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 מבוא

  

  . הן מפלגות)  "קדימה"להלן גם (והנתבעת )  "הליכוד": להלן גם(התובעת  .1

  

 מטעמה של התובעת על 16 -לפי הנטען בכתב התביעה חתמו מרבית חברי הכנסת ה .2

ולפיו ) "הבנק"או " בנק הפועלים": להלן(מ "כתב התחייבות לבנק הפועלים בע

התחייבו חברי הכנסת כלפי הבנק כי כספי המימון השוטף המשולמים לתובעת לפי חוק 

יועברו לחשבון הבנק של הליכוד למשך ) "חוק מימון מפלגות": להלן(, מימון מפלגות

 וזאת לפרעון הלוואה או אשראי שקיבלה או תקבל התובעת 16 -כל ימיה של הכנסת ה

לל גם הוראה כי ההתחייבות תחול גם אם יתפלגו חברי כתב ההתחייבות כו. לפעילותה

 .הכנסת מסיעת הליכוד

  

 40שעד לפילוג מנתה ,  חברי כנסת מסיעת הליכוד בכנסת14 התפלגו 21.11.05ביום  .3

שלימים שינתה את שמה לשם ' אחריות לאומית'חברי כנסת והקימו בכנסת את סיעת 

  .הנתבעת', קדימה'המפלגה שהוקמה על ידי חבריה 

  

לנתבעת לאחר , חבר הכנסת גדעון סער, ר סיעת הליכוד"כמפורט בכתב התביעה פנה יו .4

ההתפלגות וביקש כי תתן הוראה לחשב הכנסת להעביר את כספי המימון שיגיעו 

 חברי הכנסת שהתפלגו לחשבון הבנק של התובעת 14לנתבעת לפי חוק המימון עבור 

  . להעביר את כספי המימון כאמורהנתבעת נענתה לפנייה והורתה לחשב הכנסת. בבנק
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 עמד החוב של הליכוד 8.2.06התובעת טוענת כי בהתאם לחישוב שנערך על ידה ביום  .5

ולפי הודעה זו העבירה הנתבעת הוראה לחשב  ₪ 4,964,363לבנק באותה עת על סך של 

  . 1,737,527₪ – מסכום זה לחשבון הבנק 14/40הכנסת להעביר 

  

 מכן התברר כי החוב שאותו על הנתבעת לשלם הוא בסכום לטענת הליכוד סמוך לאחר .6

בתחשיב שנערך באשר לחיוב לבנק והוברר כי ' נפלה טעות קולמוס'גבוה יותר שכן 

.  ולא כפי שנמסר קודם לכן ₪ 7,464,363 –החוב לבנק הפועלים הוא בסכום גבוה יותר 

 לטענת הליכוד היא השיקים לפרעון שניתנו ₪ 2,500,000, יתרת הסכום בו מדובר

  . מהחשבון בבנק הפועלים ולא נפרעו במועד עריכת המסמך

  

עוד נטען על ידי הליכוד כי בנוסף לחוב כלפי בנק הפועלים קיים חוב נוסף שעל הנתבעת  .7

לשאת בחלק הייחסי שלו וזאת עד לגובה מימון המפלגות שהתקבל על ידי קדימה 

  .16 -בכנסת ה

  

 ₪ 7,695,847 קדימה לשאת בתשלומו הוא בסך של לטענת הליכוד החוב שעל, לפיכך .8

  :והוא מורכב משני חלקים

  

שהם ההפרש בין החוב  ₪ 2,500,000 מסכום של 14/40שהוא  ₪ 875,000סך של   .א

 –לבין החוב לבנק כפי שחושב בטעות  ₪ 7,464,363 –המעודכן לבנק הפועלים 

4,964,363₪ .  

  

ל של התובעת לכנסת בסך  מהחוב הכול14/40מהווה  ₪ 6,820,487סך של   .ב

19,134,823₪ .  

  

מאחר ומסמך ההתחייבות של חברי הכנסת מתייחס לכספי מימון מפלגות שהתקבלו  .9

 - ₪ 1,514,813 הרי שסכום התביעה הועמד על סך של 16 -עד לתום כהונת הכנסת ה

 .שהוא סך כספי מימון המפלגות שקיבלה קדימה בניכוי הסכום שהעבירה לליכוד

  

וען בנוסף כי בעקבות פנייתו לקדימה נוהל משא ומתן שהגיע לכלל הסכם ועל הליכוד ט .10

נטען כי מדובר בהסכם מחייב . פיו התחייבה קדימה להעביר לליכוד את הסכום האמור

 .אף שלא נחתם

  

היא מאשרת כי נענתה לפנייתו של . חולקת על הנטען בכתב התביעה, קדימה, הנתבעת .11

בעת  בחוב לבנק הפועלים התפלגוי של חברי הכנסת שהליכוד והעבירה את חלקם היחס
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ובהתאם  ₪ 4,964,363סכום זה עמד לפי האישור שהגיש הליכוד על סך של . ההתפלגות

  . 14/40 –לכך שולם חלקם של חברי הכנסת שהתפלגו 

  

באשר ליתרת החוב הנטען לבנק טוענת קדימה כי אין מדובר בטעות קולמוס אלא  .12

אין מדובר בחוב לבנק ו' שיקים לפרעון'שהוגדר במסמך כ ₪ 2,500,000בסכום נוסף של 

בעת התפלגות הסיעה ולכן התחייבותה אינה חלה עליו והטענה החילופית היא כי סכום 

  .זה טעון הוכחה פרטנית

  

באשר לסכום האחר שנתבע על ידי הליכוד טוענת קדימה כי אין מדובר בחוב כלפי  .13

בות שנתנו חברי הכנסת בעת שהיו כולם חברי הבנק אלא כלפי הכנסת ולכן ההתחיי

לטענת קדימה כל שהסכימה לו הוא כי . הליכוד כלפי הבנק אינה חלה על כספים אלה

  .כלפי הבנק, שהתפלגו מסיעת הליכוד,  לעמוד בהתחייבות של חבריה על עצמהתקבל

  

