחריות הדדית וח שנ

, היו אחראים להתחייבות השותפות, הצדדים ניהלו במשותף את המיזם המסחרי

לגבות חובות משותפים ולהשתמש בחוזים , יכלו לייצג זה את זה בתביעות

השותפויות . חצי-הרווחים וההפסדים התחלקו חצי, הרכוש המסחרי. משותפים

י societas-ויות המסחר כמו ההאשוריות דומות להגדרת שותפ -רומי או ה-היוונ

compagnia ואלו המופיעות בחקיקה בנושא במדינות מתועשות , מימי הביניים

tappā'utum)השותפות לזמן קצר  471.בנות ימינו במסחר האשורי הייתה  (

במיזם של ( כסףבדרך כלל מתכת )הפקדה של סחורה או אמצעי תשלום /השקעה

היו הסכמים ברורים כיצד . שותף של כמה סוחריםסוחר אחר או במיזם מ

. התחלקה האחריות על התחייבויות של השותפות וכיצד חולקו הרווחים

השותפים יכלו . ההשקעה נרשמה בהסכם בין השותפים או הייתה בהסכם בעל פה

ההלוואה הייתה חייבת להיפרע על ידי אחד השותפים . לקחת הלוואות במשותף

גיוס משאבים גדולים יותר כולל ההתארגנ 472.או שניהם ות בשותפויות אפשרה 

בדומה לחברות אחרות הפנימה השותפות את העסקות וחסכה . הון וניסיון

 .בהוצאות ובסיכונים ביחסים בין השותפים

 

אם ) (נפרד)הוא חלק  2.פ.שוהחלק של  (נפרד)הוא חלק  .פ.שאם חלקו של "

...במשותף הם לא אחראים . . הם ( נפרד)לא חלק  הוא. פ.אם חלק ש(

 473"מתכת כסףאחראים במשותף ל

 

שהיה במצב הכספי הטוב  (בשותפות) הם הטילו את האחריות על מי"

 474"אני שילמתי, ביותר

 

                                                 
470

 Larsen 1976, pp. 95-102; Larsen 1977a, p. 123; Veenhof 1997, pp. 375-346; 

Veenhof 2003a, pp. 474-475. 
471

 Ribstein 1998, pp. 10-13. 
472

 Veenhof 2001, pp. 148-152. 
473

 šumma qātum ša PN qātāt u qāti PN₂ qātāt ….šumma qāti PN lā qātāt kaspum ina 
qāt kilallimma rakis  Kültepe c/k 680:16f. and 25f., CAD Q 195b. 

474
 kaspam…iqqaqqad šalmini irkusūma …ašqul CCT 5 45a, CAD R 101b.   
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הוא מחזיק חבילה אחת , לחודש למנה יםשקל 0 9/0הם יוסיפו ריבית של "

 מתכת כסףהם אחראים שניהם ביחד על ה, של זהב תחת חותמם כביטחון

 475"(ההלוואה)

 

 476"(מתכת כסףישלם לו את ה .פ.שו)הוא ישבע שהם לא הקימו שותפות "

 

 477"את החוב של אבינו יחדיו אנחנו והשותפים שלנו נשלם"

 

 פיםמחיר הנחושת אשר שילמתי לאמורי נרשם בלוח ביחד עם השות"

 478"שלי

 

מחצית הרווח ואהיה מ יהנהשאכתבת בלוח שלי בקשר לכיכר הנחושת "

 479"הפסדאחראי למחצית ה

 

ונשבעו בעיר  (כבוררים)תפסו אותנו בהסכם משותף  (היורשים)"

פעל  .פ.שבלי לשים לב אם . ואנחנו הבאנו את הסכסוך לסיומו

ואם אחד מהם שלח , .פ.שפעל כסוכן של  2.פ.שו 2.פ.שכסוכן של 

ואם אחד מהם אסף חובות של חייבים שוטפים בשם , הפקדות לשני

שלהם או  החותםומים הנושאים לוחות חת (על בסיס), השני

 (במוסדות)ואם אחד מהם ביצע הפקדות , מסמכים באישור עדים

, כוהנת (שהיא)  .פ.שוהבת של  .פ.שהבנים של , בעיר או מחוץ לעיר

כוהנת לא יעלו כל  (שהיא) 2.פ.שוהבת של  2.פ.שהבנים של (ו)

 480"תביעות אחד כנגד השני בכל נושא שהוא

 

                                                 
475

 ultu 2 1/2 šiqlim ina 1 warḫim ana 1  manā'im ușșubū 1 riksum kunukkušunu ša 
ḫurāșim ana šapartim ukâl  kaspam iqqaqqad šalmišunu u kēnišunu rakis CTMMA 
1, 89, Larsen 2442, p. 199. 

476
 tappā'utam lā ēpušūni itammāma Gwaltney 1983, p. 6, Pa 1 L 29-553:16-17, CAD 
T 160b. 

477
 qadima….. tappā'ēni u nīnu ḫubul abīni nušabbāma KTK 18:6', CAD Š2 254b. 

478
 šīm erîm ša ana Amurrē ašqulu ina țuppim išti tappā'ēya lapit CCT 4 1b:24, CAD T 
185a. 

479
 țuppī 1 bilat erîm ša mišlam nēmalam akkuluni mišlam ibissā‘ē azzazzu talput TCL 
20 110:20, CAD L 86b. 

480
 ina migrātišunu ișbutūniātima nīš ālim itmûma awātišunu nugammerma lū PN 
šazzuzti PN2 izziz lū PN2 šazzuzti PN izziz lū aḫum ana aḫim maškattam ušēbil lū 
aḫum ša aḫim kaspam ina bābtim ilqe lū țuppum ḫarmum ša kunukkišunu lū ša 
šībē lū šipkātim aḫum ana aḫim mišpuk lū ina ālim lū ina eqlim mer'ū PN mer'at 
PN gubabtum mer'ū PN2 mer'at PN2 gubabtum aḫum ana aḫim ana mimma 
šumšu lā itūar ATHE 24 A 13-37, Larsen 1976, pp. 100-101. 
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 (ella/utum)יזמים משותפים כמו שותפות בשיירה הייתה התארגנות למ   

 481.אנאטוליהוהתארגנות לקנייה משותפת של צמר ב, שהובילה סחורה בין הערים

היא  482.שותפות השיירה הייתה שותפות מיוחדת והתקיימה לזמן קצר בלבד

כל שיירה . הוקמה לצורך הובלת הסחורות ולוחות ממקום למקום בשיירה

סוחרים אחרים הפקידו את המשלוחים שלהם . גדול אחראורגנה על ידי סוחר 

השיירה התארגנה בשערי . בשיירה בידי מנהל השיירה שמונה על ידי סוחר מסוים

היא נוהלה בידי מנהלי . הסוחרים והמשקיעים, הערים והייתה בפיקוח השלטונות

ם המנהלים היו אחראי. שיירות שהפעילו לצורך זה מובילי חמורים ואנשי ביטחון

פרט לגורמים בלתי  ,לשלמות המשלוחים ולהיקף הוצאות סביר בזמן המסע

מנהלי . סדר ביטחוני או שוד-כגון אי, צפויים שלא הייתה להם שליטה עליהם

, קיבלו אמצעיםהם גם . (be'ūlātum) (הון) סחורות באשראיהשיירות קיבלו 

ות לאורך וצאהלתשלום ה תשלוםהבדיל שימש אמצעי )" בדיל חופשי"שנקראו 

תפקידם היה להביא את השיירה לחצר . לצורך מימון הוצאות השיירה, (הדרך

. עם הגעת השיירה ליעד נערך דין וחשבון של השיירה. הכרום במושבת הסוחרים

לכל שיירה היה לוח . ח על ההוצאות בפועל"מנהלי השיירה היו צריכים להגיש דו

zamārum)המחושבים ובו נכתבו הערכים  חורות של כל אחד מהסוחרים של הס (

awītum)סך ערך השיירה נקרא . המשתתפים בשיירה ערכי הסחורות נרשמו . (

וערכי השיירות לאשור היו , אנאטוליהבדיל בשיירות הנוסעות ליחידות ב

המכנה המשותף לערך הסחורות היה ההשקעה המשותפת . מתכת כסףיחידות ב

(mišit ell it im היא חויבה  כנשגעת השיירה לכרום בעם ה. של השותפים בשיירה (

ואחר כך נשלחה לארמון לתשלום  ,לפי הערך המחושב של השיירה במס של הכרום

ערך . הוצאות אלו ירדו מערך השיירה. זכות הרכישה של הארמוןמימוש המס ו

השיירה והרווח ממנה חולקו בין השותפים לשיירה בתהליך של התחשבנות 

נג. שהתנהל במשרדי הכרום היו המשתתפים , רמו הפסדים כתוצאה משודאם 

 483.נזקיםב השתתףבשיירה חייבים ל

 

על שם  (בשיירה) ייסעו בשטח, הסחורות משם, מכאן מתכת כסףה"

 484"הסוחר

 

 485"(של השיירה)ההפסדים וההוצאות של המסע "

 

                                                 
481

 Veenhof 2003a, p. 475. 
482

 Dercksen 2004, pp. 148-180.  
483

 Veenhof 1995, pp. 1730-1731 .כנשסטלה שהייתה אכנראה הופיע ב ,סעיף הדן בהפסד מסוג זה 
484

 kaspum annānum luqūtum allānum eqlam ana šumi tamkārim ettiq KTH 24:11, 
CAD T 126a. 

485
 lū ḫuluqqā'ē lū gamram ša ḫarrānim BIN 6 212:19, CAD Ḫ 110a. 
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אשר , .פ.ששל  (עסק משותף)השייכים לשיירה  (kutānū) ם מסוגבדי 10"

, .כ.שאבדו בהרים של , (מאשור)הוביל החוצה  (מנהל השיירה) 2.פ.ש

 486"כן או לא פיצה את העסק שלנו (מנהל השיירה) לי אם הוא ועיהוד

 

הם אחראים במשותף על ההוצאות והמיסים שלהם לפי הנכסים שלהם "

 487"(חלקם בסך נכסי השיירה)

 

לפי הערך  מתכת כסףשל הבדיל ב (את הערך) כםהוא חייב לחשב עבור"

 488"ירהשנקבע לשי

 

el)מהשיירה  (הרווחים)כשליש שלי  יםשקל Xאני אקח " latum)  פ.ששל. 

ו  (קרן)ערך מה (-כחלקי ב)אקח  יםשקל X -מהמשרד של הכרום 

(mēšītum) 489"של השיירה 

 

י    " שק"שנקרא , ופיננסי מיוחד 490הסוחרים האשורים יצרו מבנה ארגונ

(naruqqum של שותפות מוגבלת המבנה דומה מאוד למבנה הנהוג היום  491.(

(limited partnership) . יש שותף כללי בעל האחריות היום בשותפות המוגבלת

על , הניהולית ויש לו אחריות  המשתתף ברווחים בהתאם ליחס שנקבע מראש 

המוגבלת , לשותפים המוגבלים יש אחריות כספית. החובות של השותפות

 (tamkārum)האשורי היה הסוחר " שק"ללי בהשותף הכ. להשקעתם בשותפות

והשותפים המוגבלים היו המשקיעים , "שק"ל האמצעיםשגייס את 

(ummeānum šipkātum)השקעות  כבעלישנרשמו בהסכם  (  qāti)" שק"ב (

naruqqim epiš וניהול הקמת השותפויות המוגבלות . (  הייתההיוזמה לארגון 

". שק"ההשלטונות קבעו כללים מיוחדים להפעלת . השלטונותכנראה בידי 

ונציג של " שק"ההסכם לשותפות נחתם בבית הסוחר השותף הכללי ב באשור 

                                                 
486

 36 kutānū ša ella PN ša PN₂ ušēșiu iššaduim ša GN iḫliqū šumma ellutum umalli lā 
umalli têrtakunu lillikam CCT 2 11a:19, CAD I 83b. 

487
 ana gamrišunu u nisḫātišunu akkišdātišunu izzazzū TCL 21 247A:20, CAD N/2 270b. 

488
 kīma annakum ellutum iššakunu ana kasap annakim liškunakkunūti CCT 4 2b, 
Larsen 2002, p. 51. 

489
 X kaspam šalšātiya ša ellat PN ina bēt kārim alaqqe X kaspam ina mēšītim ša 
ellatim alaqqe CCT 1 38b:15, CAD I 84a. 

490
ההפרדה נועדה להדגיש את שני .  900 'המבנה הארגוני יידון בקטע זה והמבנה הפיננסי להלן בפרק המימון עמ 

 ".השק" נושאהצדדים של 
491

ודרקסן ,  Larsen 1977a, pp. 124-149חקר על ידי מספר חוקרים ביניהם לרסן נ" שק"נושא ה 

Dercksen 1999, pp. 85-99 .  סיכום הידע בנושא מופיע אצל.Dercksen 2004 pp. 83-89 
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)שלטונות העיר  laputtā'um נרשמה ביחידות " שק"ההשקעה ב. היה עד להסכם (

  492.מתכת כסףבוצעה ביחידות " שק"ובתמורה ל" שק"בפועל רוב התנועה ב. זהב

 

ושילם הרווחים קיבל שליש מ (makārum)השותף הכללי ניהל את המסחר    

למשקיעים הייתה יכולת מוגבלת . לשותפים המוגבלים תמורה על השקעתם

ויכלו לדרוש , להתערב במסחר אולם הם היו זכאים לפקח על ארגון השיירות 

ניהול המסחר השלטונות . התנהל בחסות השלטונות בעיר אשור" שק"ה. מידע על 

תשלום ים קיבלו השותפ. רישום של תנועת הכספים בשקיםדאגו שיתנהל 

mašqaltum)( תמורה) ב ( של  תקופתיות באמצעות הפקדות "שק"בעבור השקעתם 

. לאחר ביצוע עסקות מסחריות שמומנו על ידי השקעתם הסוחר –השותף הכללי 

המשקיעים יכלו למכור את . שנים 90עד  1 –השותפות הייתה ארוכת טווח 

. לזהב מוסכם בין הצדדים מתכת כסףלאחרים בשער חליפין של " שק"השקעתם ב

המשקיעים יכלו לצאת מהשותפות במשך תקופת השותפות ויכלו להוריש את 

 .חלקם בשותפות לבני משפחתם

 

naruqqātim) "יםשק"אנשים פחות חשובים ממך מנהלים " ואנשים  (

 "שק" (ניהול)בוא וקח על עצמך . זהב מני 91פחות חשובים ממני השקיעו 

 493"ואז תלך

 

naruqqum)" שק"רת לו שאתה לא מנהל אמכיוון ש" )"494 

 

זהב על שם  מני 0שאביך הכניס  (אבינו השאיר לנו לוח האומר)"

האם הוא  (המצא לנו הוכחות), (אשור)שלו בעיר " שק"אבינו ב

 מתכת כסףה( אם)שלך או " שק"בשם אבינו ל (את ההשקעה)הכניס 

 495"הלאבינו במלוא (בחזרה" שק"מה) מהשול

 

                                                 
492

דרקסון מציע שהסיבות לכך היא קביעת הזהב כיחידת ערך בעיר אשור ולמעורבות . הסיבה לכך לא ברורה 

לדעת כותב שורות אלה הסיבה עמוקה יותר וקשורה באיסור Dercksen 2004 p. 83.   "שק"שלטונות העיר ב
שימושים בזהב שהצטבר בשקים הרשו  כדי ליצור. רים וצבירת הזהב בשקים במקדשעל מסחר בזהב עם ז

השלטונות להשתמש בו להשקעות במסחר ולהעברה בצבירת הזהב משק לשק במקדש כאשר התמורה להעברה 
 .במתכת כסף חושבה

493
  ša ișșērika șaḫḫurūni naruqqātim naš'ū u ša ișșēriya șaḫḫurūni 10 nana ḫurāșam 
ištapkū alkamma naruqqam nanšēma u și  CCT 4 2a, Larsen, 2002, p. 31. 

494
 kīma taqabbiu naruqqam ula tattašši CCT 2, 26b, Larsen 2002, p. 165. 

495
 ša 2 mana ḫurāșam innaruqqišu abūka ina ālim šumi abīni ilapputu lū inaruqqišu 
šumi abīni ilput lū abūni šabbu CCT 4 10a:32, CAD N/1 381a&b. 
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הוא  (בנוסף לכך), .פ.ששל " שק"זהב ב מני 0 (השקיע) הכניס 0.פ.ש"

האח , 4.פ.ששל " שק"ב 1.פ.שו 2.פ.שזהב על שם  מני 0 (ישקיע)יכניס 

 496"(.פ.ששל )שלו 

 

נוכחים ביחד עם המשקיעים שלו "  (כבעל חלק של)שירשמו אותי  (כך)היו 

 497"("שק"ה)קרן ההשקעות  (חוזה)זהב כאשר יכתבו את לוח  מני 0

 

ל 2.פ.שייתן לנציג  3.פ.ש" אם , 2.פ.שו .פ.ששל  " שק"את הלוח בקשר 

יקבלו שליש , שיש התחייבות משותפת (קובעות)" שק"ה (הוראות)

  498"(מהרוח)

 

הקטינה את עלויות העסקה של הסוחרים  –" שק"ה –השותפות המוגבלת    

באמצעות חיסכון בצורך לגייס הון ולחתום על הסכמים עם משקיעים בצורה 

" שק"מנקודת ראות המשקיעים נתנה להם אפשרות ההשקעה ב. כופה יותרת

  499.רבים יותר" שקים"אפשרות לפזר את הסיכונים בהשקעה ב

 

מבנים ארגוניים דומים של שותפויות מוגבלות מוכרים מהתקופה הרומית    

והארגון בשם  500הרומאית commenda-ה: ומימי הביניים במיוחד במסחר הימי

 commenda-לבין ה" שק"ההבדל הגדול בין ה 501.יניים ובעת החדשהזהה בימי הב

היה ההסכם למסע ימי מסוים לשוק  commenda-ב. הוא משך הזמן של החוזה

 90לתקופה ארוכה של עד  רבים היה למסעות יבשתיים" שק"ואילו ה, מסוים

והסוחר הנוסע קיבל , בשני סוגי ההסכמים קיבלו המשקיעים את רוב הרווח. שנה

. במסחר האשורי)או שליש ( בימי הביניים)רבע ( בעבור סיכוניו ועבודתו) בשני (

הסוגים הסוחר היה יכול להיות גם משקיע ואז קיבל חלקו ברווח כמו 

. בתקופות שונות היה הבדל בין חלקו של הסוחר ברווחים ובסיכון. המשקיעים

קופה בת .היה גם הבדל במידת ההשפעה של המשקיע על התנהלות המסחר

 societatesשנקרא , המוכר על ידי השלטונות, ארגון אחרגם הרומאית היה 

publicanorum . הארגון היה שותפות מוגבלת על פי חוזה של משקיעים למיזם

והיו , היה שותף אחד או יותר בעלי אחריות בלתי מוגבלת. כלכלי ארוך טווח

                                                 
496

 2 mana ḫurāșam ina naruq PN šumi PN₂ PN₃ ilput 2 mana ḫurāșam ina naruq PN₄ 
aḫīšu šumi PN₂ PN₃ ilappat TCL 21 244a:2 and 7, CAD N/1 381a. 

497
 2 mana ḫurāșam inūmi țuppam ša naruqqišu ilapputūni išti ummeānīšu izizzāma 
šumī lilputū TCL 19 54:23, CAD N/1 381b.  

498
 țuppam ša naruq PN u PN₂ PN₃ ana ša kīma PN₂ iddamma šumma naruqqum 
iqqaqqad šalmišunu raksatma šalištam ekkulūma MVAG 35/3 No. 328:14 and 17, 
Larsen 5946, p. 95f., CAD N/1 381b. 

499
 Veenhof 2003a, pp. 475-476. 

500
 (. qirād – mudaraba)ובעולם המוסלמי  (chreokoinōnia)ות דומות התקיימו בביזנטיון צורות ארגוני 

501 De Lara 2003, pp. 480-483; Hejeebu 2003, pp. 315-318; Pryor 1977, 5-37. 
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ולם שותפות מסוג א. שותפים רבים שאחריותם הייתה מוגבלת להשקעתם במיזם

אך ורק לצורך השקעה והפעלה של מכרות  הרומאיים השלטונותעל ידי  זה הוכרה

יש . או לצורך קבלת חוזים לביצוע עבודות ציבוריות או חוזים לגביית מסים

 –הטוענים שהרומאים לא התירו מבנה דומה לפעילות כלכלית פרטית אחרת 

את המבנה לגיוס ההון הגדול  היות שרצו לשריין –תעשייה וחקלאות , מסחר

  502.לפעילות הציבורית

 

נוספת לזמן קצר הייתה העסקאות המשותפות שנעשו תחת אשורית שותפות    

bēt ālim)" בית העיר" –הגג של הארגונים המשותפים בעיר אשור   אנאטוליהוב (

bēt kārim)" בית הכרום" – wabartum)" וםתוובר"וה  ( סוחרים השותפים . (

קנו במשותף כמויות גדולות של בדיל ובדים באשור ושל צמר , ם אלובארגוני

נוהלו כנראה בדומה לשותפויות של השיירות. אנאטוליהונחושת ב אולם , הם 

של השותפויות ( המכירות והרווחים, ההוצאות, ההשקעות)ניהול החשבונות 

ונ. נעשה במרוכז בארגון המשותף תנו המוסדות גם ניהלו חשבונות של הסוחרים 

 503.אשראי

 

פרטים רבים לגבי צורת  504.הוא המקדש, מוסד נוסף שפעל במערכת המסחר   

הסוחרים היו חייבים להפקיד או . פעילות המקדש בתחום הכלכלי לא ידועים

נוסף על מנחות לאל אשור היו הסוחרים . להתחייב לתת תרומות למקדש

)שנקראו מנחות , מפקידים הפקדות במקדש ikribū ת הופקדו במחסני הסחורו. (

. שלהם על השקים חותםעם )המקדש בשקים על שם הסוחרים  הסוחרים היו (

הכוהנים היו יכולים להיות . יכולים להשתמש בסחורות שבשקים להשקעות

 םסחורות שהיה עליהם חות 505.של הסוחרים (naruqqum)" שקים"משקיעים ב

זמן התנועה אל של מנחות היו פטורות ממיסים ותשלומים בעיר ובמושבות ב

ניתן היה לתפוס אותן בתהליך גבייה של חוב יש עדיין . המקדש וממנו ולא 

השאלה . המאוחסנים במקדש מתכת כסףשאלות פתוחות בקשר למנחות והזהב וה

ומה היה תפקיד השלטונות בניהול ? המרכזית היא כיצד פעלה שיטת ההפקדות

נחות והאיסור לסחור המשאלה נוספת היא הקשר בין מערכת ? מערכת ההפקדות

לשקים בהם הצטבר " שקים"והקשר בין מערכת ההשקעות ב? בזהב עם זרים

להתייחסות המיוחדת לזהב עקב ייתכן וההפקדות היו קשורות . הזהב במקדש

היה שמדיניות המרקנטיליסטית של אשור ולקיום אוצר ממלכה ה, אמונה דתית

 .קרי חירוםבעת מלהוצאות ציבוריות מיוחדות או שימוש  וב

 

                                                 
502

  Silver  M., 'Fiscalism in the Emergence and Extinction of the Societates 

Publicanorum', http://pomoerium.eu/pomoer/pomoer6/silver.pdf. 
503

 Dercksen 2004, pp. 14-39. 
504

 Dercksen 1998, pp. 75-100; Dercksen 2004, pp. 77-81; Veenhof 1987, p. 61. 
505

האיסור , הפקדות של זהב במקדש, "שק"יתכן והיה קשר בין העובדות שהשלטונות היו מעורבים בנושא ניהול ה 
 .עם זרים והשימוש בזהב שהופקד להשקעות ותעסקשל שימוש בזהב ל
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) קנה לי בדיל בזהב של קרן המנחות" ikribū  506"שלי (

 

'0.פ.כך אומר ש, 2.פ.ש, 1.פ.ש,  0.פ.ש, .פ.אמור לש"  2.פ.ש, 

נוסף , (pašallumבאיכות )מביא מנה אחת זהב  ההיטל 

נותן ) המנחה של, שלי חותםחתום ב( בשק), (שולם) שאני 

 2.פ.ום ששבי, ואדוני היקרים אבותיי. אשור האלוהי לך(ל

אתם חייבים לא לפתוח את  -תשמעו ההודעה שלי (ו)יגיע 

והפקידו ( הזהב)קחו את ההיטל  -על החבילות  מיםהחות

הקרובים שלי . של הסוחרים מתכת כסףאותו ביחד עם ה

. על כך)חייבים לא לשמוע  אם בהתאם להוראות שלי (

אתם חייבים להביא את החבילה , 2.פ.יצאה לפני ש 0.פ.ש

שאלו את הכהן , מה עם הזהב למקדש אשורהחתו

(kumrum ) באשר לשק הנמצא היכן שהחבילות הנושאות

רו יוהס מיםאת החות בדקו, את החותם שלי נמצאות

חתמו אותו , אז שימו את החבילה עם הזהב למעלה, אותם

 507."חותםוציינו את שמי על ה

 

אשר היא  מתכת כסף המנ 11באשר לסחורה בערך של "

)ות מקרן המנח ikribū) מי שיתפוס אותה, .פ.ששניתנה ל ,

ויחזיר כל מה שלקח מי שלא ישחרר או , ישחרר אותה 

 508"ממנו (תוחרם)היא תילקח  (הסחורה)יחזיר 

 

ummiānum)מעמד הסוחרים היה גם מעמד המשקיעים /נוסף על מקצוע    ).509 

או כשותפים  כשותפים המשקיעים סיפקו מקורות לסוחרים בין אם ישירות

המשקיעים ובני משפחתם ". שק"ה – (naruqqum)מוגבלים בקרן ההשקעות 

(mer'ū ummiānē . היו פעילים במסחר ובפיקוח על הפעילות של הסוחרים (

                                                 
506

 ana ḫurāșim ša ikribīya annakam šāmannimma CCT 2 32a:22, CAD  Š/₁ 351a. 
507

 ana PN PN2 PN3 u PN4 qibīma umma PN5 I mana ḫurāṣam pašallam nisḫassu watar 
ūkkīya ikribū ša Aššur PN4 naš’akunūti abbā’ūya bēlūya attunu ina šamši ša PN4 
errabanni našperti tašammeāni kunukkē ša riksē lā ipațțurū nisḫātišu leqeāma išti 
kaspim ša tamkārē nisḫātišu idâ u maḫā’ī lā i-de8-e šumma ammala têrtiya ša 
ašpurakkunūti PN6 ippānī PN4 ittașam riksam ša ḫurāṣim kunukkam ana bēt Aššur 
šēribāma naruqqamša ašar riksū kunukkūya ibaššiūni kumram eršāma kunukkīya 
amrāma puțrāma ana ti-ri-im elim riksam ša ḫurāṣim šuknāma kunkāma ippānī 
kunukkē šumī uddiā TC 3 68, Dercksen 1997, pp. 86-87; Dercksen 2004, p. 78. 

508
 luqūtum ša 30 mana kaspim ša ikribī ša PN mamman ișbutu uššar u ša ilqeu utâr lā 
ša ušširu u lā ša utrru iššarriqšum TCL 4 3:15, CAD Š/₂ 56b. 

509
 Dercksen 1999a, p. 86-87. 
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אולם כמו במקרה של הסוחרים הנותנים הלוואות , המשקיעים היו גורמי מימון

 גם הם עסקו במסחר או שעסקו בתפקידים אחרים כגון, פיננסיות לאחרים

 . או אפילו המלך" עיר"פקידים ב, כוהנים במקדש

 

בשותפויות ובחברות השקעה הקטין את , ארגון המסחר בחברות משפחתיות   

. עלויות העסקה בשל הפנמת העסקות והקטנת הצורך בתהליכים ארוכים ויקרים

ארגון העסקות בצורת שותפויות וחברות השקעה הקטין גם את הסיכון של כל 

מחסנים משותפים באשור ובמושבות /ארגון המסחר עם בתים. אחד מהסוחרים

וניהול מערכת , תרם ליציבות בשווקים אפשר אחסון של סחורות בצורה בטוחה 

חלוקת מבנה המימון . יחסים יציבה עם השליטים המקומיים במושבות

והקמת השותפויות המוגבלות גרמו , למשקיעים ולסוחרים הפעילים במסחר

ת המימון בשל הקטנת הסיכונים של המשקיעים מחד והקניית לשכלולה של מערכ

המבנה הקטין את עלויות העסקה בחברה . מרחב תמרון מסחרי לסוחרים מאידך

הסיכונים במסחר היו גבוהים והסוחר , (11%)שבה שער הריבית היה גבוה ביותר 

 .אזורי למרחקים ארוכים-נדרש לכושר תמרון גבוה במסחר בין

 

 אשראי ומימון .0

 

מועדים האשראי והמימון הם שני צדדים של אותו מטבע בשוק לחליפין בין    

מוסד האשראי הוא אמצעי להקדמת צריכה או לביצוע חליפין עם . שונים

בלים לביצוע פעולות וומוסדות המימון הם המכשירים המק, תשלומים בעתיד

ניתן אשראי. אלו חייבות יכולה ההת, ונוצרת התחייבות קבועה רשומה, כאשר 

. להיהפך לנכס שיכול לשמש אמצעי תשלום או מכשיר למימון פעולות כלכליות

היו מגוונים במטרה לענות על הצרכים , מוסדות האשראי והמימון שנוצרו בעבר

עיקר השוני ביניהם . של יוצרי האשראי והסדרי המימון ושל המשתמשים בהם

בביטחונות ובצורת , בסיכונים, בתקופת האשראי, הוא בסוגי השימוש בהם

מוסד האשראי הוא בעל חשיבות  .התשלום בעבור השימוש באשראי או בהשקעה

הוא מאפשר את החליפין בעלות  כסףביחד עם ה. גדולה ביותר בכלכלת השוק

משמעות נתינת אשראי היא העברת זכויות . נמוכה ומכניס את ממד הזמן לעסקה

, למשל)בתמורה לתביעה על משהו  על פי חוזה( כסףסכום , למשל)קניין על משהו 

, חליפין של סחורה, במילים אחרות. בזמן מסוים בעתיד( מסוים כסףסכום 

מתבצע תמורת התחייבות בכתב או בעל פה להעביר לידי נותן  כסףשירות או 

מכאן שמוסד שוק האשראי הוא . הסחורה או השירות תמורה במועד מאוחר יותר

ניתן היום בתמורה לקבלת . מועדים שונים באופן בסיסי השוק לחליפין בין משהו 

  510.משהו בעתיד
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. כמה מוסדות מטפלים בנושא החליפין והאשראי ובבעיות הקשורות בהם      

את התנאים , המאפשר לקבוע את צורת החליפין, הראשון הוא מוסד החוזה

 השם חוזה הוא שם כולל. ונתונים אחרים הקשורים בחליפין, הקשורים בחליפין

המסייעים ביצירת מכשירי , לשטרות ולהסכמים פיננסיים ואחרים, לחוזים

מוסד המימון , לפי התיאוריה. השני הוא מוסד המימון. המימון ובשימוש בהם

נוצר כאשר נוצרה הלוואה שערכה ותנאיה נרשמו כדי להבטיח שהחזר התשלום 

להחליף יכול כשלעצמו , שמחייב משפטית את הלווה, המסמך שנוצר. ייאכף

  511.ידיים

 

התקיימה מערכת . למוסדות החוזה והמימון היו מוסדות אכיפה מיוחדים   

משפטית של חוקים ונהלים להתדיינות במקרה של סכסוכים שנבעו מהשימוש 

היו סנקציות שהמערכת הפעילה על החורגים . במכשירים הפיננסיים ומתיעודם

ת החירות שלילרכוש והסנקציות היו החרמות . ממערכת החוקים והנהלים

מערכת המשפט הייתה בלתי תלויה ואפקטיבית ונשענה על . האישית כולל עבדות

זו . הייתה גם מערכת אכיפה של פקידים. אנשים נבחרים מתוך הקהילה מערכת 

ניהול : החקירת מוסדות אלו כלל. הייתה יכולה להעניש אדם שמתכחש להבטחתו

של העונשים הכרוכים באי כיבוד הצגה וזיהוי , שיטתי של מערכת המשפט

הסכמים על איך מטילי העונשים לומדים ומחליטים אילו עונשים , הסכמים

 . ומדוע העבריינים אינם נמלטים כדי להימנע מעונש, להפעיל

 

