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  2014 למאי 25' יום א

 ד  " תשע–ה אייר "כ

 

 אביב -לחברי אגודת העיתונאים תל

 ,שלום רב

 

 תכונס האסיפה הכללית של אגודת 17:00 בשעה 2014 במאי 28 ,ביום רביעי הקרוב
 ".דב יודקובסקי לתקשורת"במרכז , העיתונאים תל אביב

אנו שבים ומבקשים מחברי האגודה להגיע לאסיפה כדי לשמוע דיווחים על פעילות 
באסיפה , (כנדרש לפי הוראות רשם העמותות)כמו כן . האגודה בשנה האחרונה

ח ועדת הביקורת " ודו2013ח מילולי לשנת "דו: חות כספיים של האגודה"יוצגוהדו
 .חות הכספיים"העוסק בדו

ישמעו חברי האגודה על המשא ומתן המתנהל מול רשות , בנוסף לדיווח מקובל
ועל המלצת הנהלת האגודה באשר להמשך דרכנו עם , (י"רמ)מקרקעי ישראל 

 .יוכיצד על האגודה לנהוג בתקופה הקרובה"רמ

הנהלת אגודת העיתונאים רואה חשיבות רבה בהשתתפות החברים באסיפה 
 .הכללית ולכן בקשתנו אליכם להצביע ברגליים ולהגיע

ל מכתב  עליו חתומים עשרה מבין חברי האגודה "בשבוע שעבר נשלח אליכם בדוא
במכתב הוטחו האשמות כבדות וחמורות כלפי הנהלת . ("מכתב העשרה"ן "להל)

ב "אשר על כן מצ. האגודה ותפקודה והוא רצוף אי דיוקים בלשון המעטה
התייחסות ארוכה ומפורטת של הנהלת האגודה למכתב ולתוכן המקופל בו במישרין 

 .ובעקיפין

 

  חברים1200המונה כיום , אין נטישה המונית מאגודת העיתונאים

וזאת בשעה שבאגודה יש  ("אלפים")הטענה כאילו רבים מחברי האגודה נטשוה 
" ארגון העיתונאים"מאז הוקם ! אינה נכונה כלל ועיקר, כיום יותר חברים מאי פעם

הודיעו פחות ממאה חברים על הפסקת חברותם וכמחצית מאותם , בהסתדרות
 .חדלו לשלם את דמי חברותם באגודה טרם פרישתם, פורשים

כמאה מתוכם ) עיתונאים 1200- חברים כיום כ , באגודת העיתונאים תל אביב
 עיתונאים 1000-  היו חברים באגודה כ 2002עד שנת . (הצטרפו בשנתיים האחרונות
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 מי שהיו בחוזה אישי 2000עד לשנת . מרביתם עובדי רשות השידור וגמלאים. בלבד
או ממלא ר האגודה "י התקנון להיבחר לתפקיד יו"לא יכלו עפ, או פרילנסרים

התאפשר ,  לאחר שינוי התקנון2000בתוך כך יש להדגיש כי רק בשנת !מקומו
לעיתונאים המועסקים בחוזה אישי ולפרילנסרים להיות חברים בעלי זכויות מלאות 

 נמנעה אגודת העיתונאים לפנות לעיתונאים צעירים כדי 2006שכן עד לשנת , באגודה
שבחסותה הודרו והורחקו , יש לזכור ולהזכיר כי מדיניות זו.שיצטרפו לאגודה

שנהנו , הוותיקים" המחוברים"מהאגודה עיתונאים צעירים שלא נמנו עם קבוצת 
הייתה בתקופות בהם כיהנו כיושבי ראש , מהגנת החוזים הקיבוציים מן העבר

החברים אריה אבנרי ואחריו משה נסטלבאום שבפועל נתנו ידם כדי , האגודה
לשמר את המצב הקיים שהיטיב עם העיתונאים הותיקים על חשבון העיתונאים 

 .שהתקשו בשל כך לראות באגודת העיתונאים הוותיקה את ביתם, הצעירים

 300-כ. וצירפה רבים מהם לאגודה" הארץ" פעלה האגודה מול עיתונאי 2007בשנת 
עיתונאים צעירים וותיקים התכנסו בכנס התעוררות בבית סוקולוב שמטרתו הייתה 

לצורך כך הפחיתה האגודה את דמי החבר לשנה הראשונה בעבור . לצרפם לאגודה
לאחר השנה .  מהם שילמו את דמי החבר160-רק כ , בפועל. המצטרפים החדשים

 . חלקם הפסיק את תשלומי החבר, ראשונה

 חברים בלבד מאותה חבורה קבוצת 80-לאחר שנותרו כ) 2009- בבחירות שנערכו ב 
אחד : חברים בלבד2להכניס להנהלת האגודה " הצעירים"הצליחו , (מצטרפים

שבדיעבד התברר שגם הוא נכנס , "מעריב"בבחירות הכלליות והאחר כנציג מערכת 
 . תוך הונאת האגודה

החליטו להקים את ארגון עיתונאים שפועל " הצעירה"ראשי החבורה , כנקמה
מצרף לחברות בהסתדרות " ארגון העיתונאים", מאז ועד עתה. בחסות ההסתדרות

זהו  מעין . מבלי לשלם דמי חבר, "כנוסעי חינם"עיתונאים ובלוגרים המצטרפים 
" ארגון העיתונאים"שנתיים וחצי מאז הקמת , חמור מכך".מפקד ארגזים"