באשר לטענת הליכוד כי הצדדים הגיעו להסכם ולפיו קדימה התחייבה לשלם את מלוא  .14

הסכום הנתבע נטען כי התנהל משא ומתן והוכנה טיוטה שלא התגבשה לכלל הסכם בין 

  .קדימה אף חולקת על הטענה לקיומו של הסכם מכללא.  הצדדים

  

ובענה נקבעה לאחר שהת. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית ומסמכים שונים .15

כל אחד ; לשמיעת ראיות הגיעו להסכמה ולפיה לא יתקיימו חקירות של המצהירים

מהצדדים יהא רשאי להגיש רשימת שאלות למצהירים והמצהיר ישיב עליהן בתצהיר 

הצדדים לא השתמשו בזכות להפנות ). 31.1.10הודעה מיום (ולאחר מכן יוגשו סיכומים 

נגד ובהודעה מאוחרת יותר הוסכם על צירוף מסמך שאלות בכתב לעדים מטעם הצד שכ

  .בהמשך לכך הגישו הצדדים את סיכומיהם. נוסף ועל עובדה המתייחסת אליו

  
  

  העובדות כפי שעולות מהתצהירים ומהמסמכים
  

בטרם בחינת השאלות המשפטיות אסקור בקצרה את העובדות כפי שהן עולות  .16

תוך התייחסות לאותם עניינים שבהם , מהמסמכים ומתצהירי העדים מטעם הצדדים

  .יש מחלוקת עובדתית

  

 של סיעת הליכוד על כתב התחייבות 16 - חתמו מרבית חברי הכנסת ה2003בחודש יוני  .17

לתצהירו של מר אלדד ' נספח א; "כתב ההתחייבות" :להלן(המופנה אל בנק הפועלים 

התחייבות חברי הכנסת הייתה בלתי חוזרת ומבוססת על ידיעת . )מאירי מטעם הליכוד

עוד הצהירו החותמים כי ידוע . חברי הכנסת כי הליכוד קיבל או יקבל אשראים מהבנק
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 לליכוד להם שניתנו הוראות לחשב הכנסת להעביר את כספי המימון השוטף המגיע

חברי הכנסת התחייבו לעשות כל שיידרש כדי . לחשבונות הליכוד בבנק הפועלים

עוד הצהירו . להבטיח את העברת כספי המימון בהתאם לכך לבנק לשם מימון האשראי

 :חברי הכנסת במסגרת חתימתם על כתב ההתחייבות כלפי הבנק כי

  
כל , אנו, לכנסתכפועל יוצא של התחייבותנו דלעיל ושל הוראות הליכוד "

אחד ואחד מאיתנו מתחייבים בזאת כי לא תהיה בהתפלגות סיעתית 
לחוק הבחירות לכנסת ולראש ) 1'ב (25כמשמעה של התפלגות בסעיף (

וכן פרישה כלשהי מן הסיעה ) 1969 –ט "התשכ) נוסח משולב(הממשלה 
כדי לגרוע מהוראות הליכוד לכנסת וכי כספי המימון השוטף בגין כל 

 הכנסת מטעם הליכוד ומטעם ישראל בעליה יוסיפו להיות חברי
מ וזאת על אף מעשה "משולמים לחשבון הליכוד בבנק הפועלים בע

  ."או פרישה כאמור/התפלגות ו
  
  

הוסיף בתצהירו כי , )"מאירי": להלן(, רואה החשבון של הליכוד, מר אלעד מאירי .18

 החתימה על המסמך המסמך נחתם עקב דרישת הבנק שלא הסכים לתת אשראי ללא

למימון , בין היתר, ובהסתמך על ההתחייבות העניק הבנק לליכוד אשראי ששימש

עניין זה נלמד גם . למימון הגרעון של הליכוד כפי שהיה קיים; 16 -הבחירות לכנסת ה

  .מהוראות חוק מימון מפלגות האוסרות על המפלגות לשעבד את כספי המימון

  

 חברי כנסת להתפלג 14החליטו , 16 - כהונת הכנסת הלקראת תום, 21.11.2005ביום  .19

, בהמשך לכך הוקמה מפלגת קדימה. מסיעת הליכוד והקימו את סיעת אחריות לאומית

 .וסיעת אחריות לאומית הפכה לסיעתה של מפלגה זו בכנסת, הנתבעת

  

ליושב ראש , חבר הכנסת גדעון סער, לאחר ההתפלגות פנה יושב ראש סיעת הליכוד .20

התחייבות לעניין אשראי שנטל 'במכתב שנושאו , און-חבר הכנסת רוני בר, דימהסיעת ק

במכתב מפנה הכותב לכתב ). לתצהיר מאירי' נספח ב; "מכתב סער": להלן(' הליכוד

  :בסיום המכתב נכתב כי. ההתחייבות כלפי הבנק ולמה שנאמר בו

  
להודיע , על יסוד התחייבותכם המתוארת, אבקשכם, לנוכח האמור"

ללא כל דיחוי לחשב הכנסת כי כספי מימון המפלגות המגיעים מכח 
החוק לסיעתכם יועברו לחשבון הבנק של הליכוד בבנק הפועלים כדי 

  .לכסות את חלקכם היחסי בחוב הליכוד לבנק
 אנו מצפים כי תנחו בהתאם את –בהמשך לדברים שנאמרו לי אתמול 

  '."יידיחשב הכנסת והנושא יובא לפתרון באופן מוסכם מ
  .).ד. א–ההדגשה במקור (
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, )"יצחקי": להלן(, לפנייתו של חבר הכנסת סער השיב רואה החשבון אביגדור יצחקי .21