אשראי צרכני שהוא אשראי : בעידן המודרני מבחינים בשלושה סוגי אשראי   

תן על ידי ספקים לסוחרים שהוא אשראי הני עסקיאשראי ; הניתן לצרכנים

אשראי בנקאי הניתן ו; ם או כאשראי ללקוחות עסקייםיצרנילאחרים או 

ניתן לפרטים כדי . לצרכנים ולצרכים עסקיים על ידי הבנקים האשראי הצרכני 

ידי . להקדים צריכה ולשלמה בעתיד האשראי המסחרי הוא אשראי הניתן על 

ל ידי אדם אחד למשנהו למטרות חברה מסחרית אחת לחברה מסחרית אחרת או ע

נוצר גם באמצעות עיכוב בקבלת התקבולים או התשלומים . השקעה בעסקים הוא 

ניתן . לשירות שניתן על פי חשבוניות הסחר שהוצאו לחייב האשראי הבנקאי 

, דהיינו שעבוד, משכנתאהביטחון כולל אפשרות של . דרך כלל בליווי ביטחונותב

השעבוד נעשה על פי . ולקיחת ערבים לתשלום בזמןמשכון של נכסים ספציפיים 

הבעלות . המתאר בעלות מותנית של נכסים כביטחון להלוואה, הסכם משפטי

במקרה של אי פירעון יהיו הערבים . ההלוואה ןהמותנית מתבטלת עם פירעו

 .חייבים לשלם את החוב

 

בשימוש הנוהג של השימוש באשראי ובריבית הוא כנראה עתיק ביותר וקשור    

בעודפים שנוצרו בחברות העתיקות עם היציאה מחקלאות לקיום לחקלאות עם 

העודפים נמסרו . השימוש בעודפים היה קשור לחליפין ולמסחר. התמחות וחליפין
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. עם אחרים/החלפתם ל/לאחרים שהיו צריכים לשלם בעבורם לאחר מכירתם

ימו כאשר פרטים המנהגים הבלתי פורמאליים בנושא האשראי הם עתיקים והתקי

מסחריים או , בחברות רצו להקדים צריכה או להשקיע במיזמים חקלאיים

נוסף על כך האשראי היה חיוני לכלכלה החקלאית . יצרניים נושאי רווחים

לא תמיד יכול היה . העתיקה מכיוון שהוא הכניס את ממד הזמן לעסקת החליפין

החקלאי היה צריך . בלצד אחד של החליפין לשלם מידית בעבור הסחורה שקי

. הוא היה חשוף לעונות השנה ולפגעי הטבע. לחרוש לפני שזרע ולזרוע לפני שקצר

מכאן שהוא נזקק לאשראי להתחלת המחזור או כדי לגשר על אירועים בלתי 

החברות אימצו טקס של מתן האשראי לתקופה מסוימת עם או בלי . צפויים

מקבל האשראי היה . ובנוכחות עדים( ריבית)תשלום מוסכם בעבור מתן האשראי 

 .מחויב להחזירו במועד שאם לא כן היה נתון בלחץ חברתי מלווה בסנקציות

 

דעות אלו הן חלק  512.יש גם דעות אחרות בנושא האשראי בתקופה הקדומה   

ס "באלף השלישי לפהבמסופוטמיה חברתי המתאר את החברה -מהמודל הכלכלי

של משפחה מורחבת הנקראות הארמון כחברה מאורגנת במסגרות גדולות 

ייצור עצמי משותף וחלוקה של . והמקדש לחברי  'מנות קיום'במסגרות אלו היה 

לא היו אמצעי תשלום וחליפין בשוק . היה מסחר שולי במוצרי מותרות. הארגון

ההשערות . מוסכמיםערך אלא חליפין בין פרטים על בסיס חברתי עם שוויונות 

הן ( ההלוואות)הקובעת שהמתנות  חברתית/נתרופולוגיתנשענות על תיאוריה א

המתנות . חלק מרשת של עזרה הדדית שהתקיימה בין בני אדם מאז ומתמיד

הריבית היא עודפים שניתנים לנותן . תרמו לחיזוק הקשרים בחברה( ההלוואות)

( ההלוואות)מקבלי המתנות . כדי להביע הערכה כלפיו( ההלוואה)המתנה 

אלא גם כתוצאה ( ההלוואה)לא רק כדי לגמול על מתן המתנה  מחזירים מתנות

עסקו ( הארמון והמקדש)המוסדות . מלחץ חברתי ומחשש מהלבנת פנים

ובמסחר כדי ליצור עודפים לשימוש לצרכים ( מתנות עם עודפים)בהלוואות 

 . חברתיים כמו טקסי דת וטיפול באלמנות וביתומים

 

המרקסיסטית  עמדהה הנשענת על הדעה אחרת בנושא האשראי היא דע   

שהאשראי הוא מכשיר במאבק בין המעמדות ונועד לצבירת רכוש בידי בעלי 

, שמקבל ההלוואה לא יכול לעמוד בה, ההלוואה ניתנת בריבית גבוהה 513.ההון

נותן ההלוואה שהוא , ששימש ביטחון להלוואה, וכתוצאה מכך הרכוש עובר לידי 

אלא ( הריבית)לא היה העברת הון לצורך רווח  מכאן שמתן האשראי 514.בעל ההון

. מכשיר במאבק חברתי המשתמש בריבית כדי להשיג את המטרה של צבירת רכוש

זו נוצר משבר כלכלי חמור בגלל פעילות , לפי השקפת עולם  בתקופת בבל העתיקה 

שהלווים לא , המלווים גבו שערי ריבית גבוהים. הסקטור הפרטי בתחום האשראי

המלכים פרסמו צווים . וכתוצאה מכך הם הפסידו את רכושם, ד בהםיכלו לעמו
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המשבר בתחום האשראי  515.על שמיטת חובות מזמן לזמן כדי להגן על הלווים

היה אחת הסיבות להתמוטטות החברה במסופוטמיה בסוף המאה השבע עשרה 

  516.ס"לפה

 

מלך לגש הוא כתובת מלכותית של , הטקסט הראשון המזכיר הלוואה עם ריבית   

(Lagaš) נה תאנמ(Ennmetena המלך מסביר בטקסט  517.ס"לפה 0211משנת  (

בגלל אי  – (Umma)ואומה  (Lagaš)ערים לגש –שמלחמה פרצה בין הממלכות

( ס"לפה 0901-0101)עד לתקופת ממלכת אכד העתיקה . תשלום הלוואה עם ריבית

יש מסמכים רבים  אולם. אין מסמכים על אשראי וחובות בצורה הידועה לנו היום

 518.מלגש שהדרך לטיפול בפיגורים בתשלום לארמונות ולמקדשים מצוינת בהם

. ריבית)הפיגורים נשאו קנס  הפיגורים בתשלומים נקראו בכתובים בלוגוגרם (

המונח . הלוואה באכדית עתיקה – (ḫubullum)הנקרא חובולום  (UR5)השומרי 

ך לשמש בהקשר להלוואות המונח המשי 519".הלוואה נושאת ריבית"תורגם ל

 .במשך אלפיים שנה לאחר מכן בכל רחבי מסופוטמיה

 

, יש מסמכים רבים העוסקים בהלוואות( ס"לפה 0100-0901) IIIמתקופת אור    

ויכוח גדול לגבי משמעותם זו נשלטה הכלכלה  520.אולם יש  יש הטוענים שבתקופה 

ו, המקדש/על ידי הארמון . לא בהלוואות ובריביתולכן מדובר בפיגורים ובקנסות 

זו האשראי המסחרי התמסד והתגבש בחוזים כתובים תוכן . כנראה שבתקופה 

מקבל האשראי והעדים , רושם ההסכם, השטרות נכתב בהסכמת המלווה/החוזים

שעליה נכתב ההסכם , השטר הוכנס למעטפה. לעסקה ולאחר מכן נחתמו על ידם

השטר במעטפה נשמר . ההסכםבצורה מוסכמת ונחתם על ידי כל החותמים על 

בארכיון המלווה עד פירעון ההלוואה או עד בירור עניין הקשור בהסכם בבתי 

בעת פירעון . בעת הבירור נפתח ההסכם בנוכחות העדים והשופטים. המשפט

 . לוח ללא מעטפה לא היה תקף. ההלוואה שברו את המעטפה ואת לוח ההסכם

 

הדין המלכותי שתמך במוסד האשראי נוסף לחוזים הכתובים התגבש מוסד    

גובה הריבית המוסכמת חברתית ואת מוסד השיפוט לפני שופטים  ומיסד גם את 

נושא האשראי מופיע בדיני המלכים בתקופת בבל הקדומה  .בהליך מוסכם

הדינים כללו קביעה של . ס"בחצי הראשון של האלף השני לפה( אשנונה ובבל)

יש הטוענים שהיו . מתכת כסףבשעורה וב שערי הריבית על הלוואות נקובות
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ו  521.הבדלים בנוהלי מתן ההלוואות בין דרום מסופוטמיה וצפונה בדרום הי

ובצפון היו קשורים יותר , הנוהלים קשורים בעיקר בפעילות הסקטור הציבורי

מערכת היחסים בין הסוחרים . בפעילות מסחרית של סוחרים פרטיים

(tamkārum šamalla'ūm)לבין הסוכנים   ( כפי שמופיעה במסמכי הסוחרים , (

 917.522עד  911מופיעה בתקופה מאוחרת יותר בחוקי חמורבי בסעיפים , האשורים

אם מיזם . בצירוף ריבית, החוק מחייב פירעון אשראי הספקים שהסוכן קיבל

אם סוחר הלווה לסוכן הלוואת טובה . ישלם הסוכן כפליים קרן, המסחר לא צלח

הוא יחזיר למלווה את , והלווה לא הצליח במיזם שלו, (tadmiqtum)( בלי ריבית)

לא יצטרך להחזיר את , אם הסוכן נשדד בדרך ונשבע באלים על כך. הקרן בלבד

 מתכת כסףהוא יחזיר לסוחר , אם הסוכן קיבל סחורות למכירה. מתכת כסףה

. להוכחת התשלום)ויקבל לוח חתום   מתכת כסףה, אם לא קיבל לוח חתום(

 מתכת כסףאם הסוכן לקח , 917בסעיף . חשב בעת ההתחשבנותתלא  מהלששו

( בשבועה)והסוחר מציג תביעה לפני אלוהים , אבל אחר כך מכחיש שקיבל

אם המלווה . ישלם הסוכן פי שלושה מסכום ההלוואה, וממציא עדים נגד הסוכן

, והלווה מוכיח בשבועה ובעדים ששילם, מכחיש שהלווה פרע את ההלוואה

 990בסעיף  523.הלווה בסכום הגבוה פי שישה מסכום ההלוואהאת לווה יפצה המ

או הסחורות לא  מתכת כסףשל ה( או ההפקדה)מופיע מקרה שבו מקבל האשראי 

 524.עונשו הוא תשלום של פי חמישה של ערך הסחורות ,מביא אותם ליעד

 

 מוסדות המימון האשוריים .3

 

יה המשך למנהגים ולדינים מוסד האשראי בתקופת הסוחרים האשורים ה   

הרחבת השימוש במוסד האשראי . שהתפתחו כמה מאות שנים בלבד קודם לכן

ממיסוד הטקס של מתן וקבלת אשראי , התאפשרה כתוצאה משכלול הכתב

ו, כגון לוח כתיבה קטן, ומהשימוש באמצעים מוסד האשראי . חותמי גלילמעטפה 

האשראי היה גורם מרכזי . נתמך על ידי נוהלי דין מוסכמים ומערכת משפט

בהתפתחות המסחר ואפשר לסוחרים לגייס הון ולהשקיע בפיתוח רשת הסוכנים 

וזהב  מתכת כסףוקיבלו  אנאטוליהשהפיצו את הבדיל והטקסטיל ברחבי 

היקף המסחר והפעילות האינטנסיבית של הסוחרים הביאה לשכלול . בתמורה

מתכת הון שבו סוחרים בעלי  בפעילות האשראי ואפילו להתחלה של יצירת שוק

הציעו כספם באחריות מוגבלת תמורת ריבית או חלק ברווחים לסוחרים  כסף

 .להשגת רווח מתכת כסףהמעוניינים להשתמש ב

 

                                                 
521

 Skaist 1994 
, pp. 238-239.

 

522
 .901-911 'עמ, 0191מלול  

523
 Roth 1997, p. 101.  

524
 Roth 1997, p. 102. 
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לכאורה בעולם האשורי הקדום היה היצע וביקוש למימון הפעילות העסקית של    

ו –הסוחרים ופעלו גם מכשירי האיזון בשוקי המימון  האשורים . הרווחהריבית 

לרישום  – כסףיחידות משקל של המתכת  –השתמשו באמצעי תשלום מוסכמים 

. עסקות השקעה והלוואות ותיעדו את עסקותיהם בהסכמים בכתב ובעל פה

, "יעבוד"הסוחרים היו מודעים למשמעות הכספית של גורם הזמן ודאגו שכספם 

. ויישאו ריבית ורווחים דהיינו שחסכונותיהם יהיו מושקעים בהלוואות ובמסחר

סימן נוסף להבנתם את נושא ממד הזמן והריבית היה השימוש בנוהל של חיוב 

תשלום בזמן אלא גם מחיר של -הריבית הייתה לא רק קנס על אי. ריבית דריבית

הריבית על האשראי שנתנו הייתה קשורה . לאורך זמן מתכת כסףשימוש ב

 מתכת כסףבו ה ההמסחר שהושקע בסיכוני המסחר והלווים מחד וברווחיות

 .מאידך

 

. ה היו כל הצורות של העברת אמצעים בין הסוחריםעתיקבתקופה האשורית ה   

והיו כל  (tadmiqtum)למקבל אישית היו העברות של סחורה באופן זמני כעזרה 

האשראי הצרכני  525.אשראי מסחרי ואשראי בנקאי, אשראי צרכני: סוגי האשראי

האשראי המסחרי לבש . צרכים אישיים כמו מחיה ומגוריםהיה מתן אמצעים ל

 . לזמן קצרמהן צורות רבות מהן לזמן ארוך ו

 

הסוחרים קיבלו אמצעים מקרובי משפחה ומשותפים קרובים בצורת גמילות    

gimillum) –" טובה"  לנותן" טובה"שכתוצאה מזה היה חייב מקבל האמצעים , (

(gimillam l iḫḫ iblam).526 ז ה אשראי פורמאלי אלא עזרה פיננסית בין לא היה 

בצורת  (tadmiqtum)לפעמים קיבלו הסוחרים עזרה כספית . חברים/שותפים

הם קיבלו את העזרה . העברה של אמצעים באופן זמני מהמשפחה או מחברים

הרשה " –כך למשל מתאר סוחר אחד את בקשתו למקדמה . מהנותן" מקדמות"כ

מתן האמצעים לא היה  527".למספר חודשיםשלך לצאת משליטתך  מתכת כסףל

הסיוע או ההעברה למטרות . כרוך בהסכם בכתב ובתשלום ריבית על האשראי

ואסור היה להשתמש באמצעים שהתקבלו , היו זמניים( לצריכה)שימוש אישי 

 .עסקיםניהול ל

 

                                                 
525

מה שהועבר מיד (. Money) כסףהשימוש במונח אמצעים או מקורות נובע מכך שאין אפשרות להשתמש במונח  
מתכת ה, על אמצעי התשלום' כפי שנאמר בפרק ב, אולם. צמרונחושת , כותנה, מתכת כסף: ליד היו סחורות כמו

 .הסכמים בין הפרטיםבם והייתה בשימוש נרחב בחוזי כסף
526

 Veenhof 1999, pp. 57-58. 
527

 kasapka warḫam ištēn ū šina libbe'elka. Veenhof 1972, p. 409. 
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אסור , שלנו( (tadmiqtumשלח לי בחזרה את ההלוואה המיוחדת "

סק ובכל זאת עאתה אבל , (הלוואהבסיוע ה)לך לעסוק במסחר ( היה)

 528"הלוואה המיוחדת שלנובמסחר עם ה

 

לי 'יגיד  2.פ.שאם , מתכת כסף X 2.פ.ש -חייב ל .פ.ש" הוא לא נתן 

, ((tadmiqtumההלוואה המיוחדת את  ישלם את  .(פ.ש)הוא '

בקשר ) הוא לא יבקש שבועה, 3.פ.שעם חזרתו של  מתכת כסףה

 529"2.פ.שמ (להלוואה

 

יישבו את החשבונות , 2.פ.שנציגו של ( שהוא) 2.פ.שובנו של  .פ.ש"

(nikkassum)  ואנחנו , והביאו את העניין שלהם לפנינו, 3.פ.שעם

אם במקרה של הבדיל שהוא נתן לו  .יישבנו את כל העניינים שלהם

ebuțțum)כהלוואה מיוחדת לזמן ארוך  הלווה לו ( אם הואאו ), (

 נתן לו( אם הואאו ), אחד מתכת כסףו שקל אפיל( נתן לו כהלוואה)

כ) tadmiqtum)הלוואה מיוחדת /העברה(את המתכת כסף   או שהיו, (

 530"מנחות(כספים שניתנו כלו א)

 

הסוחרים ובני ביתם לא הסתפקו רק באמצעים שקרובי המשפחה וחברים    

קרובים העבירו אליהם לשימוש אישי אלא גם לוו אמצעים לשימוש אישי אצל 

ההלוואות נלקחו כדי לגשר על תקופות של . וחרים ששימשו גם בנקאיםהס

לצורך ההלוואות הם שעבדו . מחסור או לצורכי קניית בתים או בניית בתים

 .קרובי משפחה ונכסים כמו בתים ומטלטלין, עבדים

 

. פרטי הייתה גם מערכת מימון ואשראי מסחרי/במקביל לאשראי הצרכני   

גייסו הון ל חלק מההון היה להשקעה . מימון השקעותיהם במסחרהסוחרים 

וחלקו להשקעה במלאי סחורות זמין למסחר , המסחרנוהל בהם ש 531במבנים

בחדרי ביטחון ובחצרות , ההשקעה במבנים הייתה במחסנים. ובאשראי ספקים

. בתים אלו שימשו גם למגורי הסוחרים. בעלי החיים שהו בהםותנהל ה בהםש

גם להחזקת מלאי זמין לצורך מתן , שעמד לרשותם הסוחרים השתמשו בהון

להשקעות במיזמים משותפים , למתן הלוואות בריבית, אשראי ללקוחות

                                                 
528

 tadmiqtini šēbilam ammakārika laššūma ittadmiqtini tamakkar KTH 9:29, 31, CAD 
M/₁ 127a. 

529
 X kaspam ișșēr PN PN2 īšu šumma umma PN2 tadmiqtam lā iddinam ina tuār PN3 
kaspam išaqqal u PN2 ana māmītim ula iše''e ICK 2 70:5, CAD T 36a 

530
 PN u mer PN2 išti PN3 nikkassī issiūma maḫrini awātišunu iškunūma lū annakam 
ana ebuțțim iddiššum lū kaspum 1 šiqlum ișșērišu īšu lū tadmiqtam iddiššum lū ša 
ikribī mimma awātišunu nigmurma ICK 2 113:9, CAD T 36-7a&b. 

531
 .01 'עמ זכויות הקניין' ראה פרק א 
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היה גם אשראי בנקאי בצורת העברת אמצעי  .ולהחזקת יתרות זכות במוסדות

הסוחר פעל . מסוחר לאדם הנזקק להלוואה( כסףבדרך כלל המתכת )תשלום 

נותן אשראי בדומה ל ן או "נותן ההלוואה קיבל ביטחונות של נדל. בנקכמוסד 

ניידים כמו בני אדם ולקח ערבים להחזר , בדרך כלל עבדים ושפחות, נכסים 

אם ההלוואה לא . מקבל ההלוואה היה מחויב אישית להחזרתה. ההלוואה בזמן

וההלוואה הוחזרה מעבודתו אצל , הסתכן הלווה בשעבוד למלווה, הוחזרה

הללו נתנו שירותי עבודה להחזר , וילדים רעיהגם לשעבד אפשר היה . המלווה

 .החוב

 

אלא גם בהתאם , ההון היה מסווג לא רק בהתאם לסוג האשראי שממנו נוצר   

הון , הון של המקדש, הון זמין, מקדמות מהמשפחה והשותפים: לבעלות עליו

מסווג הוא היה גם . והון שמקורו מארגון הכרום, שמקורו מהארגונים בעיר אשור

. השקעות –" שק"ה, נאמנות, משותף)בהתאם לסיווג של הקרנות שהופקד בהן  )

דבר זה מלמד שהייתה מערכת חשבונאות מפותחת ובה סיווגים של ההון הזמין 

הסוחרים היו מודעים ליתרונות . 532לסוחרים לפי מקורותיו ולפי שימושיו

 .ולחסרונות של כל אחד ממקורות ההון

 

 ארוך מכשירי מימון לזמן .4

  

לניהול הנמצאים בידי הסוחר ( בעלות על הון)הסוחרים הכירו במושג של נכסים   

be'ūlātum)עסקיו  מושג זה כלל את הסחורות שנמצאו בידי הסוחרים שנבעו  533.(

למשל הון )מהון שהועבר ממקורות שונים , מההון המקורי שהיה בידי הסוחר

הון זה כלל . ומרווחים במסחר( ההשקעות או העברות של הון מסוחר לניהול שייר

šalțum) הסוחרים הכירו גם בהון זמין. גם את הרווחים מהשקעות ומריבית ) 

דוגמה להתייחסות . היכולות לשמש לצורכי חליפין שכלל סחורות שבידי הסוחר

שאחד הסוחרים הבכירים כתב למשקיעים שלו , לנושא ההון מופיעה במכתב זה

 :באשור

 

ummiānum)  דבר אל המשקיע" , 2.פ.שכך אומר , והנציגים שלי .פ.ש (

של  (פירעון)תקופה  (האחראים על קרנות השקעה)עיר /ביקשתי מהאל

be'ūlātum)אחזיר לעצמי את ההון 'שלוש שנים כשאני אומר  שלי  (

 .פ.ש. '(המשקיע שלי)לפני , יהיה זה מעט או הרבה, ואניח אותו

. כמת לזהאתה בעצמך הסשל חמש שנים ו (פירעון)הבטיח לי תקופה 

אני אלך לפי . אני לא יכול לחכות חמש שנים'אני אבקש ממנו ואגיד 

שניים או  '.ואחזיר את ההון שלי העיר/אלהאורך התקופה שביקשתי מ

                                                 
532

 .901 'ראה להלן פרק החשבונאות בעמ 
533

 Veenhof 1972, pp. 407-412; Dercksen 1999a, pp. 87-88; Kienast 1989, pp 87-95. 
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היו טיפשים כך שגרמו לי , עליהם נשענתי, שלושה מהסוחרים שלי

. זה לא הזמן להציג לפניך את שמותיהם. מתכת כסףלהפסיד הרבה 

ישחרר להם כל שקל  (לקוח שלהם)הסוחר , ברגע שילכו'אולם חשבתי 

בשם  '.ואז הם יביאו אלי כל שיוכלו (שהוא חייב להם) מתכת כסףשל 

 (!) זה מספיק. מתכת כסף יהפסדתי שני כיכר, אשור והאלוהים שלך

אחוז על  2)תשקלו כמה מס , אם יהיה רצון מלפניכם, אדוני היקרים

nišḫātum) (מתכת כסףה כתבו . אפשר להטיל בבית המשקיע שלי (

maškattum)שלי  (החשבון)הקובע שהפיקדון , מסמך חתום של ) (

לשלוש שנים  (יהיה לתקופה של)ילך  (כספי ההשקעה אצל המשקיעים

. (נשוא לתביעה על ידי אחר) תוכל להיות נתבעתלא  מתכת כסףוה

יוכל להודי (כך), כתוב לי מה שהוא חברי אני . ע לישהמשרת שלי 

בעת הקציר  (כבר)של ההון הזמין שלי  מתכת כסףאאסוף קצת 

 534".(ואשלח לך)

 

 :דוגמאות אחרות מופיעות בדברי הסוחרים במכתבים ובהסכמים

 

 (שיצטבר)שציפיתי  (be'ūlātum)החורף תפס אותנו וכתוצאה מכך ההון "

 535"(bābtum)  החייבים/ליתרת המשלוחיםהפך 

 

be'ūlātum)החזירו את ההון שלו "  536"שאתם מחזיקים (

 

, (bābtum)החייבים /יתרת המשלוחיםמאם לא קבלת כלום "

עם ריבית  (באשראי)או , מתכת כסףישלח אלי  (שותף שלי)שאחי 

 (הלוואה) או אני אהיה חייב לו הון, כמו שלוקחים בין אחים

(be'ūlātum)"537 

 

šalțum) הסחורות הזמינות, שלי מתכת כסףעצרתי אותו ותפסתי את ה" ) 

 538"(be'ūlātum)וההון שלו 

 

                                                 
534

 BIN 4, 32, 1-38, Dercksen 1999a, pp. 85-86. 
535 kūșum isniqniātima u bûlātim ša adagguluni ana bābtim itūarma CCT  3, 7a, 

Larsen 2442, p. 73. 
536

 attunu be'ūlātišu ša tukallāni ta''erāma BIN 4 224:21, CAD K 510a. 
537

 šumma ina bābtiya mimma lā talqeā kaspam lušēbilamma ūl  șibtam kīma aḫum 
ana aḫim iddunu laddin ūl  be'ūlātim lū ḫabbulākušum KTS 1, 12, Larsen 2442, p. 

89. 
538

 sikkušu ana kaspiya šalțim u be'ūlātišu așbassuma TCL 20 129:14, CAD Š/1 270b. 
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šalțum) (לתשלום)אין לי סחורות זמינות " )"539 

 

את  (לי)הוא חייב כך , .פ.בלוח כערב עבור ש מתכת כסף Xם ורשאני "

šalțum)הסחורות הזמינות מ (מתוך) מתכת כסףה  540"שלו (

 

עילו הסוחרים הפ. שימש גם לתיאור של מכשיר מימון (be'ūlātum)המושג הון    

. הלוואה תמורת שירותי עבודה/מובילי שיירות ואחרים בהסדרים של העברת הון

 והייתה רשומה אצל המקבל כהון, הסחורה ניתנה למובילים ולסוחרים באשראי

(be'ūlātum) .את מובילי החמורים ואת אנשי , המובילים ניהלו את השיירות

ועם הגעת , ת השיירההיו צריכים הסוכנים לנהל א ההלוואהתמורת . הביטחון

זו כ. ברווח הסחורהנמכרה השיירה ליעדה  " הון חוזר"יש המגדירים הפקדה 

במסמכי הסוחרים מופיע הביטוי שמקבלי האשראי היו . שניתן לסוכנים

י  (uktâl)" מוחזקים" בידי האשראי ולכן חייבים היו לבצע את השירות לנותנ

במחיר נמוך ממחיר השוק  הון/מובילי השיירות קיבלו את הסחורה. האשראי

היה צריך להיות  (be'ūlātum)המופקד  ההון. ולכן בעת מכירתו היה להם רווח

אם לא הוחזר בזמן בחלק מהמקרים נקבעה  .מוחזר בלי ריבית לאחר זמן מסוים

תמריץ לעקוף את הפקדת ההון אצל מובילי השיירות הייתה  541.ריבית כקנס

 .סוכן-דילמת המנהל

 

משקיע /מסוחר (be'ūlātum) אשראי/הוןחדים קיבלו סוחרים במקרים מיו   

הסדר מתן ההון דומה להסדר שהיה בקשר למתן ההון . אחר למטרות מיוחדות

. דהיינו מקבל ההון היה מוחזק כנותן שירותים לנותן ההון. למובילי השיירות

השירותים היו בעיקר שירותי עבודה שעליהם קיבל העובד הכנסה מאחרים או 

, לפי דברי פנהוף. ח שנבע ממכירת הסחורות שהשיג בעזרת ההון שהתקבלרוו

זו ניתנה לסוחר במצב  הסוחר . שה כדי לסייע לו להחזיר חובותכלכלי קהפקדה 

 אנאטוליההוביל אותן ל, קנה בו סחורות, באשור מתכת כסףהמקבל קיבל את ה

 542.מהתקבולים הוא החזיר את הסכום המקורי. ומכר אותן ברווח

 

 ההלווא הון(כ) מתכת כסףמנה  9/1 (אשראי)נתן  1.פ.ש"

(be'ūlātum) ( פ.ש)הוא , .פ.של ש ידי.  מתכת כסףה מוחזק על 

. 0.פ.חייב לבצע שירותי עבודה לש) 0פ.לש לקח  3.פ.שאביו של (

                                                 
539

 kaspam šalțātam mimma lā išu KTB 18 r. 20, CAD Š/1 270a. 
540

 X kaspam ana PN qātātišu nalputtāku u kaspam šalțam ḫubbulam BIN 4 114:27, 
CAD Š/1 270a.  

541
 Kienast 1989, pp. 87-95. 

542
 Veenhof 1999, pp. 69-74. 
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אם , שנים 0למשך  2.פ.שיעבוד אצל  .פ.ש) .מתכת כסףאת ה

מתכת  נימ 0לפני מועד זה הוא ישלם  2.פ.שהוא עוזב את 

 543"(כסף

 

. 3.פ.שעבור בנו  מתכת כסףמנה  9/0לקח  2.פ.ש" . . be'ūlātum)הון (כ). ) 

אם ,  (חייב לבצע שירות 2.פ.ש) 2.פ.שאת  המחזיק וז מתכת כסף, .פ.שמ

 544"(כאוות ליבו)וחזר יחזור בנו בהתאם לרצונו ת מתכת כסףה

 

)מסוג ליתי  מתכת כסףמנה  Xחייב  .פ.ש" l īt i) פ.ש, 2.פ.של. 

ידי  כל הכנסה שהוא  .2.פ.ש(חייב לבצע שירות ל)מוחזק על 

ו 2.פ.שישיג  אם הוא . ייקח חלק אחד .פ.שייקח שני חלקים 

יוסיף , .פ.שיתחבא  מ  יםשקל 0ריבית בשיעור ( קנס של)הוא 

 545"למנה לחודש

 

 .(be'ūlātum)על איזה שהוא הון ( כלפיו)אין תביעה  .פ.של"

לעסוק במסחר ) ייסעהוא  שיש לו (be'ūlātum)עם ההון 

אם לא יחזור , (בשירות המעביד שלו) שלושה חודשים (במשך

 יהיה (be'ūlātum)הלוח עם  ההון  ,(אחרי שלושה חודשים)

והוא ישלם על לוח ההון ( יעמוד לפירעון) נגדו תקף (עדיין)

 546"(קנסמתכת כסף )חצי מנה  (be'ūlātum)שלו 

 

חייבים /ם המגיעים לימהמשלוחי (גבית) אם לא קבלת כלום"

(bābtum או , מתכת כסףישלח אלי  (שותף שלי)שאחי , (

                                                 
543

 1/3 mana kaspam…..be'ūlāt PN PN₂ iddin išti kaspim uktâl PN₃ abūšu kaspam ilqe 
AAA 1 68 No. 14a:2, CAD B 215a&b. 

544
 1/2 mana kaspam ….ša PN PN₂ be'ūlāt PN₃ mer'išu ilqi išti kaspim PN₃ uktâl 
kaspam utârma ašar libbišu mera’šu itarru KTH 22:3, CAD B 215b. 

545
 X mana kasap līti ișșēr PN PN2  īšu PN išti PN2 uktâl mimma takšītam ša ukaššu PN2 
šittā qātēn ilaqqe ištēt qātam PN ilaqqe šumma ippānī PN2 puzram ētaḫḫaz ana 
ištēt manā'im ultu 6 šiqlē ina warḫim șibtam ușșab ICK 1, 83 and ICK 2, 60, Larsen 

2002, p. 232. 
546

 ana be'ūlātišu PN mimma lā īšu be'ūlātišu ina libbišuma ana 3 warḫē ḫarraššu illak 
šumma….lā itūram țuppam ša be'ulātišu țuppušuma așșēr țuppušu ša be'ūlātišu 
1/2 mana kaspam išaqqal BIN 4 211:1, 4, 11&13, CAD B 215b. 
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או אני אהיה , עם ריבית כמו שלוקחים בין אחים (אשראיכ)

be'ūlātim)הון את החייב לו  )"547 

 

היו הלוואות מיוחדות שאינן נושאות , בין מכשירי המימון הזמינים לזמן ארוך   

 –והשקעות בקרן ההשקעות , ות ברווחיםמשתתפכנראה אולם  (ebuțțum)ריבית 

naruqqum)"( שק"ה)שותפות מוגבלות  ) . 