מטעם קדימה והודיע לו כי מצורפת הוראה לחשב הכנסת להעביר את המימון המגיע 

וכך עד לתום כהונתה .) ד. א–חשבון הליכוד בבנק הפועלים (לסיעתנו לחשבון האמור 

 לתצהיר 1'  נספח ב– 11.12.05מכתב מיום ; .ד. א–ההדגשה הוספה (.16 -של הכנסת ה

און לחשב הכנסת -במקביל נמסרה הוראה חתומה על ידי חבר הכנסת בר). מאירי

להעביר את התשלומים המגיעים ושיגיעו לסיעת קדימה בגין המימון לחשבון הבנק של 

- המתנהל בבנק הפועלים וזאת עד תום כהונתה של הכנסת ה16-סיעת הליכוד בכנסת ה

  ). לתצהיר מאירי2' נספח ב (16

  

רואה החשבון יצחקי כותב בתצהירו כי החלטת קדימה להעביר את הכספים נעשתה  .22

מטעמים ציבוריים למרות שלא היה בסיס משפטי לדרישת הליכוד והתחייבות חברי 

הכנסת חתמו על כתב ההתחייבות שממילא הכנסת אינה אכיפה משום שלא כל חברי 

 . אינו מופנה כלפי הליכוד

  

היועץ המשפטי של הליכוד עד להתפלגות , )"הברמן": להלן(, עורך הדין איתן הברמן .23

והיועץ המשפטי של קדימה לאחריה מתאר בתצהיר כי בהמשך למכתבים פנה אל 

ם הוא לא נענה עד הליכוד כדי לקבל את יתרת החוב המעודכנת לבנק הפועלים ואול

). שאז נדרשו הנתונים בהקשר לדיון שהתקיים בבית המשפט הגבוה לצדק (8.2.06ליום 

גובה 'שבו מבוקש פירוט לגבי , בא כוח הליכוד, ד וינרוט"לתצהירו מצורף מכתבו לעו

אליו מועברים כספי המימון המגיעים , מ"החוב של הליכוד בסניף בנק הפועלים בע

'  התפלגות חברי הכנסת מטעם הליכוד לסיעת אחריות לאומיתלקדימה וזה במועד

  ).1.2.06ד הברמן מיום "לתצהיר עו' נספח ב(

  

חישוב , תמרה מנשרוב' גב,  העבירה מנהלת החשבונות הראשית של הליכוד8.2.06ביום  .24

 –לתצהיר מאירי ' נספח ג(במכתב . ד הברמן"לגבי יתרת חובו של הליכוד לבנק לעו

 :כתבה מנהלת החשבונות את הפירוט הבא) " החובפירוט" : להלן

  
,  4,964,363₪חובה של הליכוד בבנק הפועלים עומד על סך של "

  :המורכבת מ
  . 4,865,762₪יתרת הלוואות בסך 

  . 100,050₪יתרת חובה בסך 
  . 1,450₪שיקים לפיקדון בסך 

  ." 2,500,000₪ -שיקים לפירעון בסך של כ
  

וב העבירה קדימה לליכוד מתוך כספי המימון סכום של מנשר' בהתאם למכתבה של גב .25

 . 4,964,363₪ מתוך סכום של 14/40שהם  ₪ 1,737,527
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מר מאירי טוען בתצהירו כי במסמך פירוט החוב נפלה טעות קולמוס שכן סיכום  .26

גרסה זו עולה גם .  2,500,000₪הסכומים השונים התעלם מהשיקים לפרעון בסכום של 

נשרוב שנעשתה טעות בסכום הסופי שנרשם במסמך ולא נכללו בו מ' מתצהירה של גב

 .השיקים לפרעון

  

מר מאירי כותב בהמשך תצהירו כי הליכוד נטל הלוואה נוספת לאשראים שקיבל מבנק  .27

הפועלים וזאת מהכנסת שכן תנאי ההלוואה היו זולים יותר ולטענתו הוסכם בין 

ת הליכוד כלפי הכנסת ולא רק הצדדים כי קדימה תישא במלוא חלקה בהתחייבויו

  .בהתחייבויות כלפי הבנק

  

, ד הברמן"לעו, ד בעז אדלשטיין"עו,  בא כוח סיעת הליכוד2.3.06בהתאם לכך פנה ביום  .28

וציין כי יתרת החוב של הליכוד כתוצאה מגרעון הנובע מן הפעילות המוניציפלית 

 חברי הכנסת שפרשו 14 והחלק היחסי של חוב זה בגין 21,000,000 -האמורה מסתכם ב

י לאור התחייבות חברי הכנסת ולאור העובדה שאין הוא מציין כ.  7,350,000₪עומד על 

אבחנה עיונית בין החוב כלפי הכנסת לחוב לבנק הפועלים מבוקש כי קדימה תנחה את 

חשבת הכנסת לפרוע את החוב באמצעות קיזוז מכספי מימון המפלגות המגיעים עבור 

  .חברי הכנסת של הליכוד שפרשו ועברו לקדימה

  

ד אדלשטיין המפרט "ף אליו צורף מכתב מפורט יותר של עובאותו יום נכתב מכתב נוס .29

את גרסת הליכוד ולפיה יש מקום לתשלום מצד קדימה של מלוא חובות הליכוד 

  ). לתצהיר מאירי' המסמכים כלולים בנספח ה(

  

 נוסח של הסכם בין הליכוד לבין קדימה ולפיו 2006בהמשך למגעים הוכן בחודש מרץ  .30

מעבר לסכום שהועבר וזאת ללא  ₪ 1,514,813ום נוסף של הסכימה קדימה להעביר סכ

לתצהיר ' נספח ו(נוסח ההסכם לא נחתם . הודאה מצדה בנכונות טענתו של הליכוד

  ). מאירי

  

המשנה , ר אבי וינרוט מטעם הליכוד אל מר שמואל גולן"ד ד" פנה עו9.4.06ביום  .31

דימה להעביר לליכוד למבקר המדינה ופירט בפניו כי קיימת הסכמה עקרונית מצד ק

וביקש את אישור המבקר לכיבוד  ₪ 1,514,813מעבר לסכום שהועבר גם סכום נוסף של 

לתצהיר ' נספח ח(ההתחייבות שניתנה על ידי קדימה וחברי הכנסת שעברו לשם 

  ). מאירי
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ד הברמן מטעמה של קדימה והבהיר כי עמדת קדימה "עו,  פנה למר גולן10.5.06ביום  .32

 למלא אחר ההתחייבות לבנק הפועלים בהתאם לכתב ההתחייבות אך היא כי עליה

ד הברמן הוכן הסכם "לדברי עו. קדימה שוללת את עמדת הליכוד שמגיע לו סכום נוסף

הוא הבהיר . הפשרה שהועבר לעיון המבקר בטרם גיבשו נציגי קדימה דעה סופית בעניין

ה עת שהועברה ולא כי הטיוטה אינה חתומה מאחר וקדימה לא גיבשה את עמדת

' נספח י(העירה את הערותיה לגבי האמור בה והדברים נאמו במפורש לנציגי הליכוד 

  ). לתצהיר מאירי

  

מר מאירי שניהל את המשא ומתן מטעם הליכוד כותב בתצהירו כי ההסכם היה סופי  .33

ורק המתין לאישור מבקר המדינה וכי קדימה כבר הסכימה להעביר את הכסף עם 

הוא מספר כי הציע שהסכום יוחזק בחשבון נאמנות אך לבסוף הוסכם . קרהחלטת המב

הוא . לדבריו, רק חתימות פורמליות היו חסרות, כי הכסף יועבר לאחר אישור המבקר

סבור כי בסופו של דבר לאחר שקדימה ראתה שמספר המנדטים שקיבלה בבחירות הוא 

להתכחש להסכם שהיה כבר נמוך משמעותית ותקציבה קטן שינתה את הכיוון והחלה 

  .'סגור וסופי'

  

הוא מציין . ד הברמן שניהל את המשא ומתן עם מר מאירי אינו מסכים לתיאור זה"עו .34

כי הייתה פניה של הליכוד וכי הוא סבר שעל קדימה מטעמים שאינם רק משפטיים 

עם זאת בשל היחסים הקרובים בין . לכבד את התחייבות קדימה לבנק ורק לבנק

רואה החשבון מאירי אמר ד הברמן את טיוטת ההסכם לאחר ש"הצדדים הכין עו

שישכנע את רואה החשבון יצחקי לחתום בשם קדימה על החוזה ולכן ביקש שיוכן נוסח 

ד הברמן שב ומבהיר כי מדובר בטיוטה לא במסמך שמשקף את "עו.  של הסכם כזה

תוכן הטיוטה תאם את גישתו של מר . הסכמות הצדדים בעל פה אלא כמצע לדיון

  .  מסמך זהמאירי כדי לאפשר דיון על

  

ד הברמן היא אינה משקפת את "מר יצחקי טוען כי אף שהטיוטה הוכנה על ידי עו .35

הסכמתו ואת הסכמת קדימה אלא טיוטה בלבד וכי הוא לא הביע כל הסכמה לכך 

  .  שקדימה תמשיך להעביר כספים לליכוד מעבר לאלה שהועברו

  

 כי ללא חתימתו אין כל ששימש גזבר קדימה באותו זמן הבהיר גם הוא, מר יצחק חדד .36

תוקף של התחייבות מפלגת קדימה וכי לא הסכים להמשיך ולהעביר כספים לליכוד 

  . מעבר למה שהועבר
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  השאלות העומדות להכרעה
  

התביעה מתבססת כאמור על שלושה מקורות שמכוחם סבור הליכוד כי קדימה חבה  .37

  :כלפיו בתשלום הסכום הנתבע

  

ועלים שנחתם על ידי מרבית חברי הכנסת ולפיו כתב ההתחייבות  כלפי בנק הפ  .א

התחייבו כלפי הבנק על העברת כספי המימון השוטף המשולמים מאוצר המדינה 

יועבר לחשבון הבנק של הליכוד בבנק הפועלים לצורך מימון האשראי שניתן 

  .לליכוד

  

 ובו התחייבה קדימה לשלם לליכוד 2006ההסכם אליו הגיעו הצדדים בחודש מרץ   .ב

  .מעבר לסכום שכבר שולם ₪ 1,514,813סכום של 

  

בינם , 16 - הסכם מכללא שהיה קיים בין כל המועמדים ברשימת הליכוד בכנסת ה  .ג

לבין עצמם ובינם לבין הליכוד ולפיו במקרה שבו יתפלגו חלק מחברי הכנסת תישא 

 על פי חלקם היחסי של חברי הכנסת שהתפלגו מסיעת –עה המתפלגת שייסדו הסי

  . בכל החוב של הליכוד כפי שהיה קיים עובר להתפלגות–הליכוד 

  

משאלה המקורות לביסוס טענת הליכוד לחבותה של קדימה בתשלום סכום התביעה  .38

  :יש להכריע בשאלות הבאות

  

. י הכנסת לטובת בנק הפועליםמה מעמדו של כתב ההתחייבות שעליו חתמו חבר  .א

בהינתן הסכמת קדימה והתשלום שבוצע לכיסוי יתרת החובה של הליכוד לבנק 

 נותרה לדיון השאלה האם על קדימה לשאת מכוח –הפועלים במועד ההתפלגות 

 2,500,000 –ההסכמה וכתב ההתחייבות גם בחלק היחסי מסכום השיקים לפרעון 

₪.  