 

נקרא הלוואה עומדת , האשראי לזמן ארוך שהיה בתנאים מיוחדים   

(ebuțțum ניתן בלי ריבית548 .( כנראה שאשראי זה היה . וללא זמן מוגבל הוא 

זו דומות להוראות  549".שק"דומה באופיו ל בקשר ההוראות בקשר להלוואה 

החזר הלוואות אלו נעשה באשור בדומה להסדר ההשקעות ". שק"להשקעות ב

-ה. אבל לא היו עדים החתומים על הלוח, בעת מתן ההלוואה הוכן לוח". שק"ב

CAD  משער שמדובר באשראי בין סוחרים הפועלים ביחד בשוק במשך זמן

  550.כנראה שהיה הסדר חלוקת רווחים הקשור בהלוואה מסוג זה. ממושך

 

השקעה ( אנאטוליה)בעיר השדה  PN -אם מי שהוא נתן ל"

 ייקחהוא  (ebuțțum)או הלוואה עומדת ( naruqqum) "שק"ב

( האחרים שלו)אותם בחזרה ביחד עם המשקיעים ( יקבל)

.."אשור)בנוכחות עדים בעיר  . . )551 

 

. המנ 01הוא מחזיק " .  552"שנה 01כבר  (ebuțțum)כהלוואה עומדת .

 

 553"שנה 01כבר  (ebuțțum)ארית הבדיל כהלוואה עומדת מחזיק בש האת"

 

, (ebuțțum) הלוואה עומדתכ 2.פ.שנתן ל .פ.שש (מתכת כסףבקשר ל)"

 554"הנה מהעיר ההסחורה הגיע

                                                 
547

 šumma ina bābtiya mimma lā talqeā kaspam aḫum lušēbilamma ūl  șibtam kīma 
aḫum ana aḫim iddunu laddin ūl  be'ūlātim lū ḫabullākušum KTS 1, 12, Larsen 

2002, p. 89. 
548

 Dercksen 1999, pp. 97-99. 
549

המציג מסמך הקובע כיצד יש לנהל את החשבונות של  22 'ראה דיון בנושא המדיניות הסחר האשורית בעמ 
 ".שק"ההלוואה העומדת וה

550
 Veenhof 1995, pp. 1725-1726   ראה דיון בנושא אצל 

551
  ālum dīnam iddinma ana PN šumma ina eqlim lū naruqqum lū ebuțțē mamman 
iddin qādē ummiānīšuma ina šībīšu ina ālim illaqqe Kt a/k 394, in Veenhof 1995, 

p. 1725. 
552

 20 mana…ištu 20 šanātim ana ebuțțim ukâl KTS 40:42, CAD E 21a. 
553

 sitti annikim …ištu 20 šanātim ana ebuțțē ina libbika takla CCT 3 30:12, CAD E 21a. 
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ויותר 91)לזמן ארוך אחר היה גם אשראי     . אשראי זה היה בריבית. (שנים 

 .ההבדל בין אשראי זה להלוואה עומדת לא ברור

 

 555"שנים 91 -צרוף והריבית עליו ל כסף מתכת מני 0"

 

 556"שנים הריבית הצטברה עליו עבורך 91אשר במשך  מתכת כסף"

  

š) הפקדות/ותלזמן ארוך הייתה השקעשלישית צורת מימון    ipkātum)  של

ummiānum)משקיעים  בשותפות מוגבלת בקרן השקעות או בחשבון השקעות  (

naruqqum)" שק"השם  557.של סוחר מסוים חשבון /מתאים לתיאור קרן (

 כסףהיות שמשקיעים הכניסו והוציאו מתכת של השותפות המוגבלת ההשקעות 

לחשבון בדומה לפעולות שלהם עם השק האישי שלהם ששימש אותם בביצוע 

maškatum)הופקדה בחשבון ההשקעה  558.עסקות מסחריות " עיר"הנרשם ב (

יד (makārum)לצורך ניהול מיזם מסחרי ( אשור) הסוחר מקבל . סוחרהי על 

. על רכישות של בדים ובדיל למסחר( ורשם את ההוצאה) השתמש בה מתכת כסףה

יש חוסר בהירות לגבי הצורה . הכנסות מהמסחר נרשמו לחשבון ההשקעות

האם שולמו  .של התשלום של חלקם של המשקיעים ברווחים ספציפיתה

רווחים מכל העסקות או היה תשלום תקופתי של ? העסקלמשקיעים רווחים מכל 

  ?בתקופה

 

השקעות של המשקיעים לא היו חייבות להיות בגודל שווה או לתשלום בבת ה   

ההשקעות נרשמו בחשבון . זהב מני 0ההשקעה השכיחה בקרן הייתה של . אחת

על שם הסוחר שממנו הוא משך לפי דרישה את הסכומים " עיר"ב( פיקדון)

אם . ושבה בהסכם כנקובה בערכי זהבההשקעה ח. הדרושים לו לצורך המסחר

הוא , מתכת כסףאם המשקיע נתן . חלקו נרשם בזהב, זהב "שק"המשקיע נתן ל

 מני 2דהיינו אם ההשקעה הייתה . 9:2נרשם כבעל יחידות זהב לפי השער של 

יחידות לשימושו " שק"הסוחר הוציא מה. זהב מני 0נרשם בחשבון , מתכת כסף

השותפים היו זכאים לקבל את . 9:2של השוק  לפי שער החליפין כסףמתכת 

מכאן שבעת . לזהב כסף 9:2לפי שער של גם הם השקעתם בעת פירוק השותפות 

מי . על השקעתם 911%תשואה של " שק"פירוק השותפות קיבלו המשקיעים מה

הזהב . בלבד 9:2לפני תום תקופת ההשקעה קיבל שער של " שק"שהוציא כספו מה

                                                                                                                                            
554

 ša PN ana PN2 ana ebuțțim iddinu luqūtum ištu ālim eliamma CTMMA I 1, 92, 
Larsen 2002, p. 194. 

555
 2 mana kaspam șarrupam ușibbassu ša ištu 10 šanāt OIP 27 62:27, CAD Ș 158b. 

556
 kaspum ištu 13 šanātim ana șibtim illakakkum CCT 4 9b:7, CAD Ș 159a. 

557
 Dercksen 1999, pp. 85-99; Dercksen 2004, pp. 83-95; Veenhof 2003a, pp. 475-476; 

Larsen 1977a, pp. 124-145. 
558

 Larsen 1977a, pp. 124-145; Dercksen 1999, p. 92-97.  
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שער החליפין של . ור מיד ליד על ידי מכירה או הורשהיכול היה לעב "שק"ב

בטקסטים . השתנה בהתאם לעסקה" שק"לזהב במכירת החלק ב מתכת כסף

 0:9.559ליחידה זהב ואחר של  מתכת כסף 0.00מסוימים מופיעים מחירים של 

ההחרמה . במקרה של חוב" שק"ניתן היה להחרים את חלקם של המשקיעים ב

 ".עיר"ל ההייתה בעקבות החלטה ש

 

. שנה 90בדרך כלל )ההסכם היה למספר מוגדר של שנים     הסוחר ניהל מעקב (

 מתכת כסףתנועת ה". שק"אחרי תנועת הכספים בחשבון מיוחד שניהל שנקרא 

נותן ה: נרשמה בשלושה מקומות"( שק"ה)של קרן ההשקעות ( והזהב) מתכת אצל 

על שם "( העיר")קעות קרן ההש/במוסד שבו נרשמה השותפות, (המשקיע) כסף

נוהל לוח. מתכת כסףמקבל ההשקעה ואצל מקבל ה , בכל אחד מהמקומות 

 .השהוצא מתכת כסףו השנתקבל מתכת כסףדהיינו , שנרשמה בו התנועה בחשבון

ר  (naruqqum) "שק"ה – (קרן ההשקעות) השותפות המוגבלת    הייתה מכשי

אפשר להם לגייס הון יציב הוא . המימון לזמן ארוך החשוב ביותר של הסוחרים

מחיר הון זה היה כנראה דומה לאשראי . לזמן ארוך מעמיתים וממוסדות העיר

הכפלת ערך , עמלה על השיירות: ממקורות אחרים בגלל שלושת המרכיבים שלו

אולם בניגוד לאשראי אחר מחיר ההון היה . ההשקעה וההשתתפות ברווחים

ערכת חוקרים אחרים אינני סבור בניגוד לה. מותנה בהצלחת המיזם המסחרי

אין במכשיר זה . שמכשיר זה דומה להון מניות או הופך את המיזם לחברת מניות

וערך ההשקעה במכשיר הוא קבוע בהתאם , שליטה על פעילות הסוחר במיזם

כאשר הסוחר הוא , המכשיר דומה יותר לשותפות מוגבלת. להסכם המקורי

 .ם המוגבליםוהמשקיעים הם השותפי, השותף הכללי

 

 :(naruqqum) ראה להלן דוגמה של חוזה השקעות ופעילות בקרן ההשקעות

 

סך הכול ( שמו, בעל קרן ההשקעות .פ.שכולל , אנשים מסוימים 92)"

).פ.ששל  ("שק"ה)קרן ההשקעות  (שהם) זהב המנ 11 הוא  (בכסף זה. 

הוא  .2.פ.שמיום תקופת האפונימים של , שנה 90יעשה עסקים במשך 

מי שיקבל את השקעתו לפני גמר תקופתו ) .(לעצמו)ייקח שליש הרווח 

הוא לא ו כסףזהב ל 2:9לפי שער החליפין של  מתכת כסףהאת  בלקי

 560"(יקבל כל רווח

 

בנוסף , קיבלו המשקיעים (naruqqum)בתמורה להשקעה בקרן ההשקעות    

ן חלק ברווחים של המיזם שמומ, להכפלת השקעתם בעת סיום השותפות

                                                 
559

 Dercksen 2004, p. 84-84 
560

 napḫarum 30 mana ḫurāșum naruq PN ištu limmum PN₂ 12 šanātim imakkar ina 
nēmelim šalšātim ekkal  TTAED 4/3 20 No. 3:17, CAD N/1 381a. Larsen 1977a, p. 

125. 
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בהתאם )המשקיעים היו זכאים לקבל את חלקם ברווחים . באמצעות הקרן

. לחלקם בסך ההשקעה nēmulum)את רווחי המסחר ( ;  šēlū'utum; šalšātum )561 

 (nēmulum)חילקו בין המשקיעים כולל הסוחר כאשר הסוחר מקבל חלק מהרווח 

šalšātum)הנקרא שליש  ם והיתרה נרשמת לטובת השותפים בצורת רווחי (

 562.שהופקדו על שם המשקיעים

 

על הזהב  (רווח)מימשו  .פ.שהמשקיעים של 'אתה כתבת לי " 

, לכל מנה של זהב מתכת כסף יכל אחד שני מנ (השקעה שלהם) אם '

לכל אחד  מניםנגיד שלוש , יםתראה שהוא יכול לתת יותר משני מנ

אם הוא לא מציע לך יותר משני . אז עשה עסק איתו, (מנה זהב)

אז כתוב אלי כך שאוכל לחייב אותו על השליש שלו כאן  יםמנ

  563."ואעשה חוזה מאושר בעיר

 

 שלו בעיר (ummiānum)יישב את החשבונות עם המשקיעים  .פ.שכאשר "

 564"(אשור)

 

 565".ח.ש אני חייב לשלם למשקיעים שלי בחודש"

 

 וניתן היה גם לקנות ולמכור אותה, ניתנה להעברה בירושה "שק"ההשקעה ב   

המשקיעים קיבלו הגנה מפני התנהגות לא  566(.כסףיחס של זהב ל)במחיר מוסכם 

באמצעות חקירות של פקידים באשור , הולמת של הסוחרים שהושקעה בהם הקרן

ניתנות ל. אם לא נרשמו רווחים בקרן והחרמה " תפיסה"ההשקעות בקרן היו 

 .עמידה בהתחייבויות-במקרה של אי

 -

                                                 
561

 Dercksen 1999, p. 94. 
562

 Larsen 1977a, pp. 137-138. 
563

 tašpuram umma attama ultu 2 mana kaspim ana 1 mana ḫurāșim ummeānū PN 
ana ḫurāșušunu ušēliū  šumma tanațțalma ina ultu 2 manā‘im watram 3 mana 
iddanakkum namgir šumma ina ultu 2 mana watram lā iḫtallakum šupramma 
annakam šalšātišu lamussuma kaspī ina ālim larkus VAT 13458, Larsen 1977a, p. 

138. 
564

 inūmi PN ina ālim nikkassē ana ummeānīšu iddunu KTH 19:14, CAD N/2 224a&b. 
565

 mašqaltē ana ummeānīya ina MN ašaqqal Gwaltney 1983, pp. 19-21, Pa. 6 L 29-
559:3-4; Larsen 2002, p. 46. 

566
 Larsen 1977a, p. 132. 
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 ("שק"ב)כחלקכם  (בית אביך)או לארגון שלך  כתוב אלי כמה זהב יש לך"

מתכת ממנו )ולהוציא  ("שק"על חלקך ב)כך שאוכל לקחת את הלוח שלך 

 567"כמה שאוכל (כסף

 

šipkātum)השקיע /הפקיד 2.פ.ש" זהב שהם  מני 2-וה, .פ.ששל " שק"ב (

 568"יועברו לבית אבא ("שק"ב) .פ.ש חלקו של 

 

, .פ.ששל " שק"ב 0.פ.ששם  זהב על מני 2( השקיע)הכניס  1.פ.ש"

  1.פ.שו 0.פ.שזהב על שם  מני 2( ישקיע)הוא יכניס ( בנוסף לכך)

 569(".פ.ששל )האח שלו , 2.פ.ששל " בשק"ב

 

זהב על שם  מני 2שאביך הכניס ( אבינו השאיר לנו לוח האומר")

האם הוא ( המצא לנו הוכחות), (אשור)שלו בעיר " שק"אבינו ב

 מתכת כסףשלך או שה" שק"אבינו ל בשם( את ההשקעה)הכניס 

 570"לאבינו במלואו( בחזרה" שק"מה) מהשול

 

 571"("שק"מה)יציאתך  (תשלום עבור)כ .פ.ששל " שק"מה המנ 90לקחנו "

 

 המנ 11 -ולוח אחר בנוגע ל. פ.ש "שק"ב מתכת כסף המנ 21 -לוח  בנוגע ל"

ב) 0.פ.ש "שק"ב מתכת כסף  – יתרת החייבים בו מופיעיםלוח מופיע 

bābtum")572 

 

ויש  .פ.שמ (מתכת כסף) םמניקיבלתי ארבעה  והז מתכת כסףמה"

האומר ששולם לנו בצורה , לו לוח חתום הנושא את החותם שלי

                                                 
567

 ḫurāșam lū atta lū bēt abīka mala atmātununi šupramma țuppaka lașbatma mala 
ale''u lalqe CCT 4 9a:6, CAD A/₁ 96a. 

568
 …ana naruq PN PN₂ šapik u 8 mana ḫurāșum šipkātušu PN ana ša bēt abī itūrā ICK 
1 20b:5, CAD Š/3 69b. 

569
  2 mana ḫurāșam ina naruq PN šumi PN₂ PN₃ ilput 2 mana ḫurāșam ina naruq PN₄ 
aḫīšu šumi PN₂ PN₃ ilappat TCL 21 244a:2 and 7, CAD N 381a. 

570
  ša 2 mana ḫurāșim innaruqqišu abūka ina ālim šumi abīni ilapputu lū inaruqqišu 
šumi abīni ilput lū abūni šabbu CCT 4 10a:32, CAD N/1 381a. 

571
 ina naruq PN 15 mana mūșēka nilqe KTH 9:4, CAD N/1 382b. 

572
 țuppum ša 40 mana kaspim ša narruqišu ša PN šanûm țuppum ša 30 mana kaspim 
ša naruq PN2 TCL 20 99:16&18, CAD N/1 381b. 
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ושאנחנו לא  2.פ.ששל  "שק"ב םמלאה עבור המנה זהב שהיה רשו

נגדו נציג  573".כל תביעה 

 

 574".פ.ששל " שק"מה מתכת כסף ניסיתי לתפוס"

 

 575"שלי" שק"(ההשקעות ב) את (ישאת)אם אמות תיקח "

 

אחריותם של המשקיעים להפסדים מהמיזם המסחרי הוגבלה לגובה השקעתם    

 ḫubullum ana) 577"שק"ניתן היה להמיר הלוואה בהשקעה ב 576".שק"ב

naruqqišu i l lak ) . 

 

ונכתוב לוח אחד בקשר  (של חוב)הבה נשמיד את שלושת הלוחות " שלך 

 578"(בעסק) (naruqqum) שלך" שק"(השקעות ב)ל

 

 האשראי המסחרי והאשראי הפרטי .1

 

האשראי יכול להיווצר כאשר יש עיכוב בקבלת תקבולים בעבור סחורה    

)במזומנים /ישירחליפין הסוחרים העדיפו למכור ב .שסופקה itațlim מהסחורות  (

šalțum)הזמינות  אם  579.אם תנאי השוק ויכולת הקונה התאימו, שבידי הקונה (

מסרו הסוחרים את הסחורה באשראי בצורת , ישירחליפין שר למכור בלא התאפ

qīptum) (באשראי) זכאים/הפקדה במשגור ב. ( הייתה במחיר  ישירחליפין מכירה 

חליפין כך בדים ב 580.ומכירה באשראי לזמן ארוך הייתה במחיר גבוה יותר, נמוך

יקר  01%-ואילו באשראי בכ, ליחידה מתכת כסף שקל 01עד  91-נמכרו ב ישיר

 .ריבית מהעל אשראי זה לא שול 581.שקל 11-שקל ליחידה ל 91 9/0יותר בין 

 

                                                 
573

 ina kaspim annim 4 mana kaspam PN alqēma țuppam ḫarmam ša kunukkiya šūt 
ilqe ana 1 mana ḫurāșim lā ina naruq PN2 laptu šabu‘annima lā niturrūšuni CCT 
4:10a, Larsen 1977a, p. 140. 

574
 kaspam ša naruq PN așbat KTH 7:3, CAD N/1 382a. 

575
 šummamin mētāku naruqqīmin tatbal TCL 19 32:30, CAD N/1 382b.  

576
 Larsen 1976, p. 96. 

577
 Larsen 1977a, p. 129. 

578
 țuppika 3 lū nuțabbīma țuppam ištēn ša naruqqika lū nilput KTS 1 34a:4f., CAD Ţ 
138a. 

579
הפעולה דומה . דיםחליפין ישיר הוא חליפין של סחורה תמורת סחורה למשל מתכת כסף או נחושת תמורת ב 

 .rebrab –לחליפין טבעי 
580

 Veenhof 1999, p. 61. 
581

 Larsen 1976, pp. 104. 
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)מזומנים /חליפין ישירשימכור את הסחורות ב" itațlim ושלח את  (

בבקשה מכור את , (באשראי)אסור לתת אותו  .לכאן מתכת כסףה

 מתכת כסףושלח אלי חצי מה מזומנים/חליפין ישירבהסחורות 

של אדם  מתכת כסףאל תשתמש ב, ן לשום דבראל תאזי. תקבלתש

אפילו אם הם מוכנים לתת לך את זה , (בשק)להשקעה משותפת 

 582"אסור לך לקחת כל דבר, במתנה

 

זול " batiq u watur)מכור את הסחורות שלי יקר או   (בכל מחיר) (

)מזומנים /בחליפין ישיר itaț lim תן הוראות ולא ימסרו לסוחר , (

מתכת מוד עליהם והם יחליפו הסחורות ביע .פ.שש, (באשראי)

 583"כסף

 

הפקדה באחר ואל  תמסור אותם (אדם)ל הבדיל והבדיםאת אל תמסור "

חליפין מכור את הבדיל והבדים ב, (qīptum) (אשראי) זכאים/במשגור

)מזומנים /ישיר itațl im)  584"מתכת כסףתמורת 

 

)מזומנים /ישירחליפין או ב (את הבדיל והבדים) (מכרו)תנו " itaț lim) , או

 585"באשראי לזמן ארוך או לזמן קצר

 

ב    נמסרה הסחורה באשראי , ישירחליפין אם לא היו סחורות זמינות לתשלום 

או , כמה חודשים –( ana ūmē patiūtim –ימים פתוחים )לסוחר למועד ארוך 

המסירה . כמה שבועות –( ana ūmē qurbūtim –ימים קרובים )מועד קצר 

המכירה או העברת  587.(qīptum) 586(אשראי) זכאים/במשגורהפקדה נקראה 

הביטחונות , הסיכון, הסחורה באשראי הייתה מסוגים שונים לפי סוג המקבל

                                                 
582

 luqūtam ana itațlim liddinma kaspam lušēbilam lā uwaššar apputtum ana itațlim 
luqūtam dinma mišlišu kaspam šēbilam uzakka lā ibašši kasap awēlim ana 
naruqqim mimma lā tanašši u šumma iqīššūni mimma lā talaqqe Gwaltaney 1983, 

pp. 40-43, Pa 14 L 29-568:6-16, Larsen 2002, p. 16. 
583

 Luqūtī batiq ū watur ana itațlim liddinū na'idma ana tamkārim lā uššurū PN 
ištišunu lizizma ana kaspim luqūtī luta‘‘irū  TC 2:13, Larsen 1967,  pp. 85-86. 

584
 annakam u șubātē lā tuššarāma lā taqīpā annakam u șubātē ana itațlimma 
dināma kaspam muḫrā ICK 1 189:30, CAD N/2 127b. 

585
 lū ana itațlim lū ana ūmē patiūtim lū ana ūmē qurbūtim dinā CCT 2 34:20, CAD N/2 
127b. 

586
זכאים  –נקראת אצל המקבל במינוח של היום  (qīptum) (אשורולוגיםהמונח בו משתמשים ה)ההפקדה במשגור  

המונח בו )אצל נותן האשראי הם נקראים יתרת משלוחים לקבל . (accounts payable)או חשבונות לתשלום 
במונחי חשבונאות של  (accounts receivable)חייבים או חשבונות לקבל  – (bābtum)( משתמשים האשורולוגים

 .היום
587

 Dercksen 1999, p. 92. 



 

132 

 

בעת ביצוע . מתן האשראי היה מלווה בכתיבת לוח עם עדים. וזמן הפירעון

ניהלו רשימות  נותני האשראי. ואלה נמסרו לשני הצדדים, העסקה הוכנו לוחות

הסכמים עם החייבים בארגזים או /בים ושמרו את לוחות החשבונותשל החיי

אולם הייתה ריבית , האשראי היה בלי ריבית. בכדים בחדר הביטחון בביתם

עם פירעון האשראי . הריבית השתנתה בהתאם לאופי מקבל האשראי .פיגורים

 . החוב שברו את לוחות

 

קדה הפב (לסוחר) מתכת כסף מני 91 (בערך של)סחורה  תן"

 מתכת כסף מני 91ותן גם לי  (qīptum) (אשראי) זכאים/במשגור

 (הסחורה)מיד אחרי שתתן לי את . באותם תנאים שנתת לסוחר

 91 .כ.שאני אתן לנציגים שלך ב (אשראי)זכאים /הפקדה במשגורב

 ..2.כ.של (להישלח)הנחושת צריכה להיכנס ונחושת צרופה  יכריכ

הם צריכים . (אשור)עיר ל סףמתכת כ (לשלם)שלח כמה שיסכימו 

 (החברה שלך)ביתך מ (הזה מתכת כסףב)לבצע רכישות עבורי 

כל עוד אתה נמצא . לא חשוב. (אשראי)זכאים /הפקדה במשגורב

שאשיג  מתכת כסףתן את שיתוף הפעולה שלך בעבור כל שקל , שם

 (אשראי) זכאים/הפקדה במשגורבאשתמש . בשטח (ארוויח)

(qīptum) 588."3.כ.שון בלהוצאות המז 

 

 מתכת כסףהשחרר את , (שלך את הסחורות)אם לא תשלח אלי "

qīptum) (באשראי) זכאים/הפקדה במשגור םשה והסחורות שלי  (

( המושקע ב) חיצוני (מקור)מ (הם) שלח לך .פ.שש (הסחורות)אלה ו

בשער השיירות שלי  "ישמע"כך שדבר זה , ושלח אותם, סחורות

(bāb ḫarrāniya שלי  (אשראי)זכאים /הפקדה במשגורבעל (כך ש), (

(bēl qīpiya) 589"לא יעכב אותי ולא יחסל אותי 

 

זכאים /הפקדה במשגור)את הבדיל והבדים ביחד והלוו  וקח"

ūmē qurbūtim)או לזמן קצר  ((אשראי)  ūmē)או לזמן ארוך  (

patiūtim)  ו . שקל אחד בלבד (של רווח)היכן שתשיג אפילו הלו

                                                 
588

 ša kaspim 10 mana qīptam qīpa ana ūmē qīptim tamkāram taqīpu ša kaspim 10 
mana u yâti dinamma ina rēš qīptim ša taddananni 10 bilat eri'im masiam ina GN 
ana ša kīma kuāti laddinma erium ana GN2 lērubma kaspum mala imagguru ana 
ālim šēbilma šīmam ana qīptiya ina bētka liš‘umūnim ezib ana awītim annītim 
mugrannima kaspam I šiqlam ša ina eqlim ammuru adi atta saḫrātini nabrītam 
annītam ina GN3 ana qīptiya labrīma VAT 9301:33-47, CAD Q 261-2b&a. 

589
 šumma kuā'am lā tušebbalam kaspam ša qīptiya u nakram ša PN ušēbilakkunni 
luqūtam zakkiamma abkamma annakam liššemēma bāb ḫarrāniya bēl qīptiya lā 
ikallēma lā aḫalliq CCT 3 8b:40f.,  Larsen 1967, pp. 163-164, CAD Q 263a. 
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לי  ועיהוד, וכמה שתוכל (ברווח)אותם  (איםזכ/הפקדה במשגור)

 590"(המחירו) מתכת כסףעל התנאים וה כםבלוח של

 

זכאים /במשגורשל ההפקדה  מתכת כסףמה מתכת כסף המנ 11שלח אלי "

(qīptum)( אשראי)  591"שלך ואני אקנה עבורך  

 

מתכת  המנ 11-על כל ה (בידיי נתשוכ מתכת כסףה)יש לי תביעה ראשונה "

qīptum) (אשראי) זכאים/פקדה במשגורהשהם  כסף  592".פ.ששל  (

 

השתנה  (qīptum) (אשראי) זכאים/הפקדה במשגורמועד התשלום בעבור    

ḫamuštum)התנאים כללו את מועד התשלום בשבועות . מעסקה לעסקה ) .

) אפונים - היו פקידים נבחריםבכנש במערכת השלטון האשורי  l immum) 

ḫamuštum) לתקופה של שבוע לתקופה ובמערכת השלטון באשור היו אפונים , (

תקופת האשראי . התקופות על שם הפקיד הנבחר נקראותברישומים  593.של שנה

ūmē patiūtim)יום או ארוכה  01עד  (ūmē qurbūtim)הייתה קצרה   92עד  (

. חמושתום 01)חודשים  ככל שתקופת . תקופת האשראי השפיעה על מחיר המוצר(

 .היה גבוה יותר( והרווח הגלום בו)כך מחיר המוצר , ה יותרהאשראי הייתה ארוכ

  

נרשם מסמך ובו , (שהלוואת לי עם ריבית מתכת כסףבנוסף למנה אחת )"

שממנו מתחילה התאריך )והאפונים  (ים)החודש (רשומים מספר)

 594"(התקופה

 

וסגרנו את הלוח שלהם לארבעה שבועות  (נתנו את הסחורה לשני אנשים)"

(ḫamuštum)"595 

 

שבועות  00רישומו לוח חתום בקשר לחוב שלו לתקופה של "

(ḫamuštum) ,ל, (ירצה יותר) אם לא יסכים איתכם  11-כתבו את התקופה 

ḫamuštum) שבועות 10או   596".פ.ש (אצל)חתמו את הלוח והפקידו , (

                                                 
590

 annukum u șubātē emidāma lū ana ūmē qurbūtim lū appatiūtim dinā ali kaspim 1 
šiqlim elianni kīma tale‘'āni dināma kaspam u ūmē  ina țuppikunu wadiānim TC 
3:21, 24-34, Larsen 1967, p. 79. 

591
 iš-ša qīptika kaspam 30 mana šēbilamma šīmam laš'amakkum TCL  4 29:35, CAD  
Q 261a. 

592
 ištēniš 30 mana kaspum qīpti PN ik- kaspim qātī šaknat BIN  6 31:12, CAD  Q 261b.  

593
 Veenhof 2008, p. 77. 

594
 taḫsistum nad'atni warḫum u limmum laptū TCL 14 49:7, CAD T 53a. 

595
 …..țuppašunu ana 4 ḫamšātim niḫrim BIN  4 4:11, CAD A/2 230a. 
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 X - (qīptum) (אשראי) זכאים/הפקדה במשגורהוא ( החוב)"

ישלם  (מתכת כסף) יםשקל - Y ,.פ.שאצל  (מתכת כסף) יםשקל

ḫamuštum)שבועות  01אחרי  ) ,- Z ישלם  (מתכת כסף) יםשקל

ḫamuštum)שבועות  20אחרי  ),. . . . . .  X הוא הפקיד באשראי ספקים.

ḫamuštum)שבועות  27 -ל 2.פ.שאצל  (מתכת כסף) יםשקל ) ,

 597"3.פ.שהאפונים , .ח.שהחודש  (שלהם)התנאים 

 

הפקדה ב םשנתתלסחורה שלי  (שרבק אין לכם ידיעות האם)"

הסוחרים ( האשראי של פירעון) (ūmū) האם זמן? (אשראי)זכאים /במשגור

 598"?לא הגיע

 

האשראי טוב לשלושה חודשים , לוח של הסוחר שהשארת לי(באשר ל)"

 599"(נוספים)

 

 600"אשר זמן פירעונם עבר (החובות)ריבית על אלה  וגב"

 

לריבית אני  (בקשר)לו טובה  ושאל תע (יחזיר ההלוואה)אם לא ישלם "

 601"(תנאי ההלוואה נקבעו בלוח) מחזיק לוח סגור שלו

 

ריבית  (לחודשלמנה )כל אחד שקל  9/0יוסיף  (החוב)אם שנה לא ישלם "

 603"הכרום 602לפי הוראת( לשנה 91%)

 

ישלמו ריבית של שקל , אם לא ישלמו. שבועות 0הם ישלמו בחזרה תוך "

 604"(לשנה 01%) אחד לחודש לכל מנה

                                                                                                                                            
596

 țuppušu ḫarmam ša ḫubullišu luptā ana 25 ḫamšātim šumma lā imaggarkunu ana 
30 lū 35 ḫamšātim luptā țuppušu ḫirmāma ana PN piqdā  TC 3 9:13, Larsen, 2002, 

p. 10. 
597

 X šiqlum PN iqīp ša libbi Y  šiqlam ana 50 ḫamšātim išaqqal……Z šiqlam ana 45 
ḫamšātim išaqqal……ana XX ana 47 ḫamšātim PN2 iqīp ūmūšu warḫim MN 
limmum PN3 BIN 4:61, Larsen 1967, p. 123. 

598
 luqūtī ša taqīpāni ūmū tamkārī šunūti aḫḫurūni TCL 4 14:18, CAD  Q 96b. 

599
 țuppam ša tamkārim ša tēzibanni ūmūšu 3 warḫū aḫḫurū TCL 19 52:4, cf., CAD T 
129b. 

600
 ša ūmūšu ētiqūni șibtam šašqilā BIN 4 25:29, CAD Š/₂ 10a.  

601
 šumma lā išqul șibtam lā tagammilāšu țuppušu ḫarmam ukâl CCT 4 13c:20, CAD K 
510a. 