  

בה לכך חיובית ועל קדימה לשאת בחלק היחסי ככל שעקרונית ימצא כי התשו  .ב

 האם הוכח כי אכן היו –מהשיקים שנמשכו לפרעון בבנק הפועלים וטרם נפרעו 

באותה נקודת זמן שיקים לפרעון בסכום האמור או שהוכח כי סכום השיקים 

 . לפרעון שונה ונמוך מהסכום האמור

  

 על התחייבות לשאת האם ניתן ללמוד מחתימת חברי הכנסת על כתב ההתחייבות  .ג

 .במלוא החובות של הליכוד ולא רק כלפי בנק הפועלים אלא גם כלפי הכנסת
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ד הברמן ולא נחתם לבסוף אף "האם יש לראות בנוסח ההסכם שהוכן על ידי עו  .ד

שמבקר המדינה אישר לצדדים לחתום עליו כהסכם מחייב או כטיוטה שלא 

  .הבשילה לכדי הסכם

  

 שהיו חברי הליכוד לבין עצמם ובינם לבין הליכוד האם קיים בין חברי הכנסת  .ה

הסכם מכללא המחייב אותם במקרה של התפלגות לדאוג לכך שהסיעה החדשה 

  .תישא בחלק היחסי של החובות של הסיעה ממנה התפלגו

  
  

  זכאות הליכוד לסכום הנתבע מכוח כתב ההתחייבות
  

 הטענה כתב ההתחייבות לפי. הטענה הראשונה שמעלה הליכוד נוגעת לכתב ההתחייבות .39

 לחוק מימון מפלגות ולפיה כספי המימון אינם ניתנים 15הוא תולדה של הוראת סעיף 

כתוצאה מכך ביקשו הבנקים לקבל בטוחה אחרת וזה כתב . לשיעבוד או לעיקול

של חברי הכנסת לעשות את שידרש כדי ' התחייבות בלתי חוזרת'ההתחייבות שהוא 

  .ק לצורך פרעון מלא של האשראילהבטיח העברת הכספים לבנ

  

הליכוד למד על מחויבותם של כל חברי הכנסת לקיים את כתב ההתחייבות מתוך  .40

המסמכים שהוצאו גם על ידי קדימה כמפורט בסיכומים ומכוח התנהגות הצדדים כפי 

שאותו העבירה  ₪ 1,737,527שעולה מתוך המסמכים לרבות העברתו של סכום של 

ליכוד כי נוכח התנהגות קדימה היא מושתקת מלטעון באשר לכך עוד טוען ה.  קדימה

 .שכתב ההתחייבות אינו חתום על ידי כל חברי הליכוד

  

באשר לסכום הנוגע להתחייבות זו סבור הליכוד כי יש לראות את החוב של המפלגה  .41

ככולל את החוב לבנק ואת החוב לכנסת ובוודאי שהוא כולל את השיקים לפירעון 

עתידי שהוא הסכום שלא שולם מתוך החוב לבנק הפועלים כפי שמופיע במסמך שערכה 

  .מנהלת החשבונות

  

ם לפרעון עתידי של החוב לכנסת מגדרו של החוב של לפי הנטען הוצאתם של השיקי .42

המפלגה אינו עולה עם הרציונל של דיני מימון המפלגות המחייב את תשלום החלק 

היחסי בחובה של הסיעה ממנה התפלגו חברי הכנסת מכוח המימון המשולם למפלגה 

  . החדשה

  

 החלק היחסי לחילופין טוען הליכוד כי הוא זכאי לסכום שלא שנוי במחלוקת והוא .43

הוא מפנה לכך שבמסמך מופיעים כל . בשיקים לפרעון עתידי שנמשכו מבנק הפועלים
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המרכיבים של החוב לקדימה ונכללו בו גם השיקים לפרעון שלא נכללו בסיכום 

בהתייחסו לטענה אפשרית לפיה לא הוכח קיומם של שיקים . הסכומים בשל טעות

מנשרוב ואושר על ידי רואה ' שוב שערכה גבלפרעון בסכום האמור טען הליכוד כי החי

החשבון מאירי בתצהירו אינו שנוי במחלוקת וקדימה לא חלקה מעולם על הסכום ואף 

הסתמכה על המסמך בהודעתה לחשב הכנסת להפסיק את העברת המימון השוטף 

הליכוד מבקש שלא לקבל את טענת קדימה כי השיקים לפרעון אינם חוב של .  לליכוד

  .לבנק הפועליםהליכוד 

  

טענה נוספת שמעלה הליכוד הוא שיש ללמוד מההוראה שניתנה על ידי קדימה לחשבות  .44

הכנסת להעביר את מלוא הכספים שיתקבלו כמימון מפלגות ללא הגבלה וללא קשר 

לגובה החוב לבנק הפועלים על הסכמה מצדה שעליה לשאת בחלק היחסי בחוב כולו עד 

  .16 - עד לתום כהונת הכנסת הלגובה מימון המפלגות שיתקבל

  

קדימה טוענת כי יש לפנות לנוסח של כתב ההתחייבות ממנו ברור כי מדובר  .45

תוקפו של כתב ההתחייבות לא יחול : בהתחייבות כלפי בנק הפועלים ובשני תנאים

 והשני כי סכום ההתחייבות מוגבל לפרעון 16 -מעבר לתקופת כהונתה של הכנסת ה

עת גובה החוב לשיטתה של קדימה צריכה להעשות על ידי קבי. המלא של האשראי

לטענת קדימה אין . בדיקה מהי יתרת חוב האשראי שטרם נפרעה על ידי הליכוד לבנק

  .המדובר בערבות אלא בהתחייבות שחלה לשם פרעון האשראי שניתן ולא מעבר לכך

  

מלא של בהקשר זה מפנה קדימה למכתב סער ולפיו ההתחייבות היא עד לפירעונו ה .46

חלקכם היחסי בחוב הליכוד כדי לכסות את 'האשראי וכי נדרש שקדימה תעביר כספים 

לפיכך סבורה קדימה כי אין לקבל את טענת הליכוד לפיה הוא זכאי למלוא . 'לבנק

 אלא הליכוד 16 - הסכום שמתקבל מכספי מימון המפלגות עד לתום כהונת הכנסת ה

  . האשראי שנטל הליכוד מהבנקזכאי לכל היותר לחלק היחסי עד לגובה

  

און -באשר לסכום טוענת קדימה כי בעת שהוצאו המכתבים של חברי הכנסת סער ובר .47

קדימה . 8.2.06לא היו נתונים מדויקים לגבי גובה החוב וכי נתונים אלא נלמדו רק ביום 

סבורה כי אי כלילתם של השיקים לפרעון בסכום החוב לבנק אינה בגדר טעות קולמוס 

האחד אין מדובר :  בסכום שאין כל הצדקה להשיבו לליכוד וזאת משני טעמיםאלא

  .בחוב לבנק הפועלים והאחר כי הסכום לא הוכח

  

הוא החוב במועד , שעליו חלה ההתחייבות, עמדתה של קדימה כי החוב לבנק .48

ההתפלגות ולא מאוחר ולכן חובות מאוחרים או חדשים אינם נתפסים בגדר חשבון 



  

  בית משפט השלום בירושלים

  28.02.2011  השופט ארנון דראל' בפני כב

  קדימה' הליכוד תנועה לאומית ליברלית נ 9465-07 א"ת
  

   
  
  

 16 מתוך 11

השיקים שטרם בא זמן פרעונם והם לא נפרעו . התחייבות נועד לטובתוהבנק שכתב ה

אינם חלק מסכום החוב כמו גם תקבולים שנכנסו לחשבון הבנק של הליכוד לאחר 

  .  ההתפלגות

  

במחלוקת שנפלה בין הצדדים מקובלת עלי עמדת הליכוד כי על קדימה לשאת גם בחלק  .49

נמשכו בטרם ההתפלגות מחשבון היחסי בחוב שעתיד להיווצר כתוצאה משיקים ש

הבנק של הליכוד בבנק הפועלים ועדיין לא נפרעו אך מנגד אני מקבל את עמדת קדימה 

כי היא אינה חבה מעבר לחלק היחסי האמור ובכפוף לכך שיוכח כי אכן נמשכו נכון 

 .לאותו מועד שיקים דחויים מחשבון הבנק

  

בין שהדבר נעשה מטעמים משפטיים , שני הצדדים אינם חולקים למעשה, כמפורט לעיל .50

כי קדימה נטלה על עצמה לכבד את התחייבות חברי הכנסת , ובין שמטעמים ציבוריים

 קדימה אף נהגה כך והעבירה את החלק היחסי בסכום החוב .לבנק הפועליםבכל הנוגע 

  . כפי שנמסר לה

  

. ת שאין בומכתב ההתחייבות א, ולכך אתייחס גם בהמשך, איני סבור כי ניתן ללמוד .51

.  בנק הפועלים–כתב ההתחייבות הוא ספציפי ומוגדר והוא מופנה לנושה אחד בלבד 

לפיכך איני . דבר זה אף עולה ממכתב סער שמתייחס לחוב לבנק ומהתשובה שנמסרה

מקבל את הטענה כי מכוח כתב ההתחייבות ניתן ללמוד גם על התחייבות לשאת 

כלפי הכנסת או כי ניתנה הסכמה גורפת מצד בחובות שאינם כלפי בנק הפועלים אלא 

  .קדימה להעביר את מלוא כספי המימון גם מעבר לסכום החוב לבנק הפועלים

  

הפרשנות הנלמדת מנוסח הדברים שנכתבו היא אפוא כי קדימה חבה כלפי הליכוד את  .52

 אך התחייבות זו מוגבלת לסכום 16 -כספי המימון המפלגות עד לתום כהונת הכנסת ה

  . כלפי בנק הפועלים במועד ההתפלגותהחוב

  

 טענת קדימה כי החוב הוא רק זה שהיה קיים במועד ההתפלגות במנותק מכך –מנגד  .53

. שהוצאו שיקים משוכים על בנק הפועלים עוד לפני ההתפלגות אינה יכולה להתקבל

 שטרם נפרעו –משנמשכו שיקים על ידי הליכוד הרי שגם אם מדובר בשיקים לפרעון 

 יש להביאם בחשבון כחלק מהחוב לבנק שכן אומד דעתם של - נקודת זמן באותה

הצדדים כפי שהוא משתקף מכתב ההתחייבות מצביע על כוונה לשאת במלוא 

בעניין זה משנמשך שיק .  ההתחייבויות כלפי הבנק גם כאלה שטרם הגיע מועד פרעונן

ומה למצב שבו נלקח  והשיק עתיד להיפרע בעתיד הדבר ד–על החשבון בבנק הפועלים 

  .אשראי עתידי להבטחת פרעון השיק שנמסר לאחד הספקים או הנושים
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 מדובר -משאין להניח כי הבנק ימנע מלכבד את השיקים או כי הליכוד יפעל לסירובם  .54

אפוא בחוב עתידי שכבר התגבש במועד הוצאתם של השיקים לספקים או לנותני 

בנוסף משהובאו . השירותים שהבנק צפוי לפרוע אותו ולדרוש את פרעונו מהליכוד

שגם הם מטבע הדברים , נק לפיקדוןבחשבון בחישוב פירוט החוב גם שיקים שנמסרו לב

  .הרי שיש להחיל דין דומה על השיקים לפרעון, שיקים מעותדים

  

על קדימה לשאת בחלק היחסי בסכום השיקים לפרעון שנמשכו על ידי הליכוד , לפיכך .55

מחשבונו בבנק הפועלים במועד ההתפלגות ובלבד שסכום זה אינו עולה על כספי מימון 

  .16 -ה בכנסת ההמפלגות שהגיעו לקדימ

  
  

  מהו סכום השיקים לפרעון שעל קדימה לשאת בחלק היחסי שלו
  

בעניין זה נסמך . מכאן לשאלה הנוספת והיא האם הליכוד הוכיח מה סכום השיקים .56

ועל '  2,500,000₪ - כ'הליכוד על פירוט החוב בו נרשם כי סכום השיקים לפרעון הוא 

דובר בשיקים שנועדו להוצאות שוטפות בהקשר זה הצהיר מר מאירי כי מ. התצהירים

מר מאירי צרף כרטסת . אך לא הצליח לשחזר את כל השיקים ולקבל פירוט שלהם

  . לתצהירו' נספח ד, הנהלת חשבונות הכוללת פירוט של השיקים

  

מנשרוב מסרה בתצהירה בהקשר זה כי ערכה את המכתב על בסיס מסמכים שהיו ' גב .57

  .בפניה באותה עת

  

לתצהיר מאירי עולה כי מדובר בשיקים שונים ' מתוך הרשימה הכלולה בנספח ד .58

  . 2,075,806.71₪שסכומם הכולל עומד על 

  