602
 (.לשנה 11%) למנה הריבית המסחרית הרגילה הייתה שקל וחצי לחודש. ריבית כרום מיוחדת להלוואות מסוימות 

603
 šumma ana šanat lā ištaqal ultu 1/2 šiqlim șibtam kīma awāt kārim ușșab BIN 6 
51:8, CAD Ș 159a. 
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אם , שבועות 1תוך  (מתכת כסףאת ה)הם ישלמו  2.פ.שו .פ.שמהשבוע של "

 יםשקל 1תצטבר ריבית של  ,ולא שילמו( הגיע מועד הפירעון)מלאו ימיהם 

 605"(לשנה 01%) לכל מנה לחודש

 

ו     ניהול האשראי המסחרי שנתנ הסוחרים השתמשו במושג של יתרת לצורך 

bābtum) (אשראי לקבל) םהחייבי/המשלוחים המגיעים להם מושג זה היה . (

יש . לפי הסכמים (חובות) המגיעות להם( אמצעי תשלום)מושג כללי של הסחורות 

במונחים של  606.ואחרים כיתרת חוב, המפרשים את המושג כיתרות משלוחים

רשימות של יתרות חוב  607.מדובר בסעיף חייבים אצל נותן האשראיאפשר שהיום 

התגלו בין מסמכי הסוחרים כויות כספיות מסוגים שונים שחובות או ז ותשכולל

 608.מחזקות טענה זו

 

bābtum) החייבים /הרשימה של יתרת המשלוחים" אשר השארת (

 609"בביתך

 

והמיר את (bābtum) החייבים/יתרת המשלוחיםגרום לאנשים לשלם את "

 610"מתכת כסףל (הזמינות אצלך) סחורות אביך

 

יתרת (מ מתכת כסףבות את החובות בלג)לקחת  יםלא יכול םאם את"

bābtum)שלי  החייבים/המשלוחים בריבית ( המתכת כסף) את זה וקח, (

 611"(אשראיקחו )

 

 (אשראי בנקאי)הלוואות  .6

 

אשורים ואפילו )במקרה הצורך יכלו הסוחרים לפנות לבית סוחרים אחרים    

bēt tamkārim)( טוליםאהאנ ( יאשראי בנקא)כדי לקחת הלוואה בריבית  (

                                                                                                                                            
604

 ana 6 ḫamšātim išaqqulū šumma lā išqulū ultu 1 šiqlim ina warḫim ușșubū CCT  5, 
23c, Larsen 2002, p. 201. 

605
 ištu ḫamuštim ša PN u PN2 ana 3 ḫamšātim išaqqulū šumma ina ūmēšunu 
mal'ūtim lā iqulū ultu 3 šiqlim ina warḫim ana 1 manā'im ușșubū BIN 4, 170, 
Larsen 2002, p.198. 

606 Veenhof 1987, p. 42. 
607

  .פרשנות המדויקתל באשראבל המילון מציין שיש חילוקי דעות  , CAD B 14bלמשל 
608

 .Larsen 1982, p. 233-236 המופיעים אצל ,ICK 1:119-ו CCT 2:8 ראה 
609

 taḫsistam ša bābtim ša ina bētika tēzibu CCT 3 19b:4, CAD B 12a.  
610

 mimma bābtišu šašqil u luqūt abīka ana kaspim ta'erma KTS 1b:15, CAD B 12a. 
611

 šumma ina bābtiya lā talaqqiā ana șibtim laqeānim TCL 19 31:31, CAD B 12a. 
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(ḫubullum; kaspam ana șibtim laqā'um הלוואה מסוג זה שימשה  612.(

הלוואות גם נלקחו לכל צורך אחר כמו . לצרכים מסחריים או לצרכים פרטיים

בעת החזר ההלוואה הם . לקניית בתים או אפילו לצורכי מחיה, לתשלום חובות

ș)ובמונח ריבית  (šīmtum)השתמשו במונח קרן  ibtum או )נלקחו  ההלוואות. (

 .(kaspam șarrupum)במתכת כסף צרופה ( חושבו

 

שלחת , עבורה בבית הסוחר šasā'um))שהתחייבנו , עבור הסחורה" 

כיוון שהיינו , (šīmat kaspim) של המתכת כסף לנו רק את הקרן

 מתכת כסףצריכים להוסיף ריבית והיינו צריכים לזקק את ה

ועשרים  דלינו של מנה אחהסוחר עדיין מחזיק בתביעה ע, (ששלחת)

. ומחזיק בידיו את הלוח שלנו, מתכת כסף םיושנים ושליש שקל

והריבית מצטברת , בריבית מתכת כסףלווינו את ה (כדי לשלם לו)

 613"מהחודש האחד עשר

 

šīmam) (המתכת כסף) לא נתתי לך את הסחורה" את ) הפקדתי אצלךולא  (

q) (אשראי)זכאים /הפקדה במשגור (המתכת כסף īptum) , נתתי לך את

 614"(כהלוואה) פההצרו מתכת כסףה

 

 615"שלי חותםוהוא קיבל לוח עם ה .פ.שמ מתכת כסף מני 2לוויתי  "

 

הלוואי והריבית , מתכת כסף מניכאשר קנינו בדיל לווינו בריבית ארבעה "

 616"לא תהייה גבוהה מדי

  

יוון כ' מאוחר יותר מתכת כסף מני שמונהאני אשלח לך את ה'כתבת לי "

עם )כשווי ערך  מתכת כסף מנילווינו שבעה וחצי  (התעכבה)שהשיירה 

 617"(שהתעכבו) מתכת כסף מנילשמונה  (הריבית

 

                                                 
612

 Veenhof 1999, pp. 62-69. 
613

 CCT 4 32b:15, Veenhof 1999, p. 63. 
614 ūla  šīmam ūla  qīptam aqīpka kaspam șarrupam addinakkum BIN 6 38:11, CAD Q 

262a. 
615

 4 mana kaspam išti PN alqēma țuppum .…ša kunukkiya šūt ilqe CCT 4 10a:30, CAD 
L 135b. 

616
 BIN 6 117:15ff, Veenhof 1999, p. 62-63. 

617
 TC 3 36:30ff, Veenhof 1999, p. 63. 



 

137 

 

החלק , (הלוואה)שבעים וחמישה שקל ל בקשרביקרנו בבית הסוחר "

ר  (bērū)ושילמנו את זה לפקידים , שלך שהביאו את זה למשרד העי

 618"(אשור)

 

 הריבית .7

 

המשולמת ליחידת זמן המבוטאת כחלק או  כסףהכמות מינו ביא יהריבית ה   

ב 619.שניתן כסףכאחוז מה למשך  כסףזה המחיר שהלווה משלם בעבור השימוש 

תשלום . כסףוהתמורה שמקבל המלווה על דחיית השימוש ב, תקופה מסוימת

. ההסבר לשערי הריבית נעשה בשתי צורות. הריבית הוא בעבור השימוש בהון

הפריון של , האחד. יטארית מדגישה שני קובעים של שער הריביתמונ-הצורה הלא

ולזכות  תוצרת מההשקעה הם יכולים לקבל, אם אנשים חוסכים ומשקיעים. ההון

אנשים מעדיפים צריכה עכשיו . העדפות הזמן, השני. צריכה גבוהה יותר בעתידב

ניטארית הצורה המו. ולכן צריך לתת להם תמריץ לדחות צריכה, על צריכה בעתיד

הוא מחיר הנקבע  בימינו שער הריבית. כסףמדגישה את הביקוש ואת ההיצע ל

השני הוא ; האחד הוא השוק לכספי השקעות: המחיר נקבע בשני שווקים. בשוק

וההיצע , בשוק לכספי השקעות הביקוש הוא להון השקעות. השוק לנכסים נזילים

צוי בגין שחיקה אפשרית מכיל בתוכו מרכיב פי כסףמחיר ה. ןהוא כספי חיסכו

 כסףבגלל אינפלציה ומרכיב ריאלי והוא היכולת להשתמש ב כסףבערך ה

בשוק לנכסים נזילים הפרטים מוותרים על . להשקעות המניבות תשואה ריאלית

בתיאוריה פשוטה יהיה שער . נכסים נזילים ועל ביטחון פיננסי תמורת ריבית

לל קיום פרמיית הסיכון יש הבדלים אולם בג. 'הארביטרזריבית אחד בשוק בגלל 

תשואה לא ודאית להשקעה או לסיכון מ נובעהסיכון . בין לוווים שונים בריבית

סוכנים כלכליים . כשיגיע מועד הפירעון הנובע מאי ודאות לגבי התנהגות הלווה

 . גבוה יותר הריביתכך שיעור , ככל שהסיכון גבוה יותר. אינם אוהבים סיכון

 

MAŠ)ית באשר לריב     –  ș ibtum בעת העתיקה יש ויכוח בקרב החוקרים לגבי  (

קבוצה אחת מדגישה את התיאוריה . ההסברים לתופעת הריבית ולשיעורי הריבית

בהלוואות של . המסבירה את הריבית כנגזרת מהפריון להון, מוניטארית-הלא

יודעים מה הריבוי או התנובה ונותני ההלוואה  של  בעלי חיים או זרעים מקבלי 

ניתן לשלם או לגבות בעבור ההלוואה  620.מה שהם נותנים ועושים חשבון כמה 

 ששולמה על הלוואות שניתנו בשעורה 11 9/1%ההסבר לריבית הגבוהה של 

שגודלה בהשקיה על אדמת , הוא שיעור התנובה הגבוה של השעורה, במסופוטמיה

התנובה , ישובלפי ח. ובשיטות עיבוד של חרישה וזריעה מתקדמות סחף פורייה

                                                 
618

 TPAK 1 26:17ff., Veenhof 1999, p. 63. 
619

 Panico 1987, pp. 877-879; Homer 1963, pp. 17-65; Syla 2003, pp. 113-115. 
620

 Heichelheim 1958, pp. 54f. 
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שאפשר היה  אחוז אחד מהיבולכולכן הריבית ששולמה הייתה רק , 9:17הייתה 

-התנובה הגיעה ל, לפי הערכה אחרת 621.להשיג מכמות השעורה שניתנה כהלוואה

הסבר אחר הוא שהנוהל במקרה של  III.622בתקופת אור  9:11-או בממוצע ל 9:01

הסבר נוסף הוא הפרש . שדות היה שבעל השדה מקבל שליש מהיבול חכרתה

לבין , המחירים בין מועד קבלת האשראי לפני הקציר כאשר המחירים גבוהים

וערך השעורה , פירעון ההלוואה לאחר הקציר כאשר המחיר היה נמוך יותר

 . המוחזרת נמוך יותר

 

מתכת כסף לא של שערי הריבית להלוואות בתבואה וב תקביעלמקורות ה   

ים לנוהג של תשלום ריבית בעת העתיקה קשורים ההסברים המוצע .ברורים

 –בשומרית המילה ריבית  623.בחלקם למשמעות המילה ריבית בשפות העתיקות

MAŠ במצרית עתיקה המילה היא ; היא גם מילה לעגלMS והיא גם המילה ללדת .

מכאן יש חוקרים החושבים שהמקור לריבית הוא הנוהג לתת בעלי חיים בהלוואה 

 624.(כריבית) חזרה את בעל החיים בצירוף חלק מהשגר שנולדבצפייה לקבל ב

המשתמש בשדה למרעה צריך לתת לבעל השדה שליש מההמלטות שהתרחשו 

ן . במשך התקופה שרעה, בעדר מכאן שמושג הריבית היה קשור לפריון של ההו

 .שניתן בהלוואה( בעל החיים)

 

מתכת , שעורה)לום הריבית בעת העתיקה חושבה כיחידת מידה של אמצעי התש   

הריבית המקובלת על . ליחידת מידה של אותו אמצעי תשלום לחודש( כסף למשל

מסחר בקנה מידה בבעיקר כאמצעי תשלום ששימשה ) כסףהלוואה של המתכת 

ב. (לשנה 01%) הייתה שקל למנה לחודש( גדול  מתכת כסףשערי הריבית הגבוהים 

. 911% עדקובלים במסחר ם שהיו ממוסברים בחלקם בשערי הרווח הגבוהי

הסברים נוספים הם הסיכונים הפוליטיים והביטחוניים הגבוהים והסיכונים 

הסוחרים המסופוטמים היו . הרבים הקשורים לאיתני הטבע ששררו במסופוטמיה

לפי הנתונים על . מודעים לסיכונים של לווים שונים ותמחרו אותם בהתאם

. ו מלווה ללווה בהתאם לסיכוניםשערי הריבית השתנ, המסחר האשורי הקדום

קיבלו הלוואות בלי ריבית או בריבית , לווים שהם בני משפחה או ידידים קרובים

שילמו , תושבים מחוץ למושבת הסוחרים, למשל, לווים בעלי סיכון גבוה. נמוכה

 . שהגיעו לעשרות אחוזים, ריביות גבוהות מאוד

 

, שהריבית היא יצירה מנהלית יש טענה. באשר לריבית דעות אחרותגם יש    

תשלום המס או -שהסתמכה על מערכת המידות והמשקלות ושימשה קנס על אי

                                                 
621

 -ל ליטר שעורה 21הריבית הייתה . 9:17ליטר שעורה או  1111ליטר שעורה שנזרעו הניבו  021: לפי החישוב של 
 .מהתפוקה בלבד 9% -פחות מ םשה ליטר זרעים 021

Hudson 2000, p. 139.  Potts 1997, p. 80-81; 
622

 Englund 1998, p. 181. 
623

 Hudson 2000, pp. 132-161. 
624

 Steinkeller 1981, pp. 113-145; Veenhof 1987, p. 67. 
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היא  מתכת כסףהריבית על הלוואות ב 625.חלק הארגון בייצור החקלאי בשדות

הוא יחס מחושב מנהלית בהתאם ש 9:01לחודש דהיינו  (שקל 01) שקל למנה

הריבית על הלוואות השעורה . מליסקסגסילפי השיטה  "קלנדרי טבעי" לחישוב

הטוענים . על אובדן התפוקה על השדה ומשתלמת כקנס דמי החכירההיא בגובה 

דוחים את הצגת הריבית כבעלת קשר לפריון וטוענים שההלוואה נלקחה כדי 

הריבית הייתה גם קנס על פיגורים בתשלומי . לשלם חובות לארגון ולא להשקעה

ארמון נחשב כבעל חוב בגובה הפיגור וחייב /דשהמפגר בתשלומים למק. חובות

-יש לציין שבעלי דעות אלו יוצאים מנקודת ראות שהמערכת הכלכלית. בקנס

ס הייתה מבוססת על ארגונים "חברתית של מסופוטמיה של האלף השלישי לפה

של משקי בית מורחבים שייצרו לצריכה עצמית עם מערכת של חלוקת מנות קיום 

וגורמי הייצור היו בידי , היו אמצעי תשלום ושווקים לא. לחברי הארגון

 . הארגונים ולא בידי הפרטים בארגונים

 

התקיימו למשך תקופות , שיעורי הריבית המוסכמים בחברה המסופוטמית   

היציבות הגדולה של שיעור הריבית לאורך תקופה ארוכה מרמזת כנראה . ארוכות

ביקוש )ה לה קשר לתופעות כלכליות ולא הי, שהריבית נקבעה על פי מנהג עתיק

. וסיכונים כסףלוהיצע  היו הבדלים בין אזורים במסופוטמיה באשר למנהגי (

  626.ההבדלים היו בסגנון חוזה ההלוואה ובשערי הריבית. האשראי

 

יש גידול עצום במסמכים הקשורים ( ס"לפה 9011-0111)בתקופת בבל הקדומה    

מידע הנוגע לו מופיע בחוקים , יונים רביםנושא האשראי מופיע בארכ. באשראי

הכמות העצומה של מסמכים שמקורם . ובהכרזות מלכותיות על שמיטת חובות

החל מעידה על כך שחל שינוי במבנה הכלכלה ושהאשראי , בארכיונים פרטיים

נוסף על כך יש השערה שהסקטור הפרטי החל לשחק . תפקיד חשוב בכלכלה למלא

גברה . ארמון לבין המוני העם/המקדש –סקטור הציבורי תפקיד של מתווך בין ה

הם התחילו להשתמש . הנגישות של בני אדם להון שנצבר במקדשים ובארמונות

 . בהון זה להלוואות ולהשקעות במסחר ובפעילויות אחרות

 

למנה  מתכת כסףוחצי בתקופת אשור העתיקה היה שער ריבית רשמי של שקל    

שנחשב לריבית של הכרום וכנראה הופיע גם  (נהלש 11%) לחודש מתכת כסף

הריבית הרשמית האשורית הייתה גבוהה יותר מהריבית על הלוואות . סטלהאב

 שקל לחודש למנה ובבל העתיקה שהייתה IIIבתקופת אור  כסףנקובות במתכת 

ייתכן שגובה הריבית האשורית הושפע מגובה הרווחים במסחר עם . (לשנה 01%)

 . כונים במסחר לטווח ארוך ובמסחר עם התושבים המקומייםומהסי אנאטוליה

  

                                                 
625

 Hudson 2000, pp. 132-161 
626

 Skaist 1994. 
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אלטרנטיבי שימוש : לריבית בתקופה האשורית העתיקה היו ארבעה היבטים  

סיכון , פירעון-קנסות להרתעה מפני אי, נושאות רווחיםבמסחר להשקעות  ןבהו

לאחר  מתכת כסףהסוחרים הבינו שמתן ה 627.טובה לבן משפחה ועמית, של לקוח

יוכלו להשתמש בגו למסחר ותימנע מהם האפשרות  מתכת כסףרם לכך שהם לא 

הוכחה נוספת לכך . בריבית מתכת כסףלהפיק רווחים מהמסחר או מהלוואת ה

נוצר כנראה בגלל חוזי הלוואה  628.היא השימוש במושג ריבית דריבית מושג זה 

קחת המלווה יכול ל, מסוימים שכללו אפשרות שאם ההלוואה לא תוחזר בזמן

והלווה היה חייב לשלם את ההלוואה הזאת עם הריבית , הלוואה מאדם אחר

ריבית על הקרן , החייב המקורי היה חייב לשלם ללווה שעזר לו. שהושתה עליה

סטלה של הסוחרים אנוהל זה הופיע ב .מתכת כסףועל הריבית שהוא שילם על ה

  (.11%)ת של הכרום פירעון היו בדרך כלל בריבי-הקנסות על אי. כנשהאשורים ב

 

הוא ייקח ריבית וריבית דריבית לפי דברי  מתכת כסףבאשר ל"

 629"האסטלה

 

 630"נחייב אותך עליו בריבית ובריבית דריבית"

 

האשראי וההלוואות לבני  .הסוחרים גם הבינו ותמחרו את הסיכונים באשראי   

. ת נמוכהלעמיתים ולאנשים בעלי סיכון נמוך היו בלי ריבית או בריבי, משפחה

לפי הכללים ( לשנה 11%)המותרת  המסחרית הריביות היו נמוכות מהריבית

 . לשנה 91%שקל לחודש למנה או  9/0, דהיינו, סטלהאהנקובים ב

 

של הסוחרים היו רגישים לשמם המסחרי בין השאר בגלל ההשפעה האפשרית    

ם להשפעת הם היו מודעי. ותנאיקבלת אשראי ועל האפשרות של  המוניטין שלהם

הם ייחסו חשיבות . המעמד האישי של מקבל האשראי על זמינות ועל מחיר ההון

של אמינות ושל הסיכון הנובע מהתנהגות , רבה לנושא של יצירת יחסים אישיים

לווים אמינים וידועים קיבלו הלוואה בתנאים . וסיכונים פוליטיים, של פרטים

כך לווים אשורים קיבלו . ות אמיניםמלווים פח( ריבית וזמן פירעון)נוחים יותר 

קיבלו אשראי בריבית  – טוליםאהאנ –לשנה ומקומיים  11%אשראי במחיר של 

הריביות . לשנה 901%לשנה עד  21%בלוחות מופיעות ריביות של . כפולה

 . הגבוהות היו כנראה באשראי לתושבים המקומיים

 

                                                 
627

 Veenhof 1999, pp. 75. 
628

 .Veenhof 1995, pp. 1722-1724 ראה דיון בנושא ובמגבלות הניתוח 
629

 ana kaspim șibtam u șibat șibtim kīma awāt naru'ā'im ilaqqēma MVAG 35/3 p. 75 
note c., CAD N/1 365a. 

630
 șibtam u șibat șibtim nimannuakkum KTH 8:12f., CAD Ș 159a. 
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לא פעילה , הטלב) תא שוכביוה מתכת כסףשילם לנו  .פ.ש'(ש)כתבת לי "

nadi) (במסחר ) (הבטל)שכב ת מתכת כסףאסור שה. 'כאן ( lā nadi אם . (

 631."בריבית (tadānum) התן אות ,אם לא. שייקח, הצריך אות .פ.ש

 

 2.פ.שוהבן של  ,שלך מיםעם החות מתכת כסף המנ 01הביא  .פ.ש"

מתכת האם היו אלה ההוראות שלי לשלוח את ה. מנים 91הביא לך 

מתכת אם מי שהוא צריך , בבקשה אחי? (הבטל)שכב תשכדי  כסף

 הוהלוו אות מתכת כסףפרקו את האריזה של ה, במשרד הכרום כסף

 האם אתם לא יכולים לתת אותו למשרד הכרום הלוו אות. בריבית

  632"שלא נחשוש ממנו, בריבית לסוחר מהימן כמוכם

 

 633"כמו שצריך להיות הוהריבית עלי מתכת כסףה"

 

הריבית תהייה  (אם), מבית הסוחר בריבית (הלוואה) ת כסףמתכלקחתי "

  634"(אכעס)ליבי יחמץ גבוהה 

 

 635"הריבית (בנושא)לא אעשה לך טובות על , (אני נשבע)אשור עדי ( האל)"

 

 דשקל לחודש למנה אח 9 9/0לפי הוראות הכרום  (ריבית)הוא ישלם "

 636"(לשנה 11%)

 

שקל  01) למנה (תכת כסףמשקל  01) הוא ישלם ריבית של שליש מנה"

 637"(לשנה 11%) (שקל לחודש 9 0/1) ,(מתכת כסף

 

 21%) (לחודש)כל אחד  יםשקל 0הריבית תצטבר לפי  .ח.שעד חודש "

 638"(לשנה

 

הוא מחזיק חבילה , לחודש למנה יםשקל  0 9/0הם יוסיפו ריבית של "

 639"(לשנה 01%) אחת של זהב תחת חותמם כביטחון

                                                 
631

 BIN 6 25:15ff., Veenhof 1999, p. 64. 
632

 VS 26 69, Veenhof 1999, pp. 64-65. 
633

 kaspam u șibassu mala wasmū KTS 13a:17, CAD Ș 159a. 
634

 kaspam bēt tamkārim așșibtim alqe șibtum ima''idma libbī imarraș TCL 19 73:28f, 
CAD Ș 159a. 

635
 Aššur lițțul șibtam lā agammiluka TCL 20 87:18, CAD G 22a. 

636
 kīma awāt kārim ultu 1 1/2 šiqlim ana 1 manā'im ușșab CCT 1 5a:11, CAD K 236b. 

637
 1 manā'um 1/3 mana șibtam ușșab TC 3 91, Larsen 2002, p. 50. 

638
 adi waraḫ MN ultu 2 šiqlim șibtum illik TCL 4 21:13, CAD A/1 321b. 
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לכל  (חודשל) אחד לכל (מתכת כסף) יםשקל 0 (של)הוא מוסיף ריבית "

 640(לשנה 901%) "מנה

 

שקל אחד  (מתכת כסף) יםשקל 91עבור כל , והלאה .פ.שמהאפונים של "

 901%) (כריבית)יצטבר עבורו  (למנה יםשקל 0)לחודש  (מתכת כסף)

   641"(לשנה

 

pašallum)זהב  םישקל 91חוב של " אם לא . טוליםאשל שני האנ (

בשער חליפין  מתכת כסףן הנקוב הם ישלמו את ערכו בישלמו בזמ

 643"91:9של  (642הגבוה)

 

644שטרות/חוזים .1
 

 

המשמרים , מוסד האשראי לא יכול להתקיים בלי מערכת תומכת של הסכמים   

הגורמת , ומערכת אכיפה 645,בכתב ובעל פה את קיום קשרי האשראי בין הצדדים

כתוצאה מלחץ חברתי או  לאנשים לעמוד בהתחייבויות שהתחייבו בהסכמים

  646.מעונשים

 

בימינו הוא שטר הנחתם על ידי הקונה לטובת ( promissory note)שטר חוב    

שטרות . השטר ניתן להעברה. לתשלום סכום המשלוח בזמן פירעון מוסכם, הספק

Iתקופת אור , דומים התקיימו בתקופה השומרית I I והתקופה הבבלית הקדומה .

qīptum)י לוחות ההפקדה באשרא של הסוחרים האשורים היו שטרי חוב  (

(tarkistum ו ( לוחות אלו היו יכולים להיתפס על ידי בעלי . במשמעותם בימינ

מכאן שהלוחות היו יכולים להיות מועברים לאחרים ומוצגים . חובות שלא נפרעו

והיה צורך , כתוצאה מכך ערך הלוחות היה גבוה.  לתשלום על ידי כל אדם

כדי לפשט את ההעברה יצרו הסוחרים האשורים . תם בחדרי ביטחוןלהחזיק או

 -מונח כללי באמצעות כתיבת המלווה ב( מוסר כתב זה)ז "שטר חוב למוכ

                                                                                                                                            
639

 ultu 2 1/2 šiqlim ina 1 warḫim ana manā'im ușșubū 1 riksum kunukkušunu ša 
ḫurāșum ana šapartim ukâl CTMMA 1, 89, Larsen 2002, p. 199. 

640
 ultu 6 šiqlim ina warḫim ana 1 manā'im șibtam ușșab TC 3 91, Larsen 2002, p. 49. 

641
 ištu līmim ša PN 10 šiqlum ultu šiqlim ina warḫim illakšum CCT 1 10a:19, CAD L 
194b. 

642
 .5:8 הרגיל הוא 

643
 ICK 1, 30, Ichisar 1981, pp. 57-59; Dercksen 1996, p. 150. 

644
 Wilcke 2007, pp.76-113. 

645
 Veenhof 2003a, pp. 465-470. 

646
 Veenhof 1999, pp. 74-75. 
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היה זכאי לקבל , שהוא סוחר, כתוצאה מכך מציג השטר. (tamkārum) 'הסוחר'

נותן ההלוואה את תמורת פירעון ההלוואה( ללא ערעור)  647.למרות שלא היה 

  

bill)שטר מכר      of sale ) הוא מסמך המציג הוכחה להעברת הבעלות על סחורות

הוא משמש . שטר המכר מקובל כמכשיר לקבלת אשראי. אך לא להחזקה בהם

. הלווה ממשיך להחזיק בשטר עד שההלוואה נפרעה. ביטחון לקבלת אשראי

ס והוכיחו מכירת נכסים "מסמכים דומים התקיימו באלף השלישי לפה

(kudurru)648 .החוזים והשטרות אושרו . שטר המכר היה הוכחת הבעלות על הנכס

הצדדים אישרו את הנאמר בהם בשבועה . על ידי עדים ועל ידי השלטונות

 .בנוכחות עדים או  בשערי בית המקדש או לנוכח הסמל של אשור

 

שהיה , מרחוס נכתבו על לוח "החוזים במסופוטמיה של האלף השלישי לפה   

לחוזים היה מבנה מסוים שנלמד בבתי הספר . התיעוד בכתב של התקופה אמצעי

שעל גבה ( חומרעשויה )חוזה ההלוואה הוכנס למעטפה  649.לכתיבה של התקופה

 .תאריכים של קבלת ההלוואה ותאריך פירעונה, נכתבו תמצית העסקה

 

  650(כילטפה)מכנש  מסמכים אשוריים עתיקים במעטפות חתומות

 

       

                                                 
647

 Veenhof 1997, pp. 355-363. 
648

 .01 'עמ זכויות הקניין' ראה פרק א 
649

 Wilke 2007, pp. 77-115. 
650

 Heibrunn Timeline of Art History, The Metropolitan Museum of Arts, New York. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/66.245.5b. And wowTurkey.com: 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=27656&start=15. 
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. מקבל האשראי והעדים הנוכחים, כותב החוזה, היא נחתמה על ידי המלווה   

ניתן למלווה. המסמכים הוכנו בשני העתקים לפחות . והשני ללווה, העתק אחד 

נחשבו למסמך המחייב את החייב לשלם את , חוזים הסגורים במעטפה חתומה

על כן המסמכים נשמרו בחדרי  651.חובו לכל אדם המציג את המסמך לפניו

ואלה , תשלום חוב היה נוהל של תפיסת הלוחות בידי המלווים-ובעת אי, ביטחון

בעת תשלום החוב שברו את . יכלו להגיש את הלוחות לפירעון לבעלי החוב

 .כווהלוח איבד את ער, המעטפה

 

ובמסמכים משפטיים שנמצאו מופיעות תביעות  האשורים במכתבי הסוחרים   

זימונים לדיונים להחזרת חוב בפורומים פרטיים ומשפטיים , להחזרת חוב

. תשלום חובות -וסיכומים של דיונים שנמצאו בהם פתרונות לבעיות של אי

   . החוב הסוחרים הפעילו נוהל של תפיסת חייבים כדי להביאם לידי תשלום

 

)הסוחרים דאגו לתיעוד מלא     lapātum ו . של פעולותיהם ( הם הכינ

šiknātum)חוזים /הסכמים  לאחר ביצוע המכר נחתמו. לפעולות המסחריות (

kunukkum) בעזרת חותמים תעודות המסכמות את הנמכר ואת תנאי המכרה ) 

šībum)התעודות נחתמו גם על ידי עדים . ומעטפות חומר סמכי מבנה מ. (

מאדם , (או שעורה) מתכת כסף Xכמות של : "האשראי הרגיל היה בדרך כלל

חותם , תאריך, עדים, "כהלוואה עם ריבית, התקבלה על ידי אדם מסוים, מסוים

הכוללים את השיעור המדויק של הריבית ואת מועדי , סעיפים נוספים. המקבל

בחלק מהחוזים לא  .לא מופיעים בחוזים רבים, התשלום המדויקים של ההלוואה

אלה ריבית על ( כמו במקרה של מתן הסחורה במשגור)הייתה ריבית על האשראי 

רים היא ששיעור הריבית היה קהמצוינת על ידי החונוספת סיבה . פיגור בתשלום

הריבית מצוינת בחוזים . ולכן לא היה צריך לציין אותה במפורש, ידוע בציבור

מתכת  םיבעבור חמישה שקל מתכת כסףהריבית היא שקל " –בצורה כמותית 

בשטרות האשראי יש לפרקים הסבה של (". לחודש)שקל למנה כל אחד "או " כסף

. השטר לאחר באמצעות קביעה שהאשראי ייפרע לאדם אחר מנותן האשראי

 . בשטרות מסוימים מופיעים ערבים וביטחונות בצורת נכסים ובני אדם

  

אם אין להם תביעות  .בחוזההם מחויבים , (שקלים X)נתתי להם "

שקל  90הבדיל ההוא מחיר של  (עבור)הם חייבים לשלם , עליך

 90 -מחויב בחוזה ל .פ.שגם , (מתכת כסףלשקל )כל אחד  (בדיל)

                                                 
651

 Veenhof 2001, p. 146; Veenhof 1997, pp. 336-366. 



 

145 

 

תפוס אותו , (לחוזה) בקשר ליתרת התביעה עליו, שקל כל אחד

  652"וחייב אותו לשלם

 

זור לך ושים אז שבנו יע, מתכת כסף( משלוח)יש חלק ב .פ.שאם ל"

חתום מחצית , מכור את המשלוח, לב במיוחד ללוח בקשר לקניות

מתכת אתה חייב לגייס עדים למשלוח ה, ושלח אלי מתכת כסףה

תן " (יגיד)אם בנו . כך שהוא לא יוכל לתבוע אותך יום אחד, כסף

". לי את הסחורות אני חייב להיות אחראי על התנהלות בית אבי

מה 'אתה חייב לענות "? (בנושא ול בעצמךפעל)מדוע הוא מנע ממך 

ראה שהלוח . 'אני אקח על חשבונך, שיילקח על חשבוני מבית אביך

 653"שלך והעדים הם בסדר ושחרר את הסחורות

 

נרשם ( ובאשר לכך), (שהלווית לי עם ריבית מתכת כסף דבנוסף למנה אח)"

 654"והאפונים מסמך ובו החודש

 

 655"כםלאת מועד הפירעון בלוח ש רישומו"

 

, מתכת כסף (לפרוע חוב) אם מי שהוא מהחייבים שלי מתכוון לשלם לך"

וגר ופתח  מתכת כסףלכך שהוא ישלם את ה מואת המעטפות של הלוחות 

 656"והריבית לפי הלוח

 

פרעתי ) הלי במלוא מהשול (מתכת כסףה)ש שלך מדוע לא כתבת בלוח"

 657"(החוב

 

 658"עדיםהוא הפקיד בידנו בלי  והז (מתכת כסףה)כל "

 

                                                 
652

 addiššunūti rakkusū šumma ina libbika lā īšu ultu 16 šiqil annikim inappulūnikum u 
išti PN mala tašītanni ultu 16 šiqil annikim rakkus șabassuma šašqilšu KUG 27, 
Larsen 2002, p. 13. 