עמדת קדימה בכל הנוגע לסכום היא כי לא הוכח מה סכום השיקים שנמשך וכי לא  .59

היא . כי מדובר בהוצאות שעל קדימה לשאת בהן' ניתן ללמוד מהרשימה שבנספח ד

קורסים וריכוזי , ציוד וריהוט, מחשבים, ההוצאות הן הוצאות לבוררותמפנה לכך ש

  . הוצאות שלא ניתן להם פירוט

  

במחלוקת זו מצאתי כי הליכוד עמד בנטל המוטל עליו במשפט האזרחי להראות כי  .60

וכי די ברשימה זו ' נמשכו שיקים לפרעון מחשבונו בבנק הפועלים בהתאם לרשימה ד

משהומצאה . וד לקיומם של שיקים מעותדים בסכום זהכדי לבסס את טענת הליכ

הרשימה איני סבור כי ניתן להניח שהיו שיקים נוספים ולקבוע מה סכומם על בסיס 
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 והטענה הועלתה מייד 2007אמירות בלבד ובנסיבות אלה משהתביעה הוגשה בשנת 

י יש איני סבור כ, מנגד. בכתב ההגנה היה על הליכוד לשמור את המסמכים הנדרשים

לבחון לגבי כל הוצאה והוצאה האם מוצדק להשיבה שכן מקור החיוב אינו ההוצאה 

  .אלא ההתחייבות כלפי בנק הפועלים

  

 2,075,806.71 מתוך סכום של 14/40 -ב, מכוח האמור לעיל, בנסיבות אלה קדימה חבה .61

  . 726,532₪ סך של -₪ 

  
  

  האם ההסכם הפשרה הלא חתום הוא חוזה מחייב
  

היועץ המשפטי של קדימה הסכם להסדרת המחלוקת , ד הברמן"ניסח עו, עילכמפורט ל .62

הליכוד רואה בהסכם . ובמסגרתו הסכימה קדימה לשלם לליכוד את הסכום הנתבע

 הסכם מחייב לכל דבר וטוען כי אף שלא נחתם הרי שמדובר בהסכם תקף –הפשרה 

 על ניהול חשבונות ח המבקש"שהיה מותלה עד לקבלת אישור מבקר המדינה שניתן בדו

  . עם קבלת האישר מצד המבקר נכנס ההסכם לתוקפו. הסיעות

  

את עמדתו למד הליכוד מגרסתו של רואה החשבון מאירי שהצהיר מטעמו וטוען כי  .63

 .דברים אלה לא נסתרו

  

תמיכה חיצונית לגרסתו של מר מאירי מוצא הליכוד בכך שהסכם הפשרה נוסח על ידי  .64

ולטענתו לקדימה לא יכולה להיות גרסה שונה , היועץ המשפטי של קדימה, ד הברמן"עו

הליכוד מבקש שלא לקבל את . מזו של היועץ המשפטי שלה שהועלתה על הכתב בהסכם

נדבך נוסף .  מה מדוע ההסכם לא נחתםההצהרות הרפות שנתנו המצהירים מטעם קדי

 .בטענת הליכוד היא כי לא נכתב על גבי ההסכם כי מדובר בטיוטה

  

קדימה טוענת כי מדובר במחלוקת עובדתית והיא נסמכת על עדותם של המצהירים  .65

לחוק מימון מפלגות ולפיו ) 'א('  א6עוד נסמכת קדימה על הוראות סעיף . מטעמה

ה תקפה רק אם ניתנה על ידי מורשי החתימה שלה רואי התחייבות ממונית של סיע

קדימה למדה מכך .  החשבון יצחקי וחדד ונוכח עדותם ברור שלא הייתה כל הסכמה

בעניין זה . שההסכם אינו חתום על כך שבהיעדר מימד החתימה אין תוקף להסכם

, )1983 (604, 589) 1(ד לז "פ, רבי'דינה ג' דירות מקסים נ 571/79א "מפנה קדימה לע

קדימה .  הקובע כי יש לייחס משקל רב להיעדרה של חתימה , )"דירות מקסים: "להלן(

מזכירה כי ההסכם היה כפוף לאישור המבקר אך אין ללמוד מכך על הסכמה לתוכן 

עוד מצביעה קדימה על כך שבאישור שנתן . ההסכם למקרה שבו יתקבל אישור המבקר
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 מחלוקת בין הליכוד לקדימה באשר לחובת המבקר להסכם הוא מציין כי קיימת

  .קדימה להעביר סכומי כסף נוספים

  

במחלוקת זו מצאתי כי הליכוד לא עמד בנטל להראות כי אכן יש לראות במסמך  .66

מקובלת עלי בהקשר זה טענת קדימה כי יש לייחס משקל משמעותי . כהסכם מחייב

אין . קדימה להתקשר בולכך שההסכם לא נחתם וכן כי אין כל תיעוד להסכמתה של 

אלא בין שתי , שאינם מיוצגים ואינם מביני דבר, המדובר בהתקשרות בין שני פרטים

שתיהן מודעות היטב לכך שהתקשרות כל אחת מהן מחייבת קבלת החלטה . מפלגות

העדרה של חתימה . מסודרת שבעקבותיה חתימה על המסמך על ידי מורשי החתימה

 בעל פה ומצביע על היעדרה של גמירות דעת להתקשר מקשה על קבלת הטענה להסכמה

ד "פ, אליהו גת' נ' יעקב בוטקובסקי ושות 692/86א "ע, שם, דירות מקסים' ר(בהסכם 

  )).1989 (57) 1(מד 

  

אף שבמקרה זה ניתן הסבר על ידי הליכוד להיעדר החתימה והוא ההמתנה לאישור  .67

ל המסמך כי הוא טיוטה כדי להכיר מבקר המדינה אין לטעמי די בכך ובכך שלא נרשם ע

  . בו כהסכם מחייב לכל דבר

  