653
 šumma PN ina kaspim adim mer‘ašu ina šaḫātika lizzizma țuppam ša šiāmātim 
šitamme'amma šīmam dinamma kaspam mišlišu kunkamma šēbilannim kīma 
urram ana māmītim lā ișabbutūkani kaspam ina šēbulim šībē šukun šumma umma 
mer‘ašuma luqūtam dinam ana awāt bēt abīya maș'āku mā ina awātim iptu'akka 
umma attama mala ina bēt abīka ișșēriya ilaqqeūni ina șērika alaqqe țuppaka u 
šībēka danin luqūtam wašer Gwaltney 1983, p. 41,  Pa 14, L 29-568:17-40. 

654
 taḫsistum nad'atni warḫum u limmum laptū TCL 14 49:7, CAD T 53a. 

655
 ūmē ina țuppikunu luptānim CCT 5 5a:25, CAD L 87a. 

656
 šumma iḫḫabbulūtiya mamman kaspam išaqqalakkunūti țuppīya petiāma ammala 
țuppišu kaspam u șibassu šašqilāšu TCL 4 49:14, CAD Š/₂ 10a. 

657
 kīma šabbuākuni miššum ițțuppika lā talputam CCT 2 3:13, CAD  L 87a. 

658
 mimma annîm lā šībē ipqidniātima CCT 3 29:32, CAD Š2 394b. 
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 659"לאבי מתכת כסףשאנשים אלה יהיו העדים שלך שנתת את ה"

 

כתוב מסמך עבורנו בנוכחות שני , לחשבונך מתכת כסף Xשילמתי "

 660"עדים

 

 661"העתק של העדות שלו (איתו)נושא  .פ.ש"

 

 662"שםהלוחות הנוגעים לעדים שלי וההעתקים שלהם נמצאים "

 

לוח עם שני עדים אנו לא יכולים לעשות דבר עד שאקבל את ה"

 663"(לעניין)מסכימים

 

בתקופה  .של ימינוהאשורי היה דומה במבנהו לשטר ( השטר)לוח החוב    

וכל , היא מוחלטת, המופיעה בהסכם האשראי וההלוואה, ההתחייבותהאשורית 

מחזיק בשטר החוב היה יכול לדרוש מהחייב בשטר ומהערבים את פירעונו 

את השטרות היה אפשר . שטר למציג השטרלא היה צורך להסב את ה. במועד

לתפוס מידי בעל החוב בנוכחות עדים בין אם ישירות ובין אם כתוצאה מהחלטת 

היה רכוש חשוב בידי המלווה , החתום במעטפה, לכן שטר החוב. בית משפט

, בעת פירעון ההלוואה הקפידו החייבים לקבל את השטר. ונשמר בחדר הביטחון

החייבים דרשו , אם השטר לא היה זמין. ולזרוק אותולשבור את המעטפה שלו 

אין עדויות על ניכיון שטרות . מבעלי החוב לוח האומר שההלוואה נפרעה

גנובים כנראה במחירים , כפעילות ממוסדת אך יש עדויות שסוחרים קנו שטרות 

 .נמוכים מהערך הנקוב בשטר

 

Kt) כנשמכתב של מלך אשור למועצה של כרום   87/k 40 – Hecker 2003 187f.) 

 

וסוחרים שלהם  (nuā'ū)מקומיים  תושביםאנו שומעים ש"

(mākīrū מסמכים תקפים השייכים  (zabālum)נושאים  (

tamkārū)לסוחרים  " אנשים קטנים"וש, .כ.שמ (

(șuḫurūtum) בבקשה. קונים אותם כל הזמן מחוץ לעיר ,

                                                 
659

 awīlū anniūtum lū šībūka kīma kaspam ana abīya taddinu BIN 4 108:19, CAD Š/2 

394b. 
660

 X kaspam aššumika anāku appulma u maḫar 2 taḫsistēni idīma CCT 5 45a:3, CAD T 
53a. 

661
 meḫram ša șībūtišu PN naši KUG 50:7, CAD M/2 55b. 

662
 țuppū ša šībīya u meḫrūšunu ammakam ibaššiū KTS 1 40:33, CAD Ţ 130a. 

663
 adi țuppam ša šībē 2 šina etamdūtim alaqqeannima lā neppaš BIN 4 70:17, CAD 
Š/2 394b. 
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...כאשר תשמעו את הלוח הזה  .  יקנו( הסוחרים האשורים)ש.

 תושבים המקומייםשה (אשורי) כל לוח השייך לסוחר

אספו את הלוחות ואפשרו , .כ.שהביאו מ (שלהם)והסוחרים 

שאתם  מתכת כסףלבעל הלוחות לשלם לכם את אותו סכום ה

 664."את הלוחות (אליו) ולקחת (להם)שילמתם 

 

 גביית החובות התבצעה גם על ידי אנשים שהוסמכו לכך בכתב על ידי המלווה   

הם קיבלו מהמלווה העתק של השטר המקורי . (בדרך כלל שותפים ובני משפחה)

țuppum ša šabā'ē)כתב פטור , אם פרע את חובו להם, ונתנו ללווה באמצעות . (

את השטר ( להרוג)כתב פטור זה היה יכול פורע החוב לבקש מהמלווה לשבור 

ום מקורי או הכחשת החוב כתוצאה מטענה על היעדר שטר חת. החתום המקורי

מטענות על תשלום החוב הייתה יכולה להוביל לחתימת חוזה בנוכחות עדים על 

tarkistam laqā'um ana)נושא פירעון ההלוואה  אם המלווה , לפי החוזה. (

היה צריך לשלם כפליים או פי שלושה מהסכום  לווהה, הוכיח את תביעתו

 .המקורי או ריבית כפולה על יתרת הסכום

 

 שהוא שילם מתכת כסףהנוגעים ל (במעטפות)ג לוחות סגורים והוא הצי"

665"2.פ.שו .פ.ששל  החוב (פרע את)על 
 

 

יתרת מחיר  (מתכת כסף) יםשקל 91 -ו מנים 0 .פ.שאני אשלח לך עם "

את  (מלשלוח אלי)אל תעכב  (אתה אדוני, אתה אבי)בבקשה , החמורים

 666"שלי (על החוב)הלוח 

 

  667"(את החוב)איש לשלם אני אקח את הלוח ואגרום ל"

 

מכאן נשאלת . ההלוואה היה מקובל לשבור את חוזה ההלוואה ןבעת פירעו   

ההשערה היא שהלוואות אלו לא . השאלה מדוע נמצאו כל כך הרבה חוזי הלוואות

כגון מצב ביטחוני חמור שגרם ללווה לעזוב את ביתו , נפרעו בגלל סיבות רבות

יש . יכולת של הלווה לתבוע את המלווה וכדומה חוסר רצון או, ואת הארכיב שלו

השערה אחרת הקובעת שבעת פירעון ההלוואה נשברה המעטפה בלבד ולא לוח 

הוא , אם הלווה טוען ששילם את ההלוואה. ולכן נשמרו לוחות החוזים, החוזה

לחילופין הוא לפעמים נדרש לחתום על חוזה שאומר . היה צריך להישבע על כך

                                                 
664

 Veenhof 2008; pp. 138-139. 
665

 u šūt kaspam mala ana ḫubul PN u ḫubul PN₂ ušaqqilu țuppē ḫarrumūtim iškunma 
TuM 1 22a:12, CAD Š/₂ 9a. 

666
 2 manā'am 10 šiqlam ša šīm emārē išti PN ušebbalakkum abī atta bēlī atta țuppī lā 
takalla TCL  19 39:23, CAD K 100a. 

667
 țuppam lalqēma awīlam kaspam lušašqil CCT 2 22:46, CAD Š/₂ 10b. 
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הוא יצטרך להחזיר כפליים או פי שלושה מהסכום , ה על החובשאם תוצג הוכח

נרשם לוח , אם הלוח לא היה זמין בעת תשלום החוב 668.המקורי או ריבית כפולה

țuppum ša šabā'ē' לוח שביעות רצון' –מיוחד   .המציין את תשלום החוב, ((

 

 (לנותני האשראי) אבי לסוחרים (במקום) עבור (את חובות)הוא ישלם "

יהיו ( הלוחות)הם , (על הפירעון) ייתנו לו לוחות( נותני האשראי)ם וה

 669"אצלו (יישמרו) בטוחים

 

 כל לוח קודם, "פגיון של אשור"לפני ה( נשבעו)נתנו תוקף ללוח ( הם)"

 670"הוא אינו תקף (אחר)

 

 671"והשגתי בחזרה את הלוח של אבינו .פ.של (את החוב)שילמתי "

 

 תישארו) לוחותיי (יישארו)לוחות שלי אחרת ה (מתכת כסףשלם את ה)"

 672"(חייב

 

 91ששולם לי  (אשר אומר ,בנוגע לחוב) הלוח הזה והלוח החתום על ידי"

 673"(בשבירהיתבטלו ) ימותושני הלוחות , מתכת כסף מני

 

השם של מופיע עליו אשר , מתכת כסף מני 1 -הלוח בנוגע ל "

מתכת  מני 0 –הלוח בנוגע ל  .הוא חסר תוקף, (המלווה)הסוחר 

צריך  (המלווה)הסוחר ואשר , (המלווה) שנכתב על שם הסוחר כסף

 674."חסר תוקף (גם הוא) .פ.שלתבוע אותו מ

 

                                                 
668

 .912-910 ףסעיבמופיע גם בחוקי חמורבי  
669

 ana tamkār abīya ušaqqalma u țuppēīšu ḫarrumūtim ušeșșāma ištišu ibaššiū CCT 1 
45:9, CAD A/₂ 377b. 

670
 maḫar patrim ša Aššur țuppam nuballit țuppum pāanīum ša ellianni sār Kültepe 
n/k 470:15, CAD Ţ 138b. 

671
 ana PN ašqulma țuppam ša abīni ušēșiam KTB 11:15, CAD A/₂ 377a 

672
 …..šumma lā kīam țuppūya țuppūya C 11:29, CAD Ţ 130a. 

673
 țuppam šuāti u țuppam ša šabā'ē ša 10 mana kaspim ša kunukkiya țuppū kilallān 
limūtū CCT 4 16a:29, CAD Š/2 253-4b&a. 

674
 țuppum ša 3 mana kaspim ša šumi tamkārim waddûma ina ālim PN kaspam 
šaqālam qabiu sār țuppum ša 2 mana kaspim ša šumi tamkārim laputma 
tamkārum ișșēr PN išû sār ICK 1 38b:7ff., CAD T 128b. 
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אני , 'הוא אבד'אומר  .פ.שאבל ( של החוב)הלוח  (החזרה של) הם ביקשו"

, יופיע  2.פ.של מנים 0אם הלוח עם החוב של , מתכת כסףחייב לשלם את ה

 675"הוא אינו תקף

 

חזיר מאם הוא , הגיע (החוב)שמועד תשלומו  (על האשראי) ללוח (באשר)"

שישלם  ,אם מועד התשלום עבר, ראה את הלוח שלו, לך מתכת כסףהאת 

 676"והריבית מתכת כסףאת ה

 

 .פ.שש (את החוב להוכיח)לא יכול לספק לוח סגור או עד  2.פ.שאם "

 מתכת כסףה עבורפי שלוש  .פ.שישלם ל 2.פ.ש, (מתכת כסףחייב לו )

 2.פ.ש ,(על תשלום החוב) אם הוא יכול לספק או לוח או עד, והז

  677"מתכת כסףחשב כמי ששילם את היי

 

 678וערבים ביטחונות .1
 

šapartum; erubbātum)הסוחרים האשורים השתמשו בביטחונות     ובערבים  (

(qātātum).679  השימוש בביטחונות היה בעיקר בעת ביצוע הלוואות למקומיים

. ובמקרה של הלוואות בהיקף גדול כמו הלוואות לרכישת בתים( טוליםאהאנ)

עבדים , במקרה של הלוואות למקומיים הביטחונות היו בדרך כלל כלי בית

או  מתכת כסף, במקרה של הלוואות גדולות במיוחד הביטחונות היו זהב. ובתים

חונות השימוש בביט. יש גם מקרים מעטים של ביטחונות לאשראי ספקים. בתים

לגבי הלוואות למקומיים ולהלוואות בהיקף גדול מעיד על כך שהסוחרים היו 

ניתנו . מודעים לנושא הסיכונים והשתמשו בביטחונות כדי להקטין אותם נכסים 

šapart)כביטחון  im iddiamma ן  ( או  (šapartim ukall)או הוחזקו כביטחו

erubāt)כעירבון  במקרה של . (išû rakis)וכתוצאה מכך האשראי היה מובטח , (

היקף . לווים ואשראי עם סיכון גבוה לקחו המלווים ביטחונות מצטברים וערבים

. העדויות על ביטחונות בהקשר עם אשראי מסחרי בין האשורים הוא מצומצם

איום על הפסקת , של לחץ החברתי אחרות הסיבות לכך יכולות להיות אפשרות

                                                 
675

 țuppam ērišūma umma PN-ma ḫalaq kaspam anāku šaqqulāku šumma țuppum ša 
5 mana kaspim ša ḫubul PN2 ētaliam sār JCS 14 1 S. 558:5ff., CAD Ţ 138b. 

676
 țuppum ša ūmūšu mal'ūni šumma kaspam utarrakkum țuppušu amurma šumma 
ūmūšu ētatqū kaspam u șibātišu šašqilšu  VAS 26 31:27ff., CAD Ţ 130b. 

677
 šumma țuppam ḫarmam ūla šībē ana PN PN2 lā uštēli ana kaspim annîm šušalšum 
PN2 ana PN išaqqal šumma țuppam ūla šībē uštēli kasapšu PN2 šabbu BIN 4 
147:16, CAD Š/3 378a. 

678
 . Veenhof 1999. pp. 76-82; Veenhof 2003a, pp. 468-473-ון בנושא בראה די 

679
 Veenhof 2003a, pp. 468-471. 
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אפשרה את החזר שהגבוהה והרווחיות , סדירההפעילות המסחרית ה

 680.ההלוואות

 

 היו שטרות חוב של סוחרים, ביטחונות נוספים שהוכרו על ידי הסוחרים   

על , בדרך כלל של אשראי ספקים, של סוחר אחר( לוח חתום)שטר . אחרים ניתן 

פירעון ההלוואה היה יכול  -במקרה של אי 681.ידי הסוחר הלווה לסוחר המלווה

השימוש . ת השטר לפירעון במועד פירעונו לכותב השטרהסוחר המלווה להציג א

בשטרות מסחריים לצורכי ביטחונות הוא עדות נוספת לסחירות שטרי החוב של 

 .הסוחרים

 

. הם שכיחים יותר מביטחונות בשטרות החוב של הסוחרים 682ערבים להלוואות   

ב האחד הוא ער: במסמכי הסוחרים מצוינים כמה סוגים של ערבים להלוואות

(qātātum) , השני הוא שותף(šazzuztum) והשלישי הוא , או נציג של בעל החוב

בשטר החוב הופיע . לפניות המלווה בעניין החוב( apālum)אדם שצריך לענות 

 –יש גם מקרים שבהם השותף או הנציג . והוא גם חתום על השטר, הערב בשמו

šazzuztum anākuma)–במקומו ( נוכח)המתייצב  . ותם במקום הסוחרהוא הח (

הערב לא רק ערב לסכום ההלוואה אלא גם להתייצבות הלווה בעת פירעון 

הוא יכול לתבוע את בעל החוב על , אם הערב נאלץ לפרוע את החוב. ההלוואה

הלוואה שהוא היה צריך לקחת לצורך פירעון החוב כולל הריבית על ההלוואה 

. על הריביתוהריבית )שלקח  ומתוך מסמכי , א מורכבנושא הערבויות הו(

הסוחרים קשה להבחין בהבדל בין ערב לבין שותף או לבין לווה משותף במה 

 . שנוגע לתשלום חובות שהם ערבים או שותפים להם

 

 683".פ.שעבור  מתכת כסף מני 99על  2.פ.שכערב לאני רשום בלוח "

 

ואני אקבל אותם מהשיירה כך , שהסחורות יגיעו אלי הנה לביקורת"

ובעל החוב שלי ביציאה לדרך לא ידרוש ערב  ,כאן (יפורסם) שישמע

ולא  (לדרך)אם הסחורות לא יצאו . עבורי וכתוצאה מכך אני אושפל

הם  ?מתכת כסףמי יחתום בתור ערב עבור כל ה, כאן (יפורסם)ישמע 

 השם שלו(ש)כמו  (בסדר)האם האב הוא  (אבל) 'לך לאביך' (לי)יגידו 

 684"?(מרמז)

                                                 
680

 Veenhof 2001, pp. 93-104. 
681

 .ששימשו ביטחונות –ארגון הסוחרים  –והכרום  אנאטוליהיש עדויות גם על שטרות חוב של הארמון ב 
682

 Veenhof 2001, pp. 104-125. 
683

 11 mana kaspim ana PN qātātim ša PN2 nalputāku KTH 15:8, CAD L 94a. 
684

 luqūtum ana barā'im likšudamma ina ḫarrānim lamḫuršīma annakam lišmēma bēl 
qīptiya bāb ḫarrāniya ša qātātim lā errišimma lā abâš šumma luqūtum lā uș'āma 
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שלי על ידי  ביטחונותדי שליחת הודעה אם שחררת את הבשר לי על י"

אשר לו אני חייב והמחזיק את  (טוליאהאנ) למקומי מתכת כסףתשלום ה

 685"שלי תביטחונוה

 

אני אתן לך סכום  .שלך מתכת כסףלמשך התקופה שהם יחזיקו את ה"

כל עוד הם מחזיקים ( תשתמש בו)ואתה תחזיק אותו  מתכת כסףשווה של 

 686"שלך סףמתכת כאת ה

 

. (אשור)בעיר " .  ,.פ.ש (של מתכת כסףקבל ל)לפני  נושלך התחנ יםהנציג.

ואז נתתי , אתה נתת את האמות והעבדים של הנציגות שלך בתור ביטחון

.. מתכת כסףלהם את ה .  687".פ.שוהם שילמו ל.

 

 688"(כביטחון)לקחתי כלי ביתך , בריבית ממני (הלוואה)אשתך לקחה "

 

הם יצאו  מתכת כסףכאשר ישלם לי את ה, ביטחוןהם מחזיקים בבית כ"

 689"מהבית

 

וכל מה שהוא  השדות, וירושו, על ידי ביתו תמובטח (החוב) מתכת כסףה"

 690"בעליו

 

 691"על ידי כל רכושם בעיר תמובטח מתכת כסףה"

 

 692"(להלוואה) כביטחון .פ.שהוא מחזיק בבת שלו "

                                                                                                                                            
annakam lā i-ší-me manum ša ana kullišu kaspam qātātiya iltaputu umma 
šunūma ana șēr abīka tallak abum kī šumišu CCT 3:8b, Larsen 1967, p 164. 

685
 šumma ana nuā'im ša ḫabbulākunima šaprātiya ukallū kaspam tašqulamma 
šaprātiya tušēșiā têrtaka lillikam uznī piti BIN 6 68:26f., CAD Š/1 430a. 

686
 mala ūmē ša kaspaka uka‘'ilūni u anāku kaspam mala kaspim laddinakkumma 
mala ūmē ša uka‘'ilūni u atta kā‘il BIN  6 37:15ff., CAD K 510a. 

687
 ina ālim …ša kīma kuāti usalliūnimma PN amātim u wardē ša šazzuztika tukatīma 
kaspam….addiššunūma ….ana PN išaqqulū TCL 4 25:15, cf., CAD Š/₂ 245a. 

688
 aššatka X kaspam așșibtim ištiya talqīma unūtka așbatma MVAG 35:1 No. 292 r. 
15, CAD Ș 12b.  

689
 bētam ana šapartim ukallū kaspam išaqqalamma ina bētim ușșiū TCL 14 66:11, 
CAD Š/1 429b. 

690
 kaspum ișșēr bētišu alpēšu eqlātim u mimma īšū <<kaspum>> rakis TCL 21 
238B:16 CAD B 283b. 

691
 kaspam ina ālim immala īšuni rakis KTH 19:22, CAD I 290a. 

692
 PN merassu ana šapartim ukâl  CCT 1 10b+11a:17, CAD Š/1 429b. 
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 693"ערבונוהיא  .פ.שהאמה "

 

 694"הוא ערבונו .פ.שהעבד "

 

הם , מחירה, מתכת כסףשקל ה 90אם בסוף חודש זה הם יביאו את "

 695"(לשחרר אותה) יכולים לקחת אותה

 

 (אם), (הלוואה) מתכת כסףעל ידי ה (בעל התחייבות, ערב)מוחזק  .פ.ש"

 696"לכל מקום שיחפוץ (ישחרר אותו) וחזר הוא ייקח את בנות מתכת כסףה

 

, הבית, וזה מתכת כסףעבור ה, מתכת כסףמנה  X 0.פ.שחייב ל .פ.ש"

ל 2.פ.שוהשפחה שייכים ל 3.פ.שהמשרתת  מתכת את ה ₂.פ.שמי שישלם 

 697"יקבל את הבית כסף

 

  698וההתחשבנות  החשבונות רישום .82
 

חשבונאות הינה שיטת מדידה ודיווח של אירועים כלכליים ומצב כלכלי של "   

ופיננסי ע ".ישות לתקופה מוגדרת ל פעילות היחידות מטרתה לספק מידע כמותי 

. הכלכליות שיוכל לסייע למקבלי ההחלטות הכלכליות של הישות הנבדקת

נגזר מהביקוש של , צורתו" תוכנו והיקפו של המידע החשבונאי המופק בעסק 

נקודת המוצא של כל הדיון בחשבונאות הינה זיהוי ". "המשתמשים בו

נ 699".המשתמשים במידע החשבונאי והסיבות לביקוש להם ו צרכני המידע בימי

הבנקים וספקי , העובדים, ההנהלה, החשבונאי הם בעלי השליטה ומשקיעים

הסיבות לביקוש להם הם . ורשויות ממשלתיות ומוסדות, לקוחות וספקים, אשראי

רצון להעריך את הפעולה השוטפת וההשלכות של החלטות , פיקוח על ההנהלה

המשך תשלומי חובות ובקרה ניתוח מידת היציבות של החברה והבטחת , כלכליות

  700.על פעילות החברה מבחינה ציבורית

 

                                                 
693

 amtum PN erubātušu MVAG 33 No. 227. CAD E 327a. 
694

 wardum PN erubāt TCL 233 A 20, CAD E 327a. 
695 šumma ina gamār warḫim annîm 15 šiqil kaspam šīmiša ittablūnim u itarru'ūši 

CCT 21 252:23, CAD Š/3 22a. 
696 išti kaspim PN uktâl kaspam utârma ašar libbišu mera'šu itarru KTH 22:8, CAD  T 

249a. 
697 X mana kaspam ișșēr PN PN₂ īšu ana kaspim annîm bētam PN₃ șuḫārtam u amtam 

idaggal ša kaspam ana PN₂ išaqqulū bētam ilaqqe  BIN 4 190:8, CAD D 22b. 

698
 Dercksen 2004, pp. 191-230; Veenhof 2003, pp. 78-123 :ראה דיון אצל 
699

 .00-1' עמ. 0191ארניה ואחרים  
700

 .00-1' עמ. 0191ארניה ואחרים  
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החשבונאות במסופוטמיה התפתחה בארגונים הכלכליים הגדולים של המקדש    

נמצאו לוחות ובהם רישום  אורוכבחפירות ב. ס"והארמון בסוף האלף הרביעי לפה

 של התנועה ושל המלאי של מוצרים ורישום של תשומות העבודה והתגמול

ידי . שקיבלו העובדים הטכניקה והטרמינולוגיה של הנהלת החשבונות פותחו על 

הם פיתחו . ס"השומרים במקדשים ובארמונות של אמצע האלף השלישי לפה

המסמכים הרבים . טרמינולוגיה מיוחדת שהועתקה והייתה בשימוש בידי האכדים

ות הקדומות היה שימוש אינטנסיבי בטכניק IIIשנמצאו מעידים שבתקופת אור 

ניהול החשבונות בוצע על ידי הסופרים שלמדו ותרגלו את . של הנהלת החשבונות

מיוחדים גדולים היו לוחות , לפי הטכניקה. הטכניקות בבתי הספר לסופרים

(țuppum rabûm בלוחות היה שימוש במילים . ששימשו לרישום הפעולות (

. דרה נרשמו הכמויותמתחת להג. מסוימות לצורך ציון סוג הפעולה או הנכס

, סחורות יוצאות, נכסים, בשורה האופקית נרשמו פרטים כמו סחורות נכנסות

הסופרים השתמשו בחלק מהמקרים בערכים . ובסוף הטור נרשם הסך הכול

והשני לרישום , טור אחד לרישום הזכות. בלוחות היו שני טורים. מתכת כסףב

נרשמה יתרת הזכות או ( נהש, חודש)בסוף יחידת הזמן של הרישום . החובה

מערכת החשבונות השומרית נבנתה לצורכי פעילותם של הארגונים  701.החובה

ואת השליטה , הגדולים שניהלו את הייצור ואת ההפצה של הסחורות שבהם עסקו

. על הפעילות הכלכלית של יחידות שונות בארגון מבחינת התשומות והתפוקות

קוחות ועם הספקים כאשר עניין ההנהלה עניין רב עוררה מערכת היחסים עם הל

מצב היתרות היה . דהיינו יתרות החובה והזכות, היה מצב היתרות התקופתי

יתרות . בסיס להתחשבנות עם הספקים ועם הלקוחות שהיו בדרך כלל סוחרים

בארגון היה מעקב על . הזכות של הארגון היו הופכות לאשראי שניתן לסוחרים

 .פירעון האשראי

 

ניהלו את . כת החשבונאות של הסוחרים האשורים הייתה מורכבת יותרמער    הם 

Iאור  תקופתהחשבונות של העסקים בדומה לניהול החשבונות ב I I  ואולי גם לפני

ניהלו רשימות 702.כן ל פעילותם המסחרית לפי ע (taḫsistum)חשבונות  /הם 

מתכת ם בסעיפים של הכנסות והוצאות וסעיפים של מקורות המימון והשימושי

נוסף לניהול חשבונות העסקים המסחריים שלהם היה גם ניהול של . כסף

, למשל הכרום, המוסדות שפעלו. חשבונות של עסקות משותפות ושל השקעות

בעת ניהול החשבונות מול סוחר אחר או . ניהלו גם הם מערכת חשבונות נפרדת

ום התהליך היה בת. המוסד הכינו שני העתקים של החשבונות לכל אחד מהצדדים

תהליך שהועברו בו יתרות מצד , (bulluțum)את החשבונות  זכות או לחייבצורך ל

 703.לצד

                                                 
701

 Hallo 2004, pp. 89-106. 
702

 Larsen 1976, pp. 308-319. 
703

 Veenhof 1987, pp. 52-54. 
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, האחת: מערכות תיניהול העסקים של הסוחרים האשורים היה מבוסס על ש   

מערכת של לוחות קטנים ובהם חוזים או שטרות על עסקות שהם ביצעו עם 

לוחות (. השקעות וכולי, הלוואות, יביםחי, אשראי ספקים)סוחרים ועם בעלי חוב 

מערכת שנייה הייתה של . ארגזים מיוחדים לפי סוג העסקה/אלו הוחזקו בכדים

לפי סוגי  (taḫsistum)שבהם נרשמו רשימות  (țuppum rabûm)לוחות גדולים 

הלוואות , הלוואות לזמן ארוך, קרן השקעות, חייבים, אשראי ספקים)עסקות 

, המקדש)לפי שמות הסוחרים ולפי סוגי מוסדות , (כוליהון זמין ו, רגילות

לא ברור  704.ובהן רישום התנועה בסוג העסקה והמוסד של הלוח, (העיר, הכרום

בעת הצורך או לפי  ,האם מערכות הלוחות הגדולים הייתה מנוהלת באופן סדיר

 . דרישה

 

 ומצאנו שהבדיל שלך)ראינו את הרשימה , (taḫsistum)רשימה  ,לוח יש"

 705"( 0 9/0 -נמכר ב

 

taḫsistum)או רשימות , או לוחות במעטפות"  706"העתקיםאו , (

 

taḫsistum) כתבתי רשימה" תיקח ו שלך הסתכל בהעתק, ונתתי לך העתק (

 707"ךל( ששיך)מה שכתוב בו כ

 

taḫsistum)ברשימה " כהפחתה להופיע  תחייבלך ש מתכת כסףה ,(

 708"(זכות)

 

taḫsistum)הרשימה "  (bābtum)  החייבים/המשלוחיםשל יתרת  (

 709"שהשארת בביתך

 

taḫsistum) השיחלקו לפי הרשימ" )"710 

 

 711"שנחתמו במיכל תחת שבועתי, פתחו את הרשימות שלי והלוחות "

                                                 
704

 .Larsen 1982, p. 233-236 המתוארים אצל ,ICK 1:119-ו CCT 2:8  למשל ראה 
705

 țuppum taḫsistum ibašši taḫsistam nīmurma….. ICK 1 81:10f., CAD T 53a. 
706

 lū țuppū ḫarrumūtum lū meḫrū lū taḫsisātum CCT 2 17b:4, CAD M/2 56b. 
707

 taḫsistam alputma meḫram addinakkum meḫarka amur mala laptātini atta leqe 
TCL 20 90:10f. CAD M/2 55b. 

708
 kaspum ina taḫsistika lișḫir TCL 19 59:12, CAD T 52b. 

709
 taḫsistam ša bābātim ša ina bētika tēzibu CCT 3 19b:4, CAD B 12a. 

710
 ammala taḫsistim lizzuzū KTB 3:29, CAD T 52b. 

711
 lū taḫsisātuya lū țuppū ša bāb ilim ina tamalākim kankū petīšunu BIN 4 36:23, CAD 
T 53b. 
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אשראי ( בחלקו)או , שהינו מתכת כסף המנ 01בדרך אליך עם  .פ.ש"

naruqqum) "שק"ה (של מתכת כסף, בחלקו) או (qīptum)ספקים  , שלי (

)שלי  סחורה( בחלקו הוא) או luqūtum)"712 

 

התוצאה )יש לו את הסחורה שלך שהיא  .פ.שיישבנו את החשבונות ושם "

כאן  (העתק)בבית שלך ואחד  (של החשבון)העתק , איזון החשבונות (של

 713."בבית שלי

  

nikkassum)מערכת מוסדות נוספת הייתה מערכת ההתחשבנות    של הסוחרים  (

מערכת זו נוצרה בעיקר כתוצאה מהעובדה שהסוחרים . ושל המוסדות שלהם

המסחר התנהל . הפסיקו לנסוע עם הסחורות והפעילו סוכנים שעשו זאת במקומם

נוסף על כך השקיעו הסוחרים אצל . אלא גם באשראי ישיר/חליפין טבעילא רק ב

ונתנו הלוואות לאחרים מערכת אשראי כה מפותחת דרשה . סוחרים אחרים 

ל חשבונות כדי לקבוע ולאמת יתרות חוב בין המשתתפים במסחר על מערכת ניהו

ניהול חשבונות אלו דומים למערכות הסליקה . ידי התחשבנות הדדית מפגשי 

המודרניות של הבנקים לגבי שקים ושטרות ולפעולת רואי חשבון מוסמכים של 

ול מערכת זו היא חיונית לניה .חברות ושל ארגונים בעת עריכת חשבון תקופתי

, בהיעדר רואי חשבון מוסמכים. יעיל של המסחר ולהקטנת הוצאות העסקה

שינהלו להם את מערכת החשבונות של עסקים משותפים בצורה מקצועית 

הסופרים )שכתבו בעבורם את לוחות הסיכום , הם השתמשו בסופרים, ומהימנה

ניהול חשבונות פשוט  צ, (כיצד לרשום חובות ולהציג יתרות –למדו  ריכים והיו 

להיפגש בנוכחות עדים כדי לסכם יתרות חובה או זכות בעסקות הדדיות או 

סליקה )מפגשי התחשבנות . הוצאות ורווחים של עסקות משותפות, הכנסות

nikkassi šasā'um)" לקרוא חשבונות" –אלו היו תקופתיים ונקראו ( הדדית ).714 

ו  במפגשים השוו הסוחרים נתונים זה עם זה בקול רם בנוכחות עדים והציג

)מסמכים המאשרים את דבריהם בהתחשבנות  ina nikkassum šakānu ).715 

, במהלך המפגש יכלו סוחרים להעביר רישומים של משלוחים מחשבון לחשבון

מטרת המפגשים . להפקיד בשם סוחר אחר ולקחת על עצמם חוב של סוחר אחר

הכנסות , וצאותה, הפקדות, מקדמות, הייתה להגיע ליתרות מוסכמות של אשראי

הסוחרים היו . (nikkassum șabātu)בסיכום המפגשים נקבעו יתרות . ורווח

nipi) צריכים לשלם ltum)  או לקבל את היתרות או שיתרות אלו נרשמו לחובתם

 . או לזכותם בשטרי חוב או במסמכי סיכום המפגש

                                                 
712

 20 mana kaspam lū ša qīptiya lū ša naruqqiya lū ina luqūtiya PN naš'akkum RT 31 
55:4, Veenhof 1972, p. 80, CAD  Q 261a. 

713
 CCT 4, 50b:14ff. Veenhof 1987, p. 52. 

714
 Dercksen 2004, pp. 191-217.  

715
בהם המסמכים המגבים את החשבונות לא שעדים מופיעים במקרים מורכבים של התחשבנות . לא תמיד היו עדים 

 .העדים שימשו גם בוררים במקרה הצורך. היו ברורים או היו חסרים
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מערכת "(. שק"ה)מערכת חשבונות אחרת התנהלה בהקשר לקרן ההשקעות    

. של סוחר מסוים" שק"ובה נרשמו ההשקעות ב, אשורחשבונות התנהלה בה

ההשקעה ומשיכת המקורות שהושקעו היו . רישום ההשקעות היה בערכי זהב

במקביל . והזהב כסףהת ומתכלפי שער חליפין מוסכם שבו נרשמו ה כסףבמתכת 

הפקיד משיכות /ניהל הסוחר חשבון קרן השקעות שבו רשם" עיר"לרישום ב

תקופתית נערכו פגישות . שבון קרן בעיר ורווחים מהשימוש בכספי הקרןמח

ועם רשימות קרן " עיר"לבירור חשבונות עם הרישומים בקרן ההשקעות ב

 . ההשקעות של הסוחרים

 

 716"(הוסדרו)החשבונות שלנו אוזנו , עד – 2.פ.ש, עד – .פ.ש (בנוכחות)"

את החשבונות  הסדירו) אבינו ואביך התחשבנו (לפני מות אביך)"

 717"(שלהם

 

הם יישבו את החשבונות שלהם בנוכחותנו ונשבעו את שבועת העיר שהם "

לא יעלו תביעות אחד כלפי השני באשר ללוח חתום או תביעה משפטית או 

 718"כל דבר אחר

 

 719"התחשבן עם המשקיעים שלו באשור .פ.שכאשר "

 

סילוק )בנות את ההתחייבויות שלך בעת עריכת ההתחש סילקנוואני  .פ.ש"

מתוך הערך של הבדיל  מתכת כסף מני 0שילמנו , (הדדי של התחייבויות

 720"והבדים כדי לסלק ההתחייבויות שלך

 

. הכרום והעיר: מפגשי התחשבנות משותפים אחרים היו של הארגונים   

במפגשים אלו סוכמו החשבונות של פעילות . ארגוןהמפגשים התנהלו בבית ה

היתרות . אחרים הושוו הנתונים ונקבעו היתרותהמוסד וכמו במפגשים ה

dātum) במוסדות כללו את ההפקדות של הסוחרים במוסד במפגשים הופעלה . (

מפגשי . גם מערכת של סליקה הדדית של יתרות בחשבונות המוסד והסוחר

רק . ונוהלו על ידי פקיד מיוחד, כנראה אחת לשנה, המוסדות היו תקופתיים

נוכחים בעליהסוחרים הגדולים   .החשבונות בכרום היו 
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 nikkassūni napūșū ICK 2 139:4, CAD N 288a. 
717

 …nikkassē abūni u abūka issiū MVAG 33 No. 246:17. CAD N/2 224a. 
718

 maḫrini nikkassē issiūma awātišunu nigmurma nīš ālim itmūma lū ana țuppim 
ḫarmim lū ana awātim lū ana mimma šumšu aḫum ana aḫim ula itūar CCT 5, 15a, 
Larsen 2002, p. 193. 

719
 inūmi PN ina ālim nikkassē ana ummiānēšu KTH 19:14, CAD N/2 224a&b. 

720
 anāku u PN innikkassē nišḫutka 6 mana kaspam šiḫitka ina šīm annikēka u 
șubātēka nišqul BIN  4 33:32, CAD Š/2 415b. 
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נוכח  (של הכרום)בקשר להתחשבנות " בשנה שאבינו נפטר אני הייתי 

 721"בהתחשבנות במקום אבינו

 

נוכח) הקטנים לא יכול לעמוד (הסוחרים)אף אחד מ" לפני איש  (להיות 

 722ההתחשבנות

 

 723"בעת ההתחשבנות (חשבוניל)חלקי כ (מתכת כסף X)יש לך הוראות להפקיד "

 

.  (חשבוניל)קד בחלקי הפ" . במשרד הכרום כך שלא תהייה לי יתרה לשלם .

 724"בזמן ההתחשבנות

 

לחלקו  .פ.ששל  (מחשבונו)יפקידו במשרד הכרום מחלקו  .פ.שנציגי "

.. של (לחשבונו) .  725"בעת ההתחשבנות שלי.

                                                 
721

 aššumi ša nikkassē iššattim ša abūni imūtu ana nikkassē anāku appūḫ abīni azziz 
BIN 6 91:3 and 5. CAD N/2 224a. 

722
 mamman ina șaḫḫurūtim așșēr awīlim ša nikkassē ula ițaḫḫi JSOR 11 122 No. 
19:16 (statutes), CAD N/2 224a. 

723
 ina nikkassē ana qātiya țaḫḫuam qabiāti KTS 4a:7, CAD N/2 225a. 

724
 qāti…abbēt kārim itaddiamma ina nikkassē mimma lā anappal CCT 2 1:37, CAD 
N/2 225a. 

725
 X kaspam ina bēt kārim ina qāt PN ša kīma PN ina nikkassē ana qāt … uțaḫḫa TCL 
20 184:17, CAD N/2 225a.  
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 האכיפה' פרק ד
 

 עבודת המחקר הנוכחית לא תאריך בנושא מוסדות האכיפה היות שהנושא   

ועיקר הניתוח אינו מתחום הכלכלה , נחקר ביסודיות על ידי חוקרים קודמים

, העבודות המרכזיות שעוסקות בנושא. החברה והפוליטיקה, אלא מתחום המשפט

המשפט והתהליכים המשפטיים , בתחום החוק 726הן עבודותיו המקיפות של פנהוף

מסחר האשורי ועבודותיהם היסודיות של לרסן ודרקסן על המוסדות בתקופת ה

המחקר הנוכחי יצטמצם לסיכום המחקרים מתחום כלכלת המוסדות  727.העתיק

. המתייחסים לכללי המשחק של מערכת האכיפה ולהשפעתם על פעולת המוסדות

יינתן תיאור קצר משלים של צורתה של פעולת המוסדות הצורה שהם , כמו כן 

 .הופיעו בה במסמכי הסוחרים ותרומתם להצלחת המסחר

 

נשענה על מערכת , המתוארת בפרקים הקודמים, מערכת המוסדות הכלכליים   

שהם הבסיס , אכיפה הנותנת תמריצים לפרטים כדי שישמרו על כללי המשחק

" הסדר הפרטי: "מערכת האכיפה מורכבת משני מרכיבים. לקיום המוסדות

(Private Order) ,המתאר את התנהגות הפרטים במצבים שאין בהם כללי משחק 

 .על ידי השלטונות" מוכתבים מלמעלה"וכללי משחק , מוכתבים

 

ונורמות , כוללים כללי התנהגות מוסכמים" הסדר הפרטי"כללי     אמונות 

נוצרים על ידי קבוצות של פרטים בעלי  728.הנוצרים על ידי קבוצות של פרטים הם 

ים מתאמים ביניהם התנהגות מצופה ומפיצ, רקע משותף היוצרים ארגון חברתי

הציפיות הן להתנהגות הוגנת במגעים בין חברי . מידע על התנהגות הפרטים

זו היא קולקטיבית. הקבוצה חברי הקבוצה . הענישה לסוטים מדרך התנהגות 

הם מקיימים מערכת תקשורת ענפה בין . מפסיקים לשתף פעולה עם הסוטים

גות שנועדה לקדם את ענייני המסחר ולהפיץ את המידע על התנה, החברים

קיום הקשר בין חברי הקבוצה חיוני להשגת מטרות החברים לטווח . הפרטים

ההסבר להתנהגות חברי הקבוצה . ארוך ולהענשת סוכנים הסוטים מדרך הישר

 729.תורת המשחקיםנעזר ב

 

. נקבעים בתהליך פוליטי" מוכתבים מלמעלה"ה( המוסדות)כללי המשחק    

, צעות הגדרה ואכיפה של מוסדותמוסדות אלו שולטים בחיים הכלכליים באמ

המוסדות מאפיינים את . שינויים בהן ואכיפתן, הקצאת זכויות קניין, למשל

יש הכרח , כיוון שכך. המבנה הכלכלי וקובעים את יעילות השימוש במקורות

. שבלב מדיניות הפיתוח הכלכלית יהיו היצירה והאכיפה של זכויות קניין יעילות
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 Veenhof 1991, pp. 437-459; Veenhof 1995, pp. 1717-1744; Veenhof 2001, pp. 93-

159; Veenhof 2003a, 431-483. 
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 Larsen 1976; Dercksen 2004. 
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 Greif 2005, p. xv, pp. 428-452.  
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 Greif 1993, pp. 525-548; Greif 2005, p. 8 and pp. 407-420. 
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לפעמים המערכות הפוליטיות . יות עומדות באתגר זהלא תמיד המערכות הפוליט

המוסדות . יוצרות מוסדות מסוג אחר שאינם מכירים ותומכים בזכויות הקניין

הפוליטיים הם הכללים הקובעים את תהליך הבחירה של המנהיגים ואת תהליך 

המוסדות הפוליטיים נשענים על ארגונים . קבלות ההחלטות בארגונים הפוליטיים

מוסדות אלו הם . ארגוני סוחרים, למשל, ים ועל קבוצות אינטרסיםפוליטי

נוצרים ומשתנים  חיוניים לניתוח המוסדות הכלכליים היות שמוסדות אלו 

המוסדות הפוליטיים יהיו יציבים רק כאשר הם נתמכים על ידי . בתהליך פוליטי

 .ארגונים שיש להם אינטרס בהמשכיותם

 

ויכוח באש    . ר לדרגת החופש שיש לפרטים בבחירת המוסדותבקרב החוקרים יש 

ניתן לשינוי של ( תרבותית)הגישה המבנית  מדגישה את האופי התרבותי הבלתי 

זו . הקובע את המוסדות כשלפרטים אין יכולת לשנות אותם, חברות גישה 

, הגישה השנייה. מקובלת בסוציולוגיה ובתורות המוסדות הכלכליים הישנות

יוצרים את המוסדות , (agency –כנות הסו)הפונקציונאלית  מדגישה שהפרטים 

זו היות . כדי שישמשו לכמה וכמה מטרות בהמשך הניתוח ייעשה שימוש בגישה 

 בתקופות שונות ללא קשר ביניהם וסדותשהיא מאפשרת לחקור את יצירת המ

יוצרי המוסדות כתגובה לאינטרסים ולצרכים  .של 

 

המוסדות הם כללי המשחק של החברה  730.וניםיש להבדיל בין מוסדות לבין ארג   

בנות את המגעים בין בני האדם הם כוללים חוקים פורמאליים . או מגבלות הַמ

, הסכמות)הגבלות לא רשמיות , (תקנות, המשפט המקובל, מכלול החוקים)

ואת אופי ( נורמות התנהגות וכללי התנהגות שבני האדם מטילים על עצמם

כלומר קבוצות של פרטים , ארגונים הם השחקניםה. האכיפה של הגבלות אלו

גופים פוליטיים . המאוחדים להשגת תכלית משותפת מפלגות )הם כוללים 

, חברות)גופים כלכליים , (מועצת העיר וסוכנות מפקחת, בית נבחרים, פוליטיות

, מקדשים)גופים חברתיים , (קואופרטיבים, חוות משפחתיות, ארגוני עובדים

 (. מכללות, בתי ספר)וגופים חינוכיים ( יםמועדונ, כנסיות

 

משלימה את ניתוח המוסדות  (transaction-cost)כלכלת עלויות העסקה    

בוחרים בהפעלת חוזים , המגיבים לכללים, כשהיא מניחה שסוכנים כלכליים

אולם יש לזכור . ובאמצעותם מקימים ארגונים המקטינים את הוצאות העסקה

כדי . חוזים הם בסך הכול הוראות שאפשר להתעלם מהםשהמוסדות הכלכליים וה

( מערכת הנעה)לפרטים צריכים להיות תמריצים , שמוסדות אלו יהיו תקפים

הפרטים פועלים בהתאם לתמריצים אף שלא קיים גורם שלישי . לפעול לפיהם

נובעים ממסורת וממנהגים(. הסדר מחייב)האוכף את הכללים  . תמריצים אלו 

פורמאליים האלה נחשבים לתופעות חברתיות יציבות שהשינוי  המוסדות הבלתי

כלכלנים משתמשים בתורת המשחקים כדי . בהן לאורך זמן הוא בלתי מורגש
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הגורם לכך שזכויות קניין מובטחות וחוזים , "הסדר הפרטי"לחקור את 

 .מתבצעים בהיעדר מערכת חוקית אפקטיבית המנוהלת על ידי השלטונות

 

 מיההאכיפה במסופוט .8

 

ויכוח בקרב החוקרים באשר למבנה הפוליטי של החברות במסופוטמיה של     יש 

אסכולה אחת טוענת שבמשך התקופה היה  731.ס"האלף הרביעי והשלישי לפה

. שלידו המקדש( שליט יחיד)שלטון מרכזי של מלך  –המודל הפוליטי השליט 

לצד . פוטמיתששלטו בחברה ובכלכלה המסו, לשני מוקדי השלטון היו ארגונים

הארגונים המרכזיים היו ארגונים מקומיים של ערים קטנות ושל יישובים כפריים 

במסופוטמיה התקיימו ערי מדינה . שנשלטו על ידי מועצות של מנהיגים מקומיים

שמדי פעם אוחדו תחת שלטון מרכזי של עיר מדינה אחת כמו שהתרחש , נפרדות

ובתקופת האימפריות של , ורוכאמלך , (Eannatum)ום תלמשל בתקופת אאנ

 .IIIסרגון מלך אכד וממלכת אור 

 

אסכולה אחרת טוענת שהמערכת הפוליטית המסופוטמית לא הייתה    

במקביל למערכת השלטון המרכזי של המלך ושל המקדש התקיימו . מונוליתית

. של מועצות עממיות ומועצות של זקנים" פרימיטיביות"מערכות פוליטיות 

הן היו הבסיס . היסטוריות-נשענו כנראה על מערכות קדומות פרה מערכות אלו

מדינה שתפקידו הובמקומות רבים הן בחרו את המלך של עיר , למערכת המשפט

 .לנהל מלחמה ולארגן את המקדש, כראשון בין שווים, היה

 

ס חל שינוי "בסוף האלף השלישי לפה IIIעם התמוטטות האימפריה של אור    

השלטון בערים עבר ממושלים . פוליטי בערים במסופוטמיהדרמטי במשטר ה

למלכים ולמועצות שבהם היו חברים בעלי זכויות , IIIשמונו על ידי מלכי אור 

. (אוליגרכים)או בעלי רכוש /זקנים ו –פוליטיות כמו אנשים מרכזיים בקהילה 

והיה בעל  –צבא וביצורים  –היה מלך ששלט בנושאי ביטחון , למשל, באשור

אבל מעמדו היה , המלך היה במועצת האוליגרכים 732.תפקיד מרכזי במקדש

, מסופוטמיה במיוחד בצפון, באותה תקופה חל שינוי דרמטי. כראשון בין שווים

 733.בנושא זכויות הקניין והבעלות על הקרקע שהפכה להיות ברובה פרטית

 

מוטלת  האחריות על קיום הסדר ועל שמירת הזכויות ברמה המקומית הייתה   

לפי אחד מחוקי חמורבי . על המועצה המקומית ובראשה ראש הכפר או העיר
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, שנעשתה בו הגזלה, ראש הכפר והכפר, אם אדם נשדד והגנב לא נתפס, (01סעיף )

המועצה או אנשים מתוך . חייבים להחזיר לבעל הרכוש את ערך רכושו שנגזל

אפשר ערעורים על פסק ההליך המשפטי . המועצה שימשו שופטים במינוי המועצה

גוף של , מדינההעיר בדרך כלל מועצת , טית גבוהה יותרהדין לרמה משפ המלך או 

 . שופטים שמונה על ידם

 

ההוכחות היו . ההליך המשפטי כלל הצגת הוכחות ועדויות על ידי שני הצדדים   

נוסף על כך היו הוכחות שהושגו באמצעות  734.בכתב ובעל פה בכתב ועדויות

מבחן הנהר היה מבחן שבו זרקו את . או באמצעות שבועה" מבחן הנהר"בשימוש 

למוסד השבועה היה . זו הייתה הוכחה לאשמה או לשקר, אם טבע. האדם לנהר

העדים והמתדיינים היו . תפקיד מפתח בעדויות בבדיקת נכונות המקרה הנדון

קדש לפני חייבים להישבע על נכונות עדותם לפני הדיינים או נשלחו להישבע במ

מכשיר השבועה שימש גם במקרה של בירור . האלים או לפני סמל האלים

השופטים דאגו למתן . סכסוכים בין פרטים בנושאי חוזים והסכמים בפני בוררים

. היו מכשיר מרכזי בתהליך המשפטי בכתב ובעל פההעדויות . פסקי דין בכתב

. היו צריכים להישבעהם  ולפי דרישה, העדים נחקרו על ידי בעלי הדין והשופטים

העדויות בכתב היו . בעלי הדין היו צריכים להגיש מסמכים לביסוס התביעה

לסוגים . עדים או פקידים, הסכמים שנכתבו על לוחות ונחתמו על ידי הצדדים

הייתה חובה של כתיבת , ן או אשראי"מכירת נדל, למשל, מסוימים של עסקות

הצדדים היו נחקרים . ים על המסמכיםהעד הסכמים בנוכחות עדים וחתימה של

עדויות היו יכולות . על המסמכים והיו צריכים להציג עדים לאימות המסמכים

 .להיות מוצגות בכתב

 

את התנאים הקשורים , החוזה מאפשר לקבוע את צורת החליפין/מוסד ההסכם   

 ,השם חוזה הוא שם כולל לחוזים. ונתונים אחרים הקשורים בחליפין, בחליפין

המסייעים ביצירתם של מכשירי המימון , לשטרות ולהסכמים פיננסיים ואחרים

מוסד האשראי לא יכול להתקיים בלי מערכת תומכת של . ובשימוש בהם

ן , הסכמים המתעדים בכתב והבעל פה את קיומם של קשרי האשראי בי

הגורמת לאנשים לעמוד בהתחייבויות שהתחייבו , ובלי מערכת אכיפה 735,הצדדים

 736.י ההסכמים באמצעות לחץ חברתי או עונשיםלפ

 

מר שהיה אמצעי התיעוד בכתב של והחוזים בעת העתיקה נכתבו על לוח ח   

. היה להם מבנה מסוים שנלמד בבתי הספר לכתיבה של התקופה. התקופה

בעדים , נחתמו בנהלים קבועים תוך שימוש במעטפות( הלוחות)החוזים 

שעליה נכתבה תמצית המסמך , לוחות במעטפהלאחר החתימה כוסו ה. יםובחותמ

                                                 
734

 .Westbrook 2003, p. 370-376בתקופת בבל העתיקה ראה  
735

 Veenhof 2003a, pp. 465-470. 
736

 Veenhof 1999, pp. 74-75. 



 

162 

 

ניתן למלווה . המסמכים הוכנו בשני העתקים לפחות. בצירוף חתימה העתק אחד 

נחשבו למסמך המחייב את החייב , חוזים הסגורים במעטפה חתומה. והשני ללווה

על כן המסמכים נשמרו בחדרי . לשלם את חובו לכל אדם המציג את המסמך לפניו

תשלום חוב היה נוהל שאפשר למלווים לתפוס את לוחות החוב -אי ובעת, ביטחון

בעת תשלום החוב שברו את . החתומים בידיהם ולהגיש את הלוחות לפירעון

 . והלוח איבד את ערכו, המעטפה

 

שהיו מפורסמים  737,מערכת המשפט המסופוטמית נשענה גם על חוקים כתובים   

חוקים אלו סיכמו  738.זיים בעירבציבור בעזרת אסטלות שהוצבו במקומות מרכ

כך למשל . את המנהגים ואת פסקי דין של מערכת המשפט כולל של המלכים

היו כללים כתובים לגבי צורת  באשור וכנש נוסף לחוקים הכתובים על האסטלותב

. התכנסות המוסדות של העיר והכרום ותהליך קבלת ההחלטות במוסדות

נוסף למסמכים . בדמות צווים ליהאנאטוהחלטות המוסדות נשלחו למושבות ב

שתיעדו את תהליכי , לעיל היו מסמכים כתובים של המוסדות המשפטיים

מסמכים אלו שימשו את המתדיינים  .המשפטים ואת פסקי הדין של בתי המשפט

  739.בעדויות ובפסקי הדין, ואת הדיינים שהזכירו אותם בהסכמים

 

מערכת הענישה כללה . ם וחייליםביצוע גזרי הדין היה בידי פקידים מיוחדי   

. 'הדרה מזכויות וכו, חרם, (הוצאת שם רע) "מחיקת שם"עונשים חברתיים של 

היו גם עונשים כלכליים כמו קנסות לתובעים ולשלטונות והחרמות רכוש ואפילו 

גנבה. שלילת חירות  .במקרים מסוימים היה גם עונש מוות אפילו על מקרים של 

 

 האשורי העתיק האכיפה בתקופת המסחר .0

 

שקבע , "הסדר הפרטי"במערכת החברתית של המסחר האשורי הקדום התקיים    

. את הכללים להתנהגות מצופה ויצר מערכת חברתית של הפצת האינפורמציה

לסוחרים היו ציפיות בנושא התנהגות הוגנת במגעים בין החברים בארגון 

. טים מדרך הישרפורמאלית לסו-והייתה להם מערכת ענישה לא, הסוחרים

התקיימה בין , צדדי של הצדדים לחליפין-הנשענת על מוניטין רב, מערכת דומה

 740.סוחרי המגרב של ימי הביניים

 

אבדנו היה גורם . של הסוחר האשורי היה נכס חשוב ביותר (šumu)השם    

ן . להפסדים גדולים ובמקרה קיצוני להפסקת פעילותו במסחר כדי להקטי

                                                 
737

של חוקים שקדמו אולם התגלו גם שרידים . ס"לפה 58-אוסף החוקים המפורסם והשלם שבהם הוא חוקי חמורבי מהמאה ה 

 .ס"לפה 24-ומאשנונה מהמאה ה IIIמתקופת אור  ,למשל ,לו
738

 . בחפירות הארכאולוגיות באנאטוליה לא נמצאו האסטלות 
739

 Veenhof 2003a, pp. 431-483. 
740

  Greif 1989, pp. 857-882. 



 

163 

 

ואספו  לניהול המסחר לקוחות וסוכנים מהימנים חיפשוהם  סיכונים מסחריים

הם גם התנצלו ועשו טובות . באשראי מידע על הסיכונים האישיים והפוליטיים

ניצלו את שמם כדי לבקש טובותולאחרים כדי להגדיל את שמם   .בעת הצורך 

 

אין לך סיבה לחשוש למשך , מופקדות בידי סוחרים אמינים( הסחורות")

 741("ḫamuštum)שבועות  00 תקופה של

 

עם עמלה בתנאי תשלום , הפקידו את הבדים והבדיל עם סוחר אמין"

ūmē īdâ)קבועים  אל תיתנו חשיבות לתנאים , הסוחר חייב להיות אמין. (

(ūmē )  742."של חודש או חודשיים  

 

וגם את הזהב לבן משקיע אמין כך שיגיע אל  מתכת כסףהפקד שם את ה"

 743"העיר

 

אותם  נות ,דים והחמור השחור ביחד עם הבדיל שליאת הב וקח"

, לחודש או שני חודשים (ūmē qurbūtim)באשראי לזמן קצר 

, יותר מדי יקר (העסקה)את זה  ואל תעש, כמוכםסוחר אמין ל

כמה  כםלי במכתב הודיעו, יהיה אמיןשלכם  הלוואי שהסוחר

ו םהלווית- מתכת כסף  744"קופהאיזה תללסוחר 

 

 745("רמאי)ישר -כמו אדם לא (סחורה)קנית "

 

ויש לי ) ותמיד שילמתי את חשבונותיי (אשור)שנה אני חי בעיר  11במשך "

 746"מחילה עבורי מהכרום ולשלטונות הכרום ובקש ופנ, (שם טוב

 

                                                 
741

 ișșēr tamkārē kēnūtim lā ša tašaḫḫutu ana 25 ḫamšātim nadi BIN 4 27:36, CAD T 
126/b. 

742
 annakē u șubātiya ana șēr tamkārim kēnim ana ūmē īdâ tamkārum lū kīn ūmē 
warḫim ištēt ū šina warḫē lā tabe''elā  Gwaltney 1983, pp. 16-18. L 29-558:23-28, 
Larsen, 2002, p. 5. 

743
 lū kaspam lū ḫurāșam ša tamkārim ammakam ana mera’ ummeānim kēnim 
piqidma ana ālim likšudamma TCL  14 25:10, CAD T 130/a. 

744
 șubātē u emāram șalmam išti annakiya emidāma ana ūmē qurbūtim ana 
tamkārim kēnim ša kīma qaqqidēkunu dinā warḫum ištēn ū šina lā tušeqqarā 
tamkārkunu lū kēn kaspam mala  ina șēr tamkārim tanaddiāni u ūmē ina 
țuppikunu luptānim CCT 2:4a, Larsen 1967, pp. 81-82. 

745
 atta kīma awīlim sarrim taš'amma TCL 4 31:41, CAD Š1 352/b. 

746
 ištu 30 šanātim ina ālim wašbākuma u nikkassī ušaqqal kāram muḫrāma išti kārim 
ennānātim eršānim CCT 5, 6a, Larsen 2002, pp. 3-4. 
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 747"בכלל כך שלא אתרגז( ישמיצו אותי ,עלי)שלא ילכלכו "

 

ו (אבל), אותי ץמשמי/מגנהלא זר /אף אחד" ץ אותי משמי/מגנהאתה חוזר 

 748"בכל כרום

 

 749"ימים 0גינוי האיש יתקבל בתוך "

 

השארת לי את הבדיל והנחושת , (מכובד)נהגת בי כאילו אינני אדם "

 750"חתומים

 

 751"(שעשיתי לך)אתה חייב לי הרבה טובות "

 

 752"מחר אוכל להחזיר לך טובה בקשר למחיר של כל הבדים"

 

-מוסד זה היה מוסד דתי. עהנשענה גם על מוסד השבו" ההסדר הפרטי"מערכת    

נועדה להילחם באופורטוניזם  753.אזרחי , (אנוכיות המלווה ברמאות)השבועה 

הוצאות העסקה . להגדיל אמון בין הצדדים לחליפין ולהקטין הוצאות עסקה

המקצועיות )בחליפין הן ההוצאות הקשורות בהשגת המידע על מבצעי החליפין 

מצב הבעלות עליהן , איכותן)וחלפות ועל הסחורות המ( יושרם וכולי, שלהם

. וכולי לתת אשראי ולסכם חשבונות בשער או בחצר , סוחרים נהגו לבצע חליפין(

חוקי הדת . המקדש כדי להקטין התנהגות אופורטוניסטית מפאת נוכחות האלים

והספרות הדתית הטיפו להימנעות מהתנהגות אופורטוניסטית והציגו את 

אנשים נשבעו לפני האלים . ל המתעלמים מההוראותהעונשים החמורים שיוטלו ע

האמונה הייתה שאם אדם . או השתמשו בשם האלים כדי להוכיח את צדקתם

אנשים גם נשבעו עם הזכרת שם השליטים וסיכנו את . ינקמו בו האלים, משקר

והיא ניתנה בנוכחות , מבנה השבועה היה בדרך כלל קבוע. חייהם אם שיקרו

משו במוסד השבועה בהיעדר הסכם בכתב או במקרה האשורים השת. עדים

השבועה הייתה יכולה להיות . שאנשים התכחשו לחוב או טענו שהוא נפרע

 754(.הפגיון)בשער המקדש או לפני סמל אשור , בנוכחות עדים או בפני השלטונות

                                                 
747

 šillatum mimma lā ibaššīma libbī lā imarraș CCT 2 25:22, CAD B 146/b. 
748

 aḫium purū'ī ula iškun atta ina kār kārma purū'ī taštanakkam AKT 1 17:42, CAD P 
535b. 

749
 purrū'ū awīlim adi 5 ūmē iššakkan CCT 3 17a:25, CAD P 535b. 

750
 ana lā awīlim taškunnīma annakam eru'am tušaknikma tēzibam CCT 2 21b:26, 
CAD E 321/b. 

751
 gimillī mādūtim ḫubbulāti CCT 5 17b:7, CAD M/1 22a. 

752
 urram mala šīm șubātim kališunu gamālka alê CCT 4 33a:19, CAD G 21/b. 

753
 מסחר והסדרת היחסים בין בני אדם בנושאי החליפין והאשראי ראה, על הקשר בין דת 

 Silver 1985, pp.7-31. 
754

 Veenhof 2003a, pp. 475-476. 
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בפני  לקיים את ההסכם גם במקרה של הסכמים בין ערים נשבעו השליטים

 .האלים

 

אתה צריך להשיג , (יתבעו אותך) מחר להישבע א יתפשו אותךשהם ל כדי"

 755"שלחת מתכת כסףעדים כאשר ה

 

שעליו הם נשבעו לפני , 3.פ.שו, 2.פ.ש, .פ.שלוח זה אשר הוא הסכם בין "

 756"העיר

 

 757"נסגר. פ.שהלוח עם שבועתו של "

 

 758"(את הבדים)ישבע ואשחרר לו  ,שיבוא"

 

 759"ליש מתכת כסףהשבע לי שלא לקחת את ה"

 

 760"גרום לו להישבע, אם יכחיש"

 

 761"או שישבע מתכת כסףאו שישלם את ה"

 

 762"(אשור)ייקח את העדים שלו לשער האל  .פ.ש"

 

 763"בשער העיר נמצאים העדים"

 

 764"אני הצגתי עדותי לפני הסמל של אשור"

 

 בשטחשל אשור ( הסמל)ם לפני הפגיון נתנו עדות 2.פ.שו .פ.ש"

 765"(אנאטוליהב)

                                                 
755

 kīma urram ana māmītim lā ișabbutūkani kaspam ina šēbulim šībē šukun 
Gwaltney 1983, pp. 40-43, Pa 14 L 29-568:26-29, CAD M1 191a. 

756
 țuppum annûm ša migrāt PN, PN2 u  PN3 ša nīš ālim itmûni TCL 21 216B:7, CAD Ţ 
130a. 

757
 țuppam ša māmīt PN niḫrim BIN 6 29:27, CAD M1 190/b. 

758
 lillikam litma luššeršum…. TuM 1 26f.:8, CAD T 160b. 

759
 tam'am kaspī lā talqeu TCL 4 86:7, CAD T 160b. 

760
 šumma ittikir tammīšu TCL 20 129, CAD T 165b. 

761
 ūl  kaspam lišqul ūl  tammīšu KTS 13b:24, CAD T 165b. 

762
 PN šībēšu ana bāb ilim ušerrad CCT 5 18d:8&11, CAD Š/2 394b. 

763
 ina bāb abullim šībē šuknā BIN 6 75:19, CAD Š/2 395a. 