אף אם בעל תפקיד כזה או אחר בקדימה הסכים עקרונית לנוסח ההסכם ואף , יובהר .68

ד הברמן לא הונחה תשתית להניח כי גורם מוסמך בקדימה הסכים "אם נוסח על ידי עו

ואי החשבון יצחקי  ר–לחתום עליו ומתוך התצהירים עולה כי שני מורשי החתימה 

  .  טוענים שלא נתנו את הסכמתם לכך–וחדד 

  

בנסיבות אלה איני יכול להעדיף את גרסתו של רואה חשבון מאירי על פני גרסתם של  .69

 לא ניתן לראות –ד הברמן ובהינתן כי ההסכם לא חתום "רואי החשבון יצחקי וחדד ועו

  . יבאת הליכוד כמי שעמד בנטל להראות כי מדובר בהסכם מחי

  
  

  'הסכם מכללא'האם יש 
  

המקור השלישי עליו נשענת התביעה הוא הסכם מכללא שלטענת הליכוד היה קיים בין  .70

כל המועמדים ברשימה לבין עצמם ולבין הליכוד ולפיו במקרה שחלק מחברי הכנסת 

 על פי חלקם היחסי של חברי –יתפלגו מהסיעה בכנסת תישא הסיעה המתפלגת שייסדו 

  .  בכל חובותיו של הליכוד–גו הכנסת שהתפל
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הכספים את קיומו של ההסכם מכללא למד הליכוד מדיני מימון המפלגות שעל פיהם  .71

 לבנק ולכנסת מימנו את פעילות הסיעה לרבות את בחירתם של אותם שהליכוד חייב

הליכוד מצביע על הכשל הכלכלי שהיה נוצר מקום בו חברי . קדימהחברים שהתפלגו ל

פלגים מסיעתם המקורית ומותירים אותה מתבוססת בחובותיה כנסת היו מת

שנהנית מכספי המימון השוטף המתקבל , נקייה מחובות, ומייסדים סיעה חדשה בכנסת

כשל כזה היה גורם להיעדרם של מקורות מימון או . מן הכנסת לסיעה החדשה

 תוך להתפתחות מקורות מימון לא חוקיים וכן מהדק את היחסים בין הון ושלטון

 .הסבת פגיעה קשה לדמוקרטיה

  

הליכוד סבור שיש לראות במצב כזה שבו הסיעה החדשה נהנית מכספי המימון  .72

 לחוק מימון המפלגות עד 8המגיעים לה ממפלגה אחרת כתרומה אסורה על פי סעיף 

לפי . 17 - וחל החל מהכנסת ה2005 שהתקבל בשנת 28' לתיקון החוק בתיקון מס

.  ל השתתפות חלק מסיעה המתפלג במימון הסיעה ממנה התפלגהתיקון נקבע הסדר ש

  .משקף עיגון תחיקתי של הסדר שהיה נוהג קודם לכן, לשיטתו של הליכוד, התיקון

  

קדימה טוענת כי מדובר בטענות ביחס לדין הרצוי אך אין בינן לבין ההסדרים שנהגו  .73

שאינו חל , לגות לחוק מימון המפ28דווקא תיקון . בכנסת באותו שלב ולא כלום

מצביע על כך שהמצב המשפטי הנוהג לא היה כנטען על ידי הליכוד ולכן פנה , בענייננו

  .המחוקק לשינוי המצב החוקי בכדי להימנע ממצוקה כלכלית לסיעה ממנה מתפלגים

  

בעניין זה מקובלת עלי עמדת קדימה ומטעמיה ולא מצאתי לנכון להרחיב מעבר למה  .74

כפי שנטען הטיעון של הליכוד בסיכומיו הוא אכן . שנכתב על ידי קדימה בסיכומיה

מבטא השקפה מוסרית ראויה אך הוא משקף את המצב המשפטי הרצוי שהפך לימים 

בטרם תיקון החוק היה הסכם מכללא דווקא משום כך לא ניתן ללמוד כי . למצב הנוהג

ולפיו כלולה התחייבות כוללת של כל חבר כנסת מתפלג כלפי הסיעה ממנה התפלג או 

  . החברים האחרים

  

בשל היעדרו של הסכם כזה נקט מי שהעניק למפלגות כספים צעדים כדי להתגונן  .75

ב מהתוצאה הבעייתית שמתאר הליכוד בסיכומיו וכפי שנעשה במקרה זה נחתם כת

הליכוד נמנע מלנהוג בדרך דומה גם כלפי החוב לכנסת וככל .  התחייבות כלפי הבנק

הנראה אף הכנסת לא דרשה כתב התחייבות כזה אך אין להחליף את מה שלא נעשה 

  .בהסכם מכללא
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לאור האמור לעיל מצאתי כי המקור היחידי לחיוב קדימה הוא ההתחייבות לשאת  .76

לפיכך התביעה . לים וכי חוב זה כולל גם את השיקים לפרעוןבמלוא החוב לבנק הפוע

 מסכום 4014/שהוא (₪  726,532מתקבלת בחלקה ועל קדימה לשלם לליכוד סכום של 

  ). 'השיקים לפרעון כפי שעולה מהרשימה המסומנת ד

  

לסכום זה יש לצרף הפרשי הצמדה וריבית מיום פרעונו של כל אחד מהשיקים בהתאם  .77

ככל שמטעמי נוחות . ים ומועדי הפרעון כפי שהם עולים מתוך הרשימהלממוצע הסכומ

מעדיפים שני הצדדים להימנע מחישוב הפרשי ההצמדה והריבית הפרטניים ישולמו 

חודשיים לאחר מועד המצאת פירוט  (8.4.06הפרשי ההצמדה והריבית החל מיום 

 ).החיוב כמשקף מועד פרעון השיקים המשוער

  

המביא בחשבון את , ₪ 50,000 שכר טרחת עורך דין בסכום של קדימה תשלם לליכוד .78

 .וכן תישא בהוצאות המשפט של הליכוד,  האופן המקוצר שבו התנהלו ההליכים

  
  .בהעדר הצדדים, 2011 פברואר 28, א"ד  אדר א תשע"כ,  ניתן היום
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