764
 maḫar šugarriā'e ša Aššur šībūtī addin TCL 14 75:25, CAD Š/2 400b. 
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 766"(המקומי) לעדותי עם השבועה לעיר ולשליט לבמו שי"

 

. של המסחר האשורי הקדום הוכתבו גם מלמעלה( המוסדות)כללי המשחק    

כפי . בעיר ובמושבות התקיימו מוסדות וארגונים פוליטיים שקבעו את הכללים

לשינוי , המערכת הפוליטית קבעה כללים להקצאה, שראינו בפרקים הקודמים

הארגון , אמצעי התשלום, השווקים, כמו זכויות קניין ולאכיפה של מוסדות

התקיימו כללים שקבעו את תהליך  אנאטוליהבעיר אשור ובמושבות ב. והמימון

הבחירה של המנהיגים ואת תהליך קבלת ההחלטות בארגונים הפוליטיים של 

מוסדות אלו היו . המוסדות הפוליטיים התבססו על ארגוני סוחרים. האשורים

והם נתמכו על ידי ארגוני הסוחרים שהיה להם , ל אורך תקופת המסחריציבים לכ

 .אינטרס בהמשכיותם

 

האנשים . הגופים הפוליטיים הגבוהים ביותר באשור היו מועצת העיר והמלך   

שני אישים אלו היו חברים באספת  767.במשרה הגבוהה ביותר היו המלך והאפונים

puḫrum)העיר  גופים ציבוריים. ( מליאת אספת העיר ובה חברים  :היו שני 

" הזקנים/הגדולים"והמועצה המצומצמת של , "הגדולים והקטנים"האנשים 

(rabiūtum המועצה הייתה דנה בענייני העיר ובענייני  768.עם המלך ועם האפונים (

 "קבוצת החמישה"למועצה היו ועדות מיוחדות שנקראו בשם . המסחר

(ḫamištum šalištum)" השלושה"או  ( šedištum)" השישה"ו ( הוועדות שימשו . (

 .בעיקר לשיפוט

 

גופים שהוקמו מתוכה    שימשו גם בוררים ושופטים בסכסוכים בין , המועצה או 

הכתובים מדברים על אנשים . ודאות-לגבי החברות באספת העיר יש אי. הסוחרים

șuḫḫurūtum)וקטנים  (rabiūtum)גדולים  אנשים אלו היו אנשים חופשיים . (

(awīlum ב 769.( יש השערה שהיא הייתה  כנשלגבי החברות במועצה המצומצמת 

dātum)ום תמשלמי הד, מורכבת מהסוחרים הגדולים מכאן . המס המיוחד, (

ההשערה שבאשור היה שלטון של אוליגרכיה של הסוחרים בצירוף עם המלך בתור 

 . ראשון בין שווים

 

)האפונים     l immum) ה והיה אחד האנשים היה נבחר בבחירות אחת לשנ

נהל הייתה כוח מאזן של המלך ששלט בצבא . "הגדולים" השליטה של האפונים בִמ

                                                                                                                                            
765

 maḫar pațrim ša Assur šībūtašunu ša eqlim PN u PN₂ iddinū TCL 21 271:42, CAD Š2/ 

400b. 
766

 ša nīš ālim u rubā'im šībutī ka''ilā BIN 4 112:34, CAD Š/2 400b. 
767

 Larsen 1976, pp. 109-159; Veenhof 2003a, pp. 434-437. 
768

 .kārum șaḫer rabi כנשוב ālumבאשור היא נקראה  
769

 Larsen 1976, pp. 288-293; Veenhof 2003a, pp. 437-441. 
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" בית העיר"או  (ālum)" העיר"שנקרא , הוא עמד בראש המוסד .ובממסד הדתי

(bēt ālim תפקיד האפונים בשמשו . המוסד ניהל את חיי העיר ואת המסחר. (

סים מסוימים, ים מסוימיםניהול הבחירות לתפקיד: היה" העיר"ראש  , איסוף ִמ

ניקיון המתכות, בדיקת המשקלות וכלי הקיבול נוהלי , בדיקת  טיפול ובדיקה של 

ממונה על הארכיב של , כמו כן הוא היה ממונה על האוצר של האל אשור. היצוא

ניהל עסקות מסחר גדולות במוצרים מסוימים בהשתתפות , העיר מדינה

ניהול קרנות ההשקעות של הסוחרים וייתכן שהיה ממו, הסוחרים נה על 

(naruqqum) .שם האפונים שימש לציון השנה בהסכמים . 

 

waklum)המפקח  –תפקידי המלך     מצד אחד יש  770.ומעמדו לא ברורים (

ומצד אחר ישנם תעודות , תעודות שנכתבו על ידי המלכים המפארים את עצמם

תפקיד המוגבל לתחום המתארים , הסוחרים ומכתבים של המלך לסוחרים

יש . כנשהמלך היה השולח את ההודעות של המועצה למושבה ב. הביטחון והדת

 .תעודות שהוא מופיע בהן כמשקיע אצל הסוחרים

 

ו , לפי מסמכי הסוחרים. אנאטוליההסוחרים היו מאורגנים גם במושבות ב    הי

ורמת  המושבות היו בשני גדלים 771.כארבעים מושבות של אשורים אנאטוליהב

wabartum)ום תוהוובר (kārum)הכרום . חשיבות יותר. ( . הכרום נחשב לבכיר 

הוראות שלו חייבו את המושבות . נחשב לוותיק והחשוב ביותר כנשהכרום של 

לא " בית הכרום"התפקידים הכלכליים והארגוניים שמילא המוסד . האחרות

הוא . האשוריתהמוסד היה קיים כחלק מהמערכת השלטונית . ברורים במלואם

  772.באשור" העיר"היה השלוחה השלטונית של מוסד 

 

ב     bēt)של המושבה " הבית"היה  כנשבמרכז השלטון העצמי של הסוחרים 

kārim בראש הכרום עמדה אספה כללית כמו באשור שהייתה מורכבת מחברי . (

של  –המועצה  –בנוסף לאספה הייתה קבוצה ". הקטנים"ו" הגדולים"המושבה 

שייתכן שהייתה מקבילה לשם , (dātum)ום תרים שנקראה משלמי הדסוח

aw)" אנשים גדולים" ī lū rabi'ūtum גודלה של המועצה . (šībū)" הזקנים"או  (

זו עם ה. היה כנראה עשרה חברים שבוע הייתה לתקופה של  אפוניםקבוצה 

נוהלי, למושבה היו חוקים כתובים. הקבוצה שניהלה את ענייני המושבה  ובהם 

החוקים גם קבעו פרטים לגבי התנהלות . העבודה של האספה ונהלים משפטיים

 773.יחסים בין שותפים והסכמי אשראי, המסחר כמו שערי ריבית
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המבנה כלל . לכרום היה מבנה גדול בתוך המושבה שישבו בו מוסדות המושבה   

בחפירות . חדרי ביטחון ובית סוהר, מחסנים של הארגון, אולמות כנסים

הידיעות עליו נלקחו מתוך . ילטפה עדיין לא נמצא המבנהכב כיאולוגיותהאר

  774.מסמכי הסוחרים

 

 :תפקידיו העיקריים של הכרום היו

 

  העיר"לנהל את מערכת היחסים עם השלטונות המקומיים וביחד עם "

לנהל משא ומתן עם השלטונות על הסכמים המבטיחים את פעולת 

 . עילות הסוחריםואת פ אנאטוליההמושבה האשורית ב

 לייצג את . אנאטוליהלהיות הגוף העליון של רשת המושבות האשוריות ב

 . אנאטוליהמערכת המושבות בפני השלטונות באשור ואת אשור ב

  לבחור ולהפעיל את אספת החברים ואת מועצת המושבה ולדון ולפרסם

 . הסוחרים ומערכת האכיפה, המסחר, כללים מחייבים לפעולת הארגון

 ניהול השוקלבחו , למשל, ר ולהפעיל את מוסדות המשפט ואת מוסדות 

ניקיון המתכות  לרשום , (מתכת כסףבעיקר ה)לבדוק מידות ומשקלות ואת 

לאשר נכונות חוזים והסכמים , מכירה של נכסים כמו בתים ועבדים

 . מסוימים

  סים ולמכירת לנהל את ההתחשבנות עם השליטים המקומיים בנוגע לִמ

 . ם מועדפיםבדים במחירי

 ו טיפול לנהל ולהפעיל את מערכת האכיפה כולל בתי סוהר והחרמות רכוש 

, סכסוכים עם התושבים המקומיים, במקרי חריגה מהנהלים כמו הברחות

  .שוד או מעשי אלימות

 לנהל את מערכת החשבונות של הפעילות המשותפת כולל השיירות ,

סים, רכישות משותפות גדולות datûm)דמי חבר /גביית ִמ או הפקדות  (

(šipkātum) מערכת אשראי לחברים ולמכירות , מהשותפים לארגון

וניהול מערכת של התחשבנות תקופתית לבירור יתרות  באשראי לשלטונות 

 . חובה או זכות

  לבנות , לסחורות ולשטרות( כולל חדרי ביטחון)לנהל מחסנים ציבוריים

 . ות והשעריםולתחזק את המבנים הציבוריים ואת תשתית הרחוב

  לבחור את המנהלים( l immum של בית הכרום ולהפעיל את צוות  (

bēruttum)העובדים   . של הארגון שכלל מפקחים ורשמים (

 לבנות ולהפעיל את המקדש או את המקדשים עם הכוהנים . 
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נוצר כתוצאה ממניעים פוליטיים וכלכליים    הוא אפשר להם . ארגון הסוחרים 

השלטונות וליהנות מהכוח הכלכלי של מפעילי המסחר ושל להופיע במשותף בפני 

הוא נתן להם אפשרות להפעיל מוסדות תומכים כמו . ספקי ההכנסה לשליטים

הוא אפשר להם . מערכת המחסנים והמקדש, ביקורת השווקים, מערכת המשפט

ניתן , לסיכום. שהיו מעבר ליכולת של הסוחרים בעצמם, לעסוק במיזמים גדולים

רגון הסוחרים הקטין את הוצאות העסקה של הסוחרים ואת הסיכונים לומר שא

וניהול של מוסדות האכיפה ובאמצעות היתרונות שיש  במסחר באמצעות הקמה 

 .גדולה להיקף של פעילות משותפת

 

שהבטיחו להם ביטחון , במהלך ההיסטוריה הפעילו סוחרים ארגונים דומים   

ק הם ארגוני המסחר של ימי הביניים הארגונים שנחקרו לעומ 775.וטובות הנאה

הארגונים נקראו הגילדות של הסוחרים ופעלו בעיקר במערב  776.והעת החדשה

בניגוד לארגון של האשורים הם היו ארגונים של בחירה ונבעו . אירופה ובדרומה

במשך הזמן הם . בעיקר מהיעדר שלטון מרכזי חזק שנתן לסוחרים את הגיבוי

הארגון המפורסם ביותר היה ארגון ההנסה . יטיקיבלו והפעילו כוח פול

(Hanse).777 נוצר במאה ה עיקר . 97-בגרמניה ופעל עד המאה ה 90-הארגון 

הארגון איגד את הסוחרים הימיים . פעילותו הייתה בצפון אירופה ובמערבה

בעיקר מגרמניה לארצות יעד ולמרכזי מסחר ימי , שפעלו מנמלים מרכזיים באזור

הסוחרים . במדינות השפלה ובאנגליה, בנורבגיה, י ובמערבובמזרח הים הבלט

מאמצע . באזורי היעד – ((kontorקונטור  –ההנזטים הפעילו מושבות מסחר 

, (צמר ובדים)לונדון : הם פעלו בארבע מושבות מסחר עיקריות 92-המאה ה

.בדים)' וברוג( דגים מיובשים)ברגן , (דונג ומוצרי דרך המשי, פרוות)נובגורוד  ) 

 

I-בעקבות התמוטטות האימפריה הגרמנית של פרדריק ה    I  זכו  9001בשנת

הסוחרים הימיים הגרמנים לכוח גדול יותר במועצות ערי המסחר בגרמניה 

פירטים ולחץ של השלטונות בערי הנמל , והתארגנו לצורך הגנה מפני שודדים

לקבל , לטונותהם ניצלו את כוחם המשותף כדי לנהל משא ומתן עם הש. בשווקים

פעילות מושבת . ותנאי החיים והמסחר, המיסוי, פריבילגיות בתחום החוק

. הייתה מבוססת על הסכמים עם השלטונות המקומיים –הקונטור  –המסחר 

קבעו , אפשרו להם לנהל את ענייני הקהילה, ההסכמים קבעו את מעמד הסוחרים

י , נתנו להם בלעדיות במסחר, את המיסוי שחל על המסחר וסיפקו להם הגנה מפנ

. התערבות שלטונית ומפני עברות שביצעה כלפיהם האוכלוסייה המקומית

כל קונטור היה מאורגן . המושבות פעלו באזורים מוגדרים ומוגנים בנמלי היעד

נוהל על ידי אספת הסוחרים . חותםכחברה עם  שבחרה את , (steven)הארגון 
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היועצים /ואת השמאים oldermann)בגרמנית (" הזקנים"המועצה המנהלת של 

(assessors) הסוחרים שילמו . יום-שניהלו את המערכת הכספית ואת חיי היום

סים הקונטור הקים מבנים ציבוריים כמו . שכר דירה וקנסות לקופת הקונטור, ִמ

מקומות מגורים , בית סוהר, כנסייה, חנויות ומחסנים, משרדים, אולמות כינוס

הקונטורים קיימו . חומות ושערים, ותכיכר, דרכיםלסוחרים ותשתיות כמו 

, כללה מאסר( הברחות, למשל)והענישה על התנהגות חריגה , מערכת משפטית

 .מניעת כניסה לקונטור והחרמת סחורות, גירוש

 

מערכת הסכמים עם : יש דמיון רב בין ארגוני הסוחרים האשורים לבין ההנסה   

ו, השליטים המקומיים הארגוני של המושבות והשירותים שניתנו המבנה הפוליטי 

ההבדל המרכזי הוא היות המערכת האשורית המשך של , אולם. לסוחרים

היות המערכת המשפטית האשורית מפותחת , המערכת השלטונית של העיר אשור

יש דמיון רב . יותר והשימוש בארגון ככלי כלכלי לניהול עסקות מסחריות גדולות

 .חר ובמערכת החשבונותגם במערכת המימון של המס

 

אין . תופעת המסחר האשורי העתיק הייתה כנראה בלתי ידועה מחוץ לתקופתה   

היעדר הופעת . סימנים לתיעוד תופעה זו מחוץ לאסופות המסמכים של הסוחרים

התופעה במסמכים מאוחרים יותר אינה אומרת דבר על השפעתה בדורות 

שור של אותה תקופה ומתקופות ייתכן שמיעוט המקורות מא. מאוחרים יותר

 . סמוכות מאוחרות יותר הוא שגורם להיעלמות התופעה מהזיכרון ההיסטורי

 

לבין , מכאן שהדמיון הגדול בין המוסדות שהסוחרים יצרו בימי הביניים   

נובע מהעברת מידע בין תקופות שונות  מוסדות הסוחרים האשורים אינו 

ו על הצרכים של הסוחרים בסביבה בהיסטוריה אלא מהתפתחות מוסדות שענ

, (יבשתי או ימי)הסוחרים בשתי התקופות עסקו במסחר ארוך טווח . דומה

עם רמת סיכון גבוהה בתנועה , בסביבת מבנה פוליטי דומה של ערי מדינה

לסוחרים לא היה כוח צבאי . לשווקים והתנהגות דומה של השליטים בשווקים

. כלכליים בסיסיים מתקופות קדומותוהיו להם מוסדות , שיטפל בסיכונים

, שווקים, מבנים ארגוניים, המוסדות הכלכליים הבסיסיים כללו זכויות קניין

הסוחרים התאימו את . הסכמים וחוזים ומוסדות אכיפה, אמצעי תשלום

כך למשל יצרו הסוחרים את ארגוני המסחר באזורים של . המוסדות לצורכיהם

-לנהל את חיי היום, עם השליטים המקומייםיעדי המסחר כדי לנהל משא ומתן 

. לנהל את המסחר ולטפל בנושא האכיפה של מוסדות המסחר, יום של המושבות

נובעים בעיקרם ממידת הקשר בין  ההבדלים בין המוסדות של שתי התקופות 

בעוד שבמבנה האשורי היו . המבנה הפוליטי של העיר ובין פעילות המסחר

, נה הפוליטי ושלטו במוסדות השלטון באשורהסוחרים חלק מרכזי של המב

כתוצאה מכך . הסוחרים בימי הביניים היו בעלי השפעה פחותה יותר על השלטון

יכלו האשורים ליצור את מסגרת הארגון והמימון של השותפות המוגבלת בניהול 
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. ואילו הסוחרים של ימי הביניים לא הכירו ולא הפעילו מבנה זה, השלטון באשור

חרת היא המערכת המשפטית המשוכללת של הסוחרים האשורים שכללה תופעה א

ניהול לתהליכים המשפטיים וכללי אכיפה, בתי משפט  .כללי 

 

במידה מסוימת אפשר לומר שהמערכות של מוסדות המסחר האשורי היו    

שטרות החוב . מתקדמות יותר מהמערכות שהתקיימו בתקופות מאוחרות יותר

וניתנו לגבייה על ידי המחזיק בהםשל הסוחרים היו עצמאי ארגוני המסחר , ים 

היו ארגונים כלכליים שסחרו בהיקף גדול בדומה  כנששל העיר אשור והכרום של 

 –השותפות המוגבלת  –" שק"מוסד המימון ה, לחברות סחר של העת החדשה

גיוס הון רחב לזמן ארוך ומופיע בתקופות מאוחרות כמכשיר מימון  אפשר 

 .ות מוגבלות בלבדלעסקות ימי

 

ן  778במסמכים    מתקופת המסחר האשורי העתיק מתוארת מערכת היחסים בי

ארגוני הסוחרים ביחד עם . לבין הסוחרים האשורים אנאטוליההשליטים בערים ב

הנציגים של העיר אשור ניהלו משא ומתן עם השליטים על הסכמים שאפשרו את 

נוהלי . המסחר ותמכו בו המסחר והיחסים עם השלטונות ההסכמים מדברים על 

השליט המקומי , לפי ההסכמים. אלו שהתגלו פגומים וקשים לפענוח. המקומיים

 91%לקנות ; של הבדיל בתור מס 0/00-מהבדים ול 0%-בארמון היה זכאי ל

להגביל את המסחר בברזל המטאוריטים ובכחל ; נוספים של הבדים במחיר מיוחד

(lapis lazuli.)  (הכרום)זכויות מושב במושבה מוגדרת בשטח האשורים קיבלו ,

זכויות אקסטריטוריאליות שקבעו ; כנראה עם זכויות לנהל את הביטחון בכרום

שהמושבות היו תחת הרחבה של הזכויות הפוליטיות והכלכליות של השלטון 

נגד הפסדים הנובעים מהתקפה ומשוד , הבטחת הדרכים; באשור וביטחונות 

התושבים המקומיים . ם ומגנבות של תושבים מקומייםבאזורים שבשליטת המלכי

המלכים נשבעו בשם . שגנבו הוסגרו לאשורים ועלולים היו להיות מוצאים להורג

בהסכם אחד עם שליט מקומי . לקיום ההסכם māmītum))האלים המקומיים 

לגרש אותם ואפילו להמית , הוא התחייב למנוע מסוחרים בבלים לסחור בעיר

 .אותם

 

כגון תשלום , כוללים סעיפים אחרים, שהתגלו לאחרונה, כנשכמים עם מלך הס   

בלי , המלך חייב לשפוט; קנס על רצח והסגרת הרוצח לאשורים להוצאה להורג

ואם , חיפוש והחזרת בדים שנשדדו; במשפטים על חוב בין אשורי למקומי, פניות

ני התקפות של מפ כנשהגנה על התושבים האשורים ב; ישולם ערכם, לא הוחזרו

האשורים לא ; הגנה על רכוש אשורי מפני החרמה בידי פקידי המלך; המקומיים

; יגויסו לצבאו של המלך ולא יושפעו מצווים לשמיטת חובות ושחרור עבדים

 .וסעיפים אחרים; האשורים יוכלו להמשיך ולנהל מסחר בזמן מלחמה
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 Veenhof 2008, pp. 183-218. 
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 :ארמוןלהלן עדות סוחר על שוד והציפיות שלו לקבלת פיצוי מה

 

.. על ראשי בגללך פראשפכתי , בדים 0הם פרצו לבית ולקחו " . . הלכנו .

barulleמשרד ל אז אם אבדו  (את הבדים)נחפש 'והם אמרו  )הארמון - (

 779"'באופן אישי נשלם פיצויים

 

למרות מערכת היחסים המוסדרת עם השלטונות נזכרים במסמכי הסוחרים    

סיםשל  (pazzurtum)מקרים של הברחות  המלכים . סחורות כדי לחסוך את הִמ

 780.הזהירו את הסוחרים מפני ההברחות כנשהמקומיים ושלטונות הכרום ב

kišertum)סוחרים שנתפסו הוכנסו לבית הסוהר  הם שוחררו . ושילמו קנסות (

 .מבית הסוהר תמורת מתנות או כופר לשליטים

 

 ואם לא תוכל, אותם וחיאז הבר, להבריח אותם ואם תוכל (בדיםה 090)"

את  ואישהארמון ייקח את המס שלו ואז הב, אותם לארמון וקח, להבריח

 781"(לכרום בכנש) הבדים למטה

 

נותן הוראות  צורהבאותה "  לסחורות שלך והם מבריחים לךבנוגע שאתה 

 782"בדים טובים עבורי 01תן הוראות כך שהם יבריחו , (שולחים בהברחה)

 

 783"השמירה חזקה,  דבראל תבריח , שים לב ללוחות שלי"

 

 2.פ.של (הסחורה המוברחת שלו)הביא את ההברחה שלו  .פ.ש"

 (ושם אותו) 2.פ.שאת תפס הארמון , (הוחרמה)נתפסה ההברחה 

, .כ.של הכתב (המלכה) ההשליט, השמירה קפדנית, הסוהרבבית 

 (מרגלים)יש עיניים , לארצו בקשר להברחות( גם)ו 1.כ.שו 0.כ.ש

 784"ום אופן לא להבריחבש (לכן), בסביבה
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 bētam iplušūma 6 șubātē ittabkū epram ana qaqqadiya ašpukkumma……ana șēr 
barullē ēliūma umma šunūma lū niš’e u šumma iḫalliqū nīnu numalla KTH 3, 
Larsen 2002, p. 176-177. 

780
 Veenhof 1995, pp. 1732-1733. 

781
 šumma pazzuršunu tale''ā pazzirāšunu šumma pazzuršunu lā tale''ā ana ekallim 
šēliāšunūma ekallum nisḫātišunu lilqēma șubātē šēridā KTH 13:6f., CAD P 312a.  

782
 kīma ša ana ra-mi-ni-ká tašappuru upazzurūni u ana yâim šupurma șubātē 
damqūtim 50 șubātē lupuzzirūnim CCT 4 11a:19ff., CAD P 312b. 

783
 țuppīya i'idma mimma lā tupazzar mașșarātum dannā CCT 4 18a:16, CAD P 313a. 

784
 pazzurtušu PN așșēr PN₂ ušēriamma pazzurtušu iṣṣibitma PN2 ekallum ișbatma 
ana kišeršim iddi mașșarātum dannā ana GN, GN2, GN3 u ana mātiša adi ša 
pazzurtim rubātum tašpurma ēnātum nad'ā apputtum mimma lā tupazzar ATHE 
62:28ff, CAD P 314a.  
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המערכת המשפטית של האשורים נשענה על חוקים שנכתבו על אסטלות    

(naru'āum אך חוקרים שחזרו חלקים ממערכת , האסטלות לא התגלו 785.(

, מכתבים, כגון חוקי הכרום, החוקים לפי הכתוב במסמכים של הסוחרים

פסקי דין , תעדויו, תוצאות בוררות, זימונים למשפטים, חוזים, הסכמים

 kīma)" כמו המילים של האסטלה"בכמה מקומות כתוב במסמכים . ואחרים

awāt naruā ' im).786 בדומה לאסטלות של אשנונה ושל , כנראה, האסטלה כללה

כמו הנוהלים ליישוב , יום-פרטים רבים שנגעו לחיי היום, חמורבי מאותה תקופה

לות הארגונית של ההתנה, נוסחי שבועות, סכסוכים וההתנהלות המשפטית

והיחסים עם השלטונות ( ריבית, חובות)ההתנהלות העסקית , המושבה

בנוסף . היא כללה כנראה גם התייחסות למחירים ולשערי ריבית. המקומיים

awātum)למערכת החוקים   :היו (

 

  פסקי דין של העיר(dīnum וכללים קבועים שאומצו על ידי העיר  (

(ișurtam eșārum),787 

 רכו עם שליטים זרים הסכמים שנע(māmītum ) , 

 שנתקבלו באסיפות ונרשמו  אנאטוליהתקנות של העיר אשור ושל הכרום ב

 , בלוחות מיוחדים

 כנשהחלטות מנהליות של הגופים המנהלים את חיי העיר באשור וב 

 , שנכתבו על ידי הגופים המוסמכים כמו המלך והאפונים

 גופים משפטיים שנמסרו לצדדים ה מתדיינים כתוצאה החלטות של 

 מהליכים משפטיים 

 788.נישואין וצוואות, ומסמכים משפטיים פרטיים כמו הסכמי הלוואות 

 

נהל של הכרום הייתה מערכת של פקידים ובהם האפונים     שבוע לתקופה של בִמ

(ḫamuštum).789  הוא היה חלק . שבוע לא ברורלתקופה של  האפוניםמעמדו של

היה . ו המעמד הגבוה של האפונים של אשוראך לא היה ל, ממנגנון המושבה

מזכיר שניהל ודאג לרשום את האספות של מועצת הסוחרים ואת הישיבות של 

היו פקידים שהיו אחראים למידות ולמשקלות ולבדיקת איכות , בתי המשפט

היו פקידים לאכיפת פסקי הדין של בתי המשפט שבסמכותם היה לפרוץ , המתכות

האפונים והפקידים . ופקידים אחרים, רכוש ומסמכיםלבתי הסוחרים ולהחרים 
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 Veenhof 1995; pp. 1717-1744. 
786

 Veenhof 1995, p. 1725 אצל  Kt 394, 15-16ראה 
787

 Veenhof 1995, pp. 1735-1737. 
788

 Veenhof 2003a, pp. 431-434. 
789

 .אחד או שנייםפקיד  
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כנראה לא קיבלו משכורת אלא תשלום על ביצוע השירות או הנאות שונות מתוקף 

  790.מעמדם

 

ניסו למנוע הליכים     ניסיונות משפטיים הסוחרים  של יישוב סכסוכים באמצעות 

 . שכנוע במכתבים ובאמצעות לחצים חברתיים

 

 791"אני לא אחד המועד להתחיל בהליך משפטי .אתה אחי ואני אחיך" 

 

 792"אל תגרום לי לצרות ואל תשלח אותי לבית המשפט" 

    

 794ברמה האישית היה הליך של תפיסת החייב 793.הסכסוכים יושבו בכמה רמות   

וניסיונות גבייה בדיון משותף  . על ידי המלווה 

 

 פתח את חדר הביטחון ובדוק את הלוחות שלי והמצא לוח אחד"

בנו של  (אם) .2.פ.שו 1.פ.ששל  מתכת כסף מני 91המתעד חוב של 

נגדית, הראה לו ,בא 1.פ.ש הוא טען . כך שהוא לא יגיש תביעה 

שנה מלאה המתחילה  (שמועד הפירעון של ההלוואה היה לא לפני)

אבל אני הראיתי לו הסכם תקף עם עדות של , 3.פ.שמהאפונים 

בבקשה תפוס אותו כך שהוא לא  .5.פ.שו 4.פ.שהעדים שלי בנוכחות 

מתכת ה (התשלום של)את  (לרשום)ראה לחייב . יגיש תביעה נגדית

 795."בהסכם כסף

 

 (החייבים) אשראי לקוחות/משלוחים לקבלגרום לאנשים לשלם את כל "

 796"מתכת כסףשלו והמיר את סחורות אביך ל

 

פי והריבית כ (ההלוואה) מתכת כסףתיפסו אותו וגירמו לו לשלם את ה"

 797"אל תעשו לו טובות, שראוי לשלם

 

אתה  .פ.שהקרא את הלוחות שלי חזור והקרא ואל תשחרר אותם ל"

או הפקד אותם בביתו תחת )בעצמך חייב לשמור את הלוחות שלי 

 798"(חותם

                                                 
790

 Dercksen 2004, pp. 232-233. 
791 CCT 3, 27b:14. Veenhof 1991, p. 437.  
792

 EL 325:16f. Veenhof 1991, p. 437. 
793

 Veenhof 1991, pp. 437-459. 
794

 Veenhof 1991, pp. 440-446. 
795 BIN 4, 42:3 ff. Veenhof 1991, p. 440.  

796
 mimma bābtišu šašqil u luqūt abīka ana kaspim ta'erma KTS 1b:15, CAD B 12a. 

797
 șabtāšuma kaspam u șibassu mala wasmu šašqilāšu lā tagammilāšu KTS  13a:20, 
CAD G 22a. 
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 על ידי שני אנשים שהצדדים 799ברמה הציבורית התקיים הליך של בוררות   

 . פסק הבוררות היה מחייב. בחרו

 

 800"(כבוררים)את הסכסוך שלהם יישבנו , תפסו אותנו 2.פ.שו .פ.ש"

 

יישבו את החשבונות , 2.פ.שנציגו של  (שהוא) 2.פ.שובנו של  .פ.ש"

(nikkassum)  ואנחנו , והביאו את העניין שלהם לפנינו, 3.פ.שעם

נתן לו כהלוואה מיוחדת בין אם , יישבנו את כל העניינים שלהם

ebuțțum)לזמן ארוך  נתן , אחד מתכת כסףה לו אפילו שקל הלוו, (

 תשלומים)או שהיו , ((tadmiqtumמיוחדת  אישית לו הלוואה

 801"מנחות(שניתנו כ

 

שהוגשו  (še'āum)ברמה גבוהה יותר יושבו הסכסוכים בסיוע תביעות    

(niraddeka) הגוף השיפוטי היה אספת . לגוף השיפוטי של אשור או של המושבה

הצדדים פנו . צות של חברי מועצה שנבחרו לשמש שופטיםהעיר או הכרום או קבו

גופים אלו התנהלו בתהליכים מוסכמים . (maḫārum, kašādum)לגוף השיפוטי 

הם נתנו פסקי דין מחייבים . עדות בכתב ובעל פה ושבועה, שכללו הצגת מסמכים

להגשת תביעה או  (rābișum)( עורך דין)המתדיינים יכלו להשתמש בנציג . בכתב

  802.כדי לענות על תביעה

 

 803"יתבע אותו (.פ.ש)הוא , מה שהוא .פ.שחייב ל 2.פ.שאם "

 

 804"של הסוכן מתכת כסףאנחנו תובעים את ה, הסוכן שלנו מת"

 

, (עליו) הריבית, בלוח החתום (מההרשו) מתכת כסףעל ה אתבע אותואני "

 805"(šalțum)והסחורות שבידו

                                                                                                                                            
798

 țuppīya šitammeamma aqqāti PN lā tuwaššar țuppī qātkama luka''illšunu CCT 3 
34a:17, CAD K 510a. 

799
 Veenhof 1991, pp. 457-459. 

800
 PN u PN₂ ișbutūniātima awātišunu nugammerma CCT 1 48:2, CAD Ș 11b. 

801
 PN u mera’ PN2 kīma PN2 išti PN3 nikkassē issiūma maḫrini awātišunu iškunūma lū 
annakam ana ebuțțim iddiššum lū kaspam 1 šiqlam ișșērišu īšu lū tadmiqtam 
iddiššum lū ša ikribī mimma awātišunu nigmurma  ICK 2 113:9, CAD T 36-37b&a. 

802
 Veenhof 1995, p. 1740; Veenhof 2003a, pp. 442-447. 

803
 šumma mimma PN illibbi PN2 īšu iše''ēšu KUG 16:24, CAD Š/2 358a. 

804
 šamallā'ini mētma kasap šamallāini niše''e ATHE 48:38, CAD Š/2  358a. 

805
 ana kaspim ša țuppim ḫarmim u șibātim u šalțātim atūaršum BIN 4 187:18, CAD Š 
271a. 
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 806"נחושת Xל עויגיש תביעה  ישבע בשער האלים .פ.ש ,(באשר לנחושת)"

 

...את הלוחות" ...שיתנו עדות בכתב העדים)קבוצת הששה של  . . . הם  (

את הלוחות עם  ואתם תציג, עדים עבורכם היויפקידו אצלכם והם י

  807"של השישה לשופטים במקום בו תנהלו משא ומתן יםהחותמ

 

שים הנואם . הוכיחו את תביעותיהם .פ.ש בית של (הסוחרים) הנושים"

 יבססו אתהם , אכן יחזירו אותו, .פ.שאחרי מות  מתכת כסףלקחו 

 808"(בשבועה)לפני הפגיון של אשור ( בשבועה)תביעותיהם 

 

זקנים )את המקרה שלי לאספה הכללית  ואיהב, .פ.שאני לא סוכן של "

 809"(וצעירים

 

  810"אבוא להשיב לך בבית המשפט, לפי החלטת הכרום"

 

שהמקרה  (אשר אומר)שה העתק של הלוח ע( אם המשפט שלי התברר)"

 811"יושב ושלח אותו אלי (התיק)המשפטי שלי 

 

מוצא אני , פתח את חדר הביטחון של אבינו .פ.שש יםלא יודע םהאם את"

להגיש תביעות לארמון הנוגעות  ושלא תעיז, לחדר הביטחוןאחראי אותו 

 812"חדר הביטחון( פתיחת)ל

 

ע אליך בקשר לכל העניינים שיהיה ועצתי תגי, אני איישב את המחלוקת"

 813"לך לומר בבית המשפט

                                                 
806

 ….PN itammāma….X erium bāb ilim išakkanma MVAG 33 No. 278:5, CAD T 160b. 
807

 țuppē…ša šedištum ….ipaqqidūnikkunūtima šībē išakkunūnikkunūtima țuppē ina 
kunuk šedištim maḫar dayyānī ašar tātawwuāni tašakkanā BIN 6 80:3, CAD Š/2 

256a.   . 
808

 tamkārū ša bēt PN rabšū u ištu PN imūtuni mamman ina tamkārim lū kaspam ….lū 
mimma ilqeūni utarrūma ina maḫar patrim ša Aššur irabbušūma CCT 5 9a:7ff., 
CAD T 128a&b. 

809
 ula šamalla PN anāku ana kārim șaḫer rabi awitī bilā CCT 1 49b:20, CAD Š/1 292a. 

810
 ammala dīn kārim….allakamma awātam addanakkum TCL 21 268:14, CAD N/1 
52a. 

811
 meḫram ša țuppim ša awitī gamratni šubalkitma šēbilam TCL 19 9:16, CAD M/2 
55a&b. 

812
 lā tīdiā kīma maknakam ša abīni PN ipte'uma ana maknakim aše''ūšuni assurrē 
ana maknakim ša ekallim ekallam ē īterrišā  CCT 4 7c:1 ff., CAD M/1 138a. 

813
 awātim agammarma ammala tātawwūni têrtī….illakakkum CCT 3 15:30, CAD G 
26b. 
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המורה , מחזיק בהוראה מוסמכת (rābișum) (של אשור)המשפטי  הנציג"

יוכל לנגוע   או בשטח (אשור)בעיר , (מתכת כסףב)שאף אחד לא 

  814"(אשור) גבה בעירת .פ.ששל  מתכת כסףה, (אנאטוליהב)

 

בוצעו , וצאה מהחלטות בתי משפטשהיו בדרך כלל כת, אמצעי האכיפה      

החלטות השופטים היו יכולות להיות של מוסדות . בנוכחות פקידים ועדים

אם החוב היה למוסדות הסוחרים הייתה . כנשהסוחרים או של מוסדות הארמון ב

לפי  (bērum)הגבייה מתבצעת באמצעות החרמת רכוש החייב בידי הפקידים 

) אפוניםהוראת ה l immum) – העונש הנוסף של שכמובן . קידות הנבחרראש הפ

זה העונש . שומט החובות היה אבדן השם ואבדן היכולת להתפרנס מניהול מסחר

 .ואנשים פחדו ממנו, היה חמור ביותר

 

ואז השופט הטיל עלי  .פ.שלוח של  בלת אותי לשופטים והצגת לפניהםהו"

 815"קנס

 

הם בחרו שליח , (ףמתכת כס מני 91הטילה עליך תשלום של ( אשור)העיר")

אל תשלחו את 'ואנחנו התחננו לפני הזקנים ( והתכוננו לשלוח אותו אליך)

 816"'השליח

 

קיבלו לוח של  (לאשור)הלכו לעיר  (בחברה שלנו)המשקיעים של אבי "

, כנשב (לקריאת הלוח)גרמו לאבי להאזין  (פסק דין של השופטים)העיר 

 817"(וכך קיבלו את כספם)כספם קיבלו 

 

שמו אותו , הסחורות המוברחות שלו נתפסו, נתפס על ידי הארמון .פ.ש"

 818"בבית הסוהר

 

ו"  819"שלא יבוא, נקבל לוח מהכרום באשר לגירוש שלו .פ.שעד שאני 

                                                 
814

 u țuppam ša ālim dannam rābișum ukâl ša mamman lū ina ālim lū ina eqlim 
mamman lā ițaḫḫi'uma kasap PN ina ālim ipaḫḫuranni TCL 14 21:8, CAD E 251b. 

815
 ana dayānī tardēma țuppam ša PN maḫar dayyānī taškumma dayyānum ana 
arnim iddinanni MVAG 35/3 No. 325a:13, CAD A/2 297-8b&a. 

816
 ……šipram ana šapārim ibīrūma nīnu ana šībūtim nusallīma umma nīnuma šipram 
lā tašapparāma TCL 4 1:7&11, CAD Š3 75/a. 

817
 ummeān abīya ana ālim illikūma țuppam ša ālim ilqeūnimma abī ikkaneš 
ušašmeūma kaspīšunu ilqeū Veenhof AV 4:44, CAD Ţ 129b. 

818
 pazzurtušu ișșibitma PN ekallum ișbatma ana kišeršim iddi  ATHE 62:32, CAD K 
450b. 

819
 adi țuppam ša kārim anāku u PN nilqeu ša ša-sú-ḫi-šu ula illikam TC 1, 4, Larsen 

2002, p.137. 



 

178 

 

 דיון ומסקנות
 

האשורית העתיקה כהמשך המחקר המוצג דן במוסדות הכלכליים של החברה    

העבודה . ס"לפה ישיבמסופוטמיה של האלף השלשל המוסדות שהיו קיימים 

, אמצעי התשלום, השוק, זכויות קניין: ("כללי המשחק") המוסדות מציגה את

בכלי  משתמש בכל מוסד דיוןוה האפיון .האשראי והמימון והאכיפה, הארגון

תקופת המסחר האשורי העתיק מובאות ב. הכלכלה המוסדית ועלויות העסקה

וסדות ואת התייחסות המתארות את המ, במחקר ציטטות ממסמכי הסוחרים

הציטטות מוכיחות שהסוחרים היו מודעים למוסדות הנדונים  . הסוחרים אליהם

 .ואת הסיכונים במסחרבחליפין והשתמשו בהם כדי להקטין את עלויות העסקה 

 

בכלי הגיאוגרפיה הכלכלית לניתוח תופעת המסחר הבין  משתמשתהעבודה    

ציגה את היא מ .ס"האלף השני לפהאזורי במערב אסיה באלף השלישי ותחילת 

זהב ואבנים יקרות ואזורי הביקוש , כסף, נחושת, פיזור מקורות המחצבים בדיל

המפרץ  באזורישלהם כמסבירים את כיווני המסחר של מסופוטמיה בים וביבשה 

הטופוגרפיה והאקלים מסבירים את . תורכיה וסוריה של ימינו, איראן, הפרסי

מיקום ישובים והסדרים עם . פות פעילותו במשך השנהמיקום דרכי המסחר ותקו

. השליטים הכתיבו את מסלולי המסחר ואת מיקום המושבות של הסוחרים

נוכחות טכנולוגיית התקשורת אפריסת הישובים האשוריים באנ טוליה ביחד עם 

השליטה האשורית מסבירים את המעטפות והחותמות , לוח החומר, של הכתב

 רווחיהםאת והבדיל והכסף , הצמר, טוליה של הנחושתאאנבשווקים המקומיים ב

 .הגדולים מהמסחר לאורך זמן

 

היו  המסחר האשורי העתיקהכלכליים של מוסדות הש ותבמחקר יש הוכח   

זו מתבססת על . ס"בחברה במסופוטמיה של האלף השלישי לפה נוכחים קביעה 

הוכחת . ס"שי לפהמחקרים רבים שנעשו על סמך מקורות ראשוניים מהאלף השלי

חקירה לעומק של מוסדות החברה השומרית  הנוכחות המוסדות הכלכליים דרש

המחקר הנוכחי סוקר את המודלים . ס"והאכדית של האלף השלישי לפה

ס ומחזק את "המסבירים את מבנה הכלכלי והחברתי של האלף השלישי לפה

 .המחקרים המצביעים על קיום כלכלת שוק בתקופה

 

חברתי של מסופוטמיה של -אסכולות מרכזיות בתיאור המבנה הכלכלייש שתי    

שלא ניתן ליישם מודל של כלכלת  טוענתהאסכולה האחת . ס"האלף השלישי לפה

החברה והכלכלה של אותה תקופה  .העתיק םשוק של ימינו על כלכלות העול

סובסטנטיבית המתאפיינת במבנה של משפחה -נשלטה על ידי מערכת פרימיטיבית

המקיימת את עצמה במסגרות גדולות של המקדש  (household)מורחבת 

זו הייתה מוטבעת התנהגות חברתית שקבעה את אופי  כלכלהב. והארמון

הפרטים בחברה לא הונעו ממניעי רווח והעדפות . הפעילות וההתנהגות החברתית

סטאטוס וסיבות משפחתיות , (reciprocity) אישיות אלא ממניעי הדדיות
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דהיינו , המבנה הבסיסי של סביבת החיים של המשפחה המורחבת. יטיותופול

חיים , ייצור משותפת מאוחד במסגרת עבודה כוח: כלל, המקדש והארמון

 ,(redistribution)מזון לאוכלוסיה מרכזית של חלוקת , במסגרת משפחתית

שווקים שבהם  ללא בחליפין שולטת (reciprocity)ההדדיות ו ,צריכה לקיום

ייצור כמו משכורותבמערכת לא התקיימו  .בעים מחיריםנק , תשלומים לגורמי 

 .הון ואשראימושגים כמו רנטות ורווחים ו

 

זו     אין עדויות ארכיאולוגיות ומסמכים המדברים על שווקים לפי אסכולה 

יש מסמכים המדברים על חליפין של נכסים ועל . ומחירים הנקבעים בשווקים

אין מסמכים המתארים תנודות מחירים  ,אולם .כסיםיחסי המחירים בין הנ

משינויים בביקוש ובהיצע ואין הסבר במסמכים על המניעים של מבצעי  הנובעים

. החליפין במיוחד הסברים של רווח והעדפות אישיות של מבצעי החליפין

החוקרים מדגישים שיתכן והיה חליפין בשוק ממניעים כלכליים אולם היקף 

   .צע חליפין מסוג זה היה מצומצם מאד ולכן לא מופיע בכתוביםהשווקים בהם בו

שימשו אמצעי מוסכם  כסףהשעורה והמתכת קובע שששימש את החוקרים המודל 

נקבעו על ידי השלטונות כדי לפשט  מחיריםה. לרישום ולתיעוד, לחליפין חברתי

הוא  והתיעוד על אשראי, לא התקיים אשראי ממוסד. חליפין ממניעים חברתיים

. הסדרי רישום ותשלום בין הארגונים ובין חברי הארגון ובכללם הסוחרים

והמסחר היה בעיקר , אזורי פעלו סוחרים כפקידים של הארמון-במסחר בין

במקביל למבנה המרכזי טוענים שאלה חוקרים  .בין שליטים מתנותהחלפת 

לישי של החברה המסופוטמית של האלף הש, שיתופי באופיו-החברתי, השליט

ס התקיימו איים של פעילות פרטית מצומצמת עם מוסדות שדומים "לפה

 .למוסדות הכלכליים היום

 

ניכר בפעילות "החל באלף השני לפהיש הסכמה בין רוב החוקרים ש    גידול  ס חל 

המסחר האשורי העתיק הוא חלק מהמגמה של צמיחת הסקטור . הסקטור הפרטי

ליים המופיעים בחברה האשורית המוסדות הכלכ .הפרטי במיוחד במסחר

 .העתיקה הם מוסדות חדשים שהתפתחו באותה תקופה

 

ס התקיימה "באלף השלישי לפה, במחקר זה המוצגת, לפי האסכולה השנייה   

הארגונים הגדולים פעלו . כלכלת שוק בעלת מאפיינים מקומיים במסופוטמיה

 מוצריםשל ור מגוון לייצ ,כארגונים כלכליים שהפעילו שכירים וחוכרי קרקעות

עבדו בשרות הארגונים הגדולים ובשירות בעלי קרקעות העובדים . ושירותים

תוגמלו באמצעות שכר ומשכורות העובדים . שחכרו את האדמות מהארגון

גיל דיפרנציאליות השימוש באמצעי הייצור היה בידי . מין ומעמד בארגון, לפי 

. ו הלוואות לייצור חקלאי ואחרכרו קרקעות וקיבלחהארמון וגם בידי פרטים ש

הם חיו במסגרות של משקי בית של קרובי . הפרטים שילמו דמי חכירה וריבית

בשווקים בתמורה למוצרים  שלהםעודפי השכר וההכנסות בסחרו ומשפחה 
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עבדים , בתים, כגון מטעים, היה מגוון גדול של נכסים בידי הפרטים. ושירותים

. באופן חופשי כולל באמצעות הסכמים בכתב ואלה קנו ומכרו אותם, ומוצרים

 . םמייתדות וחות, הבעלות הפרטית על הנכסים סומנה על ידי אבני גבול

    

בשוק המקומי החל מסוף הכסף  –אמצעי התשלום העיקרי ש המחקר מדגיש   

 ,לדמי חכירה, היא שימשה לתשלום שכר. ס היה השעורה"האלף הרביעי לפה

התקיימו . ום הנתונים במערכת החשבונות של הארגוניםלהלוואות בריבית ולריש

-היה מסחר בין. של שעורה( נפח)ונקבעו בהם מחירים ביחידות מידה , שווקים

אזורי שהיה בידי סוחרים פרטיים שהפעילו מערכת אשראי עם ריבית 

היו אמצעי תשלום  כסףיחידות משקל של המתכת . דיפרנציאלית בהתאם לסיכון

היא הייתה אמצעי התשלום העיקרי . ס"האלף השלישי לפה חשוב החל מאמצע

אמצעי חליפין לנכסים גדולים כמו בתים ושימשה גם לצורכי , של הסוחרים

המסחר האשורי העתיק . רישום הנתונים במערכת החשבונות של הארגונים

והמתכת כסף  ס"ומוסדותיו הם המשך של המבנה הכלכלי של האלף השלישי לפה

 .תשלום העיקריהייתה אמצעי ה

 

בזמן החליפין מוחלפות זכויות . זכויות הקניין נמצאות בבסיס החליפין     

הגדרה ואכיפה של זכויות הקניין מייעלות את תהליך החליפין ומקטינות . קניין

מוסד זכויות הקניין מופיע במסופוטמיה של האלף השלישי . את עלויות העסקה

על עבדים ועל מיטלטלין , על בתים, םס בעיקר כזכויות בעלות על מטעי"לפה

. יערות ואוצרות טבע אחרים, דיג, בשטחי קני סוף, וכזכויות שימוש בקרקעות

זכות הבעלות על הקרקע הייתה ברובה בידי הארגונים הגדולים של הארמון ושל 

אפשר את הקמתם של מפעלי ההשקיה הגדולים של  זכויותהריכוז . המקדש

קרקעות . ועיבוד אפקטיבי של השדות( אה מהםאו נגרם כתוצ/ו)התקופה 

 –זכויות השימוש . הארגונים עובדו על ידי עובדים שכירים שקיבלו משכורות

היו גם בידי עובדים בכירים של הארגון ואריסים בהסדרי  –עיבוד השדות 

בעלי . הזכויות תועדו בהסכמי מכירה וחכירה ונאכפו על ידי השלטונות. חכירה

הזכויות הוכרו בידי . יםיתדות ובחותמ, אבני גבולאת הנכסים ב הזכויות סימנו

 –ס "האלף השני לפה –החל בתקופת בבל העתיקה . השליטים ובידי בתי המשפט

הסוחרים . גדל שיעור הקרקע שנמצא בידי פרטים בכל רחבי מסופוטמיה

 . האשורים הכירו בזכויות הקניין ואכפו אותן

 

נועדו לייעל את תהליך החליפין ולהקטין את אמצעי התשלוומוסדות השוק     ם 

מוסד השוק היה מוכר לתושבי מסופוטמיה של האלף השלישי . הוצאות העסקה

. יום-בשוק המקומי סחרו התושבים במוצרים ובשירותים לצורכי יום. ס"לפה

 . אזורי שהתנהל בסיוע השלטונות-היה גם מסחר בין

 

עם תנודות מחירים בהתאם בשוק  כנשהסוחרים האשורים פעלו באשור וב   

הם מכרו סחורתם בשוק בעלות בתוספת רווח וחיפשו . היצעהביקוש וכוחות הל
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, הם היו בעלי כוחות שוק לא מבוטלים. הזדמנויות מסחריות לממש הרווח

ועל  אנאטוליהשאפשרו להם לשמור על רמת מחירים גבוהה של בדיל ושל בדים ב

ניכרים במסחר של הסוחרים נבע מהפריסה הרחבה שלהם  כוח השוק. רווחים 

הם השיגו מידע נרחב . ובערים המרכזיות המובילות אל השוק אנאטוליהבשוק ב

על המתרחש בשוק והשתמשו בשליטתם באמצעי התקשורת בכתב כדי להפיץ את 

הם השיגו שיתוף פעולה של השליטים המקומיים באמצעות הסכמים עם . המידע

הם קיבלו . מסים ומתן סחורות במחירים מועדפים השליטים המקומיים ותשלום

מוסדות השלטון האשוריים ניהלו . הגנה מהשליטים בפני סוחרים מתחרים

עידוד , הגנה מפני היבוא, מדיניות מסחרית מרקנטיליסטית של עידוד הסחר

 . כסףוהיצוא וצבירה של המתכות היקרות זהב 

 

רגונים משפחתיים בדומה הסוחרים האשורים התארגנו למסחר בעיקר כא   

שותפויות ושותפות , התקיימו גם ארגונים של יחידים. לסוחרים בכל הדורות

הוקמה בסיוע השלטונות ופעלה " שק"השותפות המוגבלת שנקראה ה. מוגבלת

ניהול ומימון לזמן ארוך מבנה השותפות המוגבלת האשורית הוא . כמכשיר 

הוא מופיע בצורה מוגבלת . יהכנראה ייחודי במשך תקופות ארוכות בהיסטור

ההתארגנות האשורית נועדה . בתקופה הרומאית ומתפתח בעיקר בעת החדשה

להפנים עסקות ולהקטין סיכונים ועלויות עסקה הקשורות בחוזים ותהליכים עם 

. הסוחרים הפעילו מוסדות מימון משוכללים .ספקים של שירותי עבודה ומוצרים

אשראי מסחרי לזמן קצר ולזמן ארוך ב, הם מימנו את המסחר בהשקעות

. בנקאיות"הלוואות )ובהלוואות מסוחרים  ההשקעות לזמן ארוך היו במסגרת "(

המשקיעים היו נכנסים להסכם שותפות לזמן ארוך ". שק"ה –השותפות המוגבלת 

היו הלוואות לזמן ארוך עם . ומקבלים בתמורה בעיקר שותפות ברווחים

בלי ריבית לזמן קצוב היו בעיקר הפקדת סחורה ההלוואות . השתתפות ברווחים

-על אי – (וריבית דריבית)ריבית  –היה קנס . במשגור לתקופות קצרות ובינוניות

, מסוחרים" בנקאי"נוסף לאשראי המסחרי היה אשראי . עמידה במועדי התשלום

מערכת המימון נתמכה במערכת . שנשא ריבית שהשתנתה בהתאם לסיכון הלווה

מוסדות המימון האשורי היו המשך למוסדות דומים . חונות וערבויותביט, חוזים

הסוחרים הפעילו מערכת חשבונאות . ס"במסופוטמיה של האלף השלישי לפה

מערכת המימון וההתחשבנות . והתחשבנות מפורטת שסייעה להם בניהול עסקיהם

 .סייעה לסוחרים להקטין את הסיכונים במסחר ולהקטין את עלויות העסקה

 

הסוחרים האשורים הפעילו מוסדות אכיפה משוכללים של ארגון המסחר ושל    

" הסדר הפרטי"המוסדות שפעלו היו כתוצאה מ. ניהול הסכסוכים בין הסוחרים

(private order) שיצר מערכת התנהגות מצופה וענישה על , בחברה האשורית

נוסף על כך  .מוסד השבועה היה מוסד חשוב במערכת האכיפה. חריגה ממערכת זו

על ידי ארגונים שהוקמו בעיר אשור ובמושבות " כללי משחק מוכתבים"היו 

היו פקידים שניהלו את . הארגונים נשלטו על ידי הסוחרים. אנאטוליהב
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ומעמדו , הוא היה שותף במסחר. המלך היה חבר מועצת העיר אשור. הארגונים

פה באמצעות הסכמים הסוחרים עיגנו את הסדרי האכי. היה כראשון בין שווים

הייתה מערכת משפטית . ובדרך אליה אנאטוליהעם השליטים המקומיים ב

והסכמים עם  של המוסדות האשוריים הוראות, חוקיםשנשענה על  משוכללת

נהלים של בירור סכסוכים היו מלווים בהוכחות בצורת . מקומייםהשליטים ה

. ים ובבתי משפטהסכסוכים התבררו אצל בורר. עדויות ושבועות, מסמכים

מוסדות האכיפה של הסוחרים האשורים דומים מאוד למוסדות שנבנו בימי 

 .כדי לסייע במסחר האזורי בצפון אירופה( ההנזה)הביניים 

 
המחקר פותח אפשרויות מחקר נוספות בתחום השימוש בכלי הכלכלה    

המוסדית ועלויות העסקה בתקופות נוספות על ימי הביניים ועל התקופה 

כמו כן יש מקום להעמיק את נושאי המחקר על תקופת . אשורית העתיקהה

ס ולבסס את התזה של נוכחות כלכלת שוק "מסופוטמיה של האלף השלישי לפה

מחקרים נוספים בתחום העבודה והשכר ". כלכלת הארמון"במקום התזה של 

נוכחות כלכלת  ובתחום השעורה כאמצעי תשלום עשויים לחזק את ההשערה של 

 .או לסתור אותה קשו
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quotations from the documents of the traders to establish the presence 

of the analyzed institutions,  their structure and why they were used.  

According to the editors of the CAD the quotations were checked so 

that they reflect the context of the document. Some quotations were 

checked against original  documents quoted elsewhere.   

 

The present study opens the possibilities for research of other periods 

using the methodology of institutional economics and transaction costs.  

The use of analysis of a large enough number of institutions in a 

certain period can help us to understand the overall structure of the 

economic life of that period. It can also help compare institutions in 

different periods and trace their development. The social and economic 

structure of Mesopotamia of the third millennia BC is the subject of a 

large debate that has not been resolved. The present study questions the 

validity of the 'palace economy' model ,  questioning the basis of the 

'redistribution' concept by presenting the 'rations ' distributed to the 

palace workers as salaries  and the use of the large surplus of the 

families above their consumption in the market to buy other food, 

clothing and implements . The temple and the palace used their barely 

surplus to trade and to invest in irrigation systems and build cities,  

palaces and temples.  There is ample evidence to establishing the fact  

that  barely was used as means of exchange - money in the domestic 

market and that silver appears in such capacity only later in the third 

millennium. More study is needed to establish or refute the theory a 

market economy based on barely was present in the Mesopotamian 

economy of the large economic organizations of the palace and the 

temple.   

 

 

 

 

 

 



 

 

economics. It describes  the 'private order ' institutions , including the 

oath institution and the 'enforced rules ' institutions that were 

politically determined. The 'private order ' institutions were based on 

the beliefs and norms of the Assyrian society as expressed in their 

documents. The 'enforced rules ' were created by political organization 

in Assur and the colony of Kanesh. The 'rules ' were heavily influenced 

by the traders needs and desires since they were the majority in th e 

political structures.  The Old Assyrian trade had an elaborate legal 

system with laws, regulations and decision making bodies.  The traders 

developed mechanisms to settle disputes at  a personal  level, but also 

using arbitration and courts. They had trade o rganizations both in 

Assur and the colonies to manage trade and living conditions,  and had 

agreements with the local rulers on these issues.  The study summarizes  

the knowledge on the subject and connects it  to the other institutions of 

the trade. The study describes in detail similar institutions established 

in Northern Europe in the Middle ages. It  shows for the first time the 

similarities between the Hansa and Kontor organization of the traders 

of Northern Europe and the City and Kārum organizations of the Old 

Assyrian trade.  

 

About twenty three thousand Old Assyrian documents have been found 

so far,  most of them in the old Kanish site . The documents includes 

letters, contracts, legal documents, agreements with local rulers, notes,  

lists, testimonies, writ ten agreements and others. The documents were 

analyzed in detail  by Assyriologists , and were used as the basis of  

many studies in the field of philology,  history,  law, economics and 

other social sciences. The present study is based on these studies and 

uses the translated original documents appear in the publications of 

family archives such as the Larsen M. G. " Aššur-nādā" Archive.  

Quotations were also taken from specific studies of leading researchers 

in the field such as Veenhof, Larsen, Dercksen, Michel and others.  

Other sources are the quotations from Old Assyrian documents  

appearing in the Chicago Assyrian Dictionary (CAD). The study uses 



 

 

trade. The use of barley and silver as means of exchange continued in 

the Old Assyrian period and later.  

 

The means of exchange and markets in the economy of Mesopotamia 

and Old Assyrian reduced the cost of exchange and expanded the 

exchange, specialization and economic development in these periods.  

 

Trade was organized in family based organization s and partnerships.  

The study explains the creation of economic organization as a mean to 

reduce transaction costs by internalizing them. The Old Assyrian 

traders used these structures and created a new structure –  the limited 

partnership. This structure enabled them to raise long term capital  from 

investors and spli t the risk and the reward between the investors and 

the trader.  

 

Sophisticated credit  and finance institutions were present in the 

economic organization of Mesopotamia of the third and second 

millennium BC. Credit operations were part of the activities of the 

large organizations and of the traders of the period. In contrast to the 

views of some researchers , the credit market was active in the third 

millennium, with interest  rates established as penalty and in relatio n to 

the productivity of the capital  used in agriculture and trade. It was not 

used only as an administrative tool in the large organizations and as a 

social activity among the population. It was used to facilitate the 

process of exchange . The credit market reduced transaction costs and 

enabled investors to raise capital.  The study describes in detail the 

credit and finance system created by the Assyrian traders. It  builds on  

existing studies but adds new modern financial interpretations of the 

instruments  used. The research examines the accounting and the 

settlements of the accounts of the traders in the organizations and 

among themselves.  

 

The study identifies  for the first time the enforcement institutions  

concepts of the Old Assyrian trade derived from insti tutional  



 

 

writ ten contracts. They were also protected by an elaborate legal 

system and dispute settlement procedures.  

 

The study emphasizes, explain, and expand s the existing research on 

the presence and operation of markets in the Old Assyrian trade , 

including the price system, market power and profit motive of the 

Assyrian traders. It  stresses the economic power of the traders as a 

result of: the wide dispersion of the Assyrian settlements in Anatolia 

and the resulting asymmetric information on mark et conditions.  The 

traders also benefited from a  well developed communication system, 

agreements with local rulers and their inclusion in the benefits from 

trade through taxes and goods at reduced prices. The study shows that  

Assur followed a mercantile trade policy with export enhancement and 

import protection measures with the objective of accumulation of gold 

and silver.  

 

The study follows hints contained in previous researches that barl ey 

and silver (together with other metals and products) were the me ans of 

exchange for all local markets purposes and that  markets were present 

in the third millennium BC. Barley was used as the means of exchange 

in the large economic and social organizations that were established in 

the fourth millennium. The organizations owned the lands and 

employed the population as their workers. They used units of capacity 

measurement of barely:  to pay salaries to the workers ; buy goods and 

services in the market ; to pay for investment in the large structures of 

the temple and palace  and the irrigation systems; to exchange for 

metals and precious stones through inter
-
regional trade; and used as a 

mean to record production and payment of expend iture of the large 

economic organizations.  Barley units were used also as  a mean to 

advance credit and to pay interest  and rents. Weights of si lver started 

to be used as means of exchange around the middle of the third 

millennium BC. It was used in the context of the sale of assets such as  

orchards,  houses and slaves. It was also used as a mean t o record 

transactions in the large organizations and as payment in inter
-
regional  



 

 

and means and institutions of enforcement in the third and second 

millennia BC.  

 

The study describes the conditions of property rights in Mesopotamia 

of the third millennium BC. It emphasizes the existence of well defined 

and protected property rights in most of the assets like orchards,  

houses, slaves, and personal assets.  Property rights were secured by 

norms and contracts and were protected by a legal system. It describes 

the debate on property rights in land. During the fourth millennium BC 

Mesopotamia underwent a long period of urbanization and the creation 

of large economic and social organizations, around the temple and later 

the palace, that built  and managed large irr igation systems. According 

to some researchers, the land was owned by the organizations and most  

of the land was centrally cult ivated by workers of the organizations.  

The workers were members of an extended family social structure (the 

household) and were allocated living rations from the organizations.  

Other researchers describe the system as economic in nature with 

principles and agents that received salaries. Some of the agents owned 

the rights to cultivate the land (about 25% of the land) as long as the y 

served as employees of the organizations. Some of the land (about 

10%) was cultivated on a rental basis by independent farmers. The 

members of the organizations acted as economic agents within a close 

family structure. They received income from wages, th e cult ivation of 

the land, manufacturing and services and used their surpluses to trade 

in the market for food and implements. There were differences in 

economic structure between the south and the north of Mesopotamia. 

The structures in the north were more t ilted towards privately owned 

property rights in land because of climatic and cultural reasons.  

 

In the beginning of the second millennium BC the economic system in 

Mesopotamia had more pronounced private sector flavor. The Assyrian 

traders had a strong interest in property rights and defined and 

protected them by norms as well as by visible signs as stamps and 



 

 

The study uses the economic geography tools to analyze the inter 

regional trade in Western Asia of the third and the beginning of the  

second millennium BC. It presents the dispersal of the sources of the 

minerals copper, silver, tin, gold and precious stones and the demand 

regions for them as the determining factors of the sea and land trade 

routs. The topography and climate explain the location  and timing of 

their use. The location of settlements and agreements with local rulers 

together with presence of an elaborate communication system based on 

the use of clay tablets, envelops and stamps explain the Assyrian 

traders ' economic control over the  local tin, copper, si lver and wool 

markets and their high profits.     

 

The research uses for the first  time the tools of institutional economics 

and transaction costs methods in the detailed analysis of specific  

important institutions in the third and second millennia BC.  It  proves 

that the Old Assyrian economic institutions were continuation s of the 

same insti tutions in Mesopotamia of the third millennia BC. Without 

this posit ion the economic model of the Old Assyrian trading 

community appears as an exception to the accepted economic and 

social model of the Mesopotamia of the third millennia BC. The study 

challenges the primitive-substantive concept of the 'palace economy' 

that describes the Mesopotamian society as a household structure 

subsiding mainly on agriculture without advanced exchange and 

markets. The current research proves the presence of a market economy 

in Mesopotamia of the third millennia based on the analysis of the use 

of units of volume of barley as money to pay salaries to workers of the 

temple and the palace and the use of surpluses of barley by the workers 

to exchange for goods and services in the markets.   

 

Based on quotations from original  documents of the Assyrian traders 

and studies based on original documents from the third millenni um BC, 

it identifies and emphasizes the importance of institutions l ike:  

property rights with respect to assets and means of production ; means 

of exchange and markets ; economic organizations; credit and finance  



 

 

Abstract  

 
The Old Assyrian trade is an histor ical, economic, and geographic 

event of the beginning of the second millennia BC. It was conducted 

between Assur in northern Mesopotamia and Kanesh in central  Anatolia 

–  a distance of ca. 1000 Km. Assur was a city-state ruled by traders ' 

oligarchy with a k ing that was first among equals. In Kanesh –  near the 

village Kültepe in central Anatolia , there was a colony of Assyrian 

traders. Additional colonies existed in some 40 settlements in Anatolia.  

The town of Assur and the traders had agreements  with the local rulers 

to live and conduct the trade in Anatolia. In-depth analysis of this 

trading system using the tools of institutional economics  will enrich 

our knowledge of the history of Mesopotamia and the Old Assyrian 

period. The study is intended to answer the following questions:  

  

Can economic geography characteristics such as in the directions 

of trade, trade routs, markets and the activities of the Assyrian 

traders be identified?  

 

Can central economic institution such as property rights, market,  

means of exchange, economic organization, credit and finance 

and means of enforcement be identified and shown to be the 

basis of the Old Assyrian trade?  

 

Are these institutions continuation of the same institutions from 

Mesopotamia of the third millennia BC?  

 

Why did the Assyrian traders use these institutions?  

 

Were the institutions and organizations that were the foundation 

of the trading system in Old Assyria the same as those that  

appear in later periods  in history?  
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