אין לו הנהלה , לא נערכו כלל בחירות למוסדות הארגון, בהסתדרות ועד לרגע זה
 .לא נבחרו על ידי חברי הארגון, נבחרת וראשי הארגון שמקבלים שכר מההסתדרות

פועלות ועדות , נערכות בחירות דמוקרטיות, באגודת העיתונאים לעומת זאת
" דב יודקובסקי לתקשורת"בבית סוקולוב ובמרכז . ומתקיימת פעילות ענפה

. מתקיימת פעילות נרחבת כמו כנסים מקצועיים ואירועים של עיתונאים ולמענם
אירועים , באולמות המשופצים והמאובזרים של האגודה נערכות מסיבות עיתונאים

ביתר שאת נערכים מפגשים וכנסים של , שונים כמו כנסים וכדומה ובשנה האחרונה
דמותו של השידור הציבורי , עיתונאי רשות השידור הנאבקים על חייהם המקצועיים

יחד עם " ותיקי התקשורת", בנוסף לאלה. העתידי וכמובן זכויותיהם ופרנסתם
 .האגודה מקיימים הרצאות דרך קבע במועדון העיתונאים שמתמלא מפה לפה

יש לומר , "ארגון העיתונאים"לטובת , "הארץ"בעניין מעבר היציגות של עיתונאי 
כי טרם המעבר פנו חברי ועד העיתונאים בעיתון וביקשו לקבל על חשבון , בצער

ייצוג משפטי במשרד עורכי דין שאותו הם ביקשו לבחור בעצמם וללא , האגודה
ר "במסגרת הדיון שהיה בין ועד העיתונאים ליו. או מכרז" קול קורא"הליך של 

אולם טרם דיון , בהנהלת האגודה, ל האגודה הובהר כי יש לערוך דיון בעניין"ולמנכ
על , שכזה ובמיוחד נוכח בקשתם לקבל סיוע שיש לו משמעות כלכלית לא מבוטלת
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את דמי חברותם , (לשם שינוי)עיתונאי הארץ החברים באגודה להואיל ולשלם 
בהסתדרות " ארוחת חינם"בחרו לקבל " הארץ"עיתונאי , לבסוף. באגודה תחילה

לא יהיה יקר כמו המחיר , ואנו תקווה שהמחיר שיאלצו לשלם על כך בסופו של יום
מעורבות . בעניינם" ארגון העיתונאים"בגין מעורבות " מעריב"ששלמו עיתונאי 

שעד מהרה התברר כי אינו שווה " הסכם קיבוצי"שהביאה לבסוף לחתימה על 
" הארץ"יש לזכור כי מאז קם ועד עיתונאי , בתוך כך. אפילו את הנייר עליו חתום

האגודה לא חסכה כל מאמץ כדי לסייע , ובמיוחד בשלוש השנים האחרונות
 ₪ 17.000כך למשל מימנה האגודה יועץ לניהול משברים על סך ". הארץ"לעיתונאי 

מול הנהלת , (בסכומים ניכרים נוספים)כמו גם ייעוץ משפטי וניהול סכסוכי עבודה 
 . העיתון ששיאם היה בהשבתת העיתון לראשונה מזה עשרות שנים

ל "מ ממושך בין מנכ"לאחר מו, נדגיש כי לפני כשנה, "ידיעות אחרונות"בסוגיית  
ר האגודה לבין הנהלת העיתון הושגה הסכמה היסטורית באשר לחתימת הסכם "ויו

י בית "הסכם שלדאבון לב לא נחתם בשל צו מניעה שהוצא ע. עבודה קיבוצי בעיתון
שחשב שהוא יכול לעשות זאת " ארגון העיתונאים"לבקשת , הדין הארצי לעבודה

תחת " ידיעות אחרונות"ספק אם ייחתם הסכם עבודה קיבוצי ב, עתה. טוב מאיתנו
ואם בכל זאת יחתם הסכם קיבוצי בעיתון ובקבוצת " ארגון העיתונאים"הובלת 

יהיה זה מן הסתם ההסכם , (ואנו מייחלים לכך בכל ליבנו)" ידיעות אחרונות"
 .מ המפרך בין האגודה לבין הנהלת העיתון"שהתגבש במו

 

הנהלת רשות השידור מוציאה את דיבתה של אגודת העיתונאים בניסיון 
 לבלום את חשיפת השחיתויות

אביב מנהלת מזה כשלוש שנים מאבק עיקש נגד ההנהלה -אגודת העיתונאים תל
בעקבות פעילותנו המשפטית מול רשות השידור ". רשות השידור"המושחתת של 

מבקר המדינה ,ל המשטרה"מפכ, ותלונות רבות שנשלחו ליועץ המשפטי לממשלה
החליטו שם לשדר , וגורמים נוספים שחשפו את השחיתויות בהנהלות רשות השידור

 ".יומן"במסגרת התוכנית  (לפני כשלושה חודשים)כתבה נבזית ומכפישה 

והתיימרה , מוחא- לאגודה ובעיקר למנהלה הכללי יוסי ברהכתבה שהתייחסה
התבססה כולה על אמירות ונתונים שקריים שהוצגו על ידי , להיות כתבת תחקיר

שאילו היו מוצגים בפני האגודה לשם קבלת " נתונים"עוד נמסרו בכתבה. מרואיינים
 .הרי שהיינו מוכיחים כי הם מופרכים, תגובה

שהורשע בביצוע עבירות משמעת חמורות בבית )יוזם הכתבה היה משה נסטלבאום 
רותם , ר האגודה"הדין למשמעת של עובדי המדינה בעקבות תלונה שהגישו נגדו יו

אל נסטלבאום חברו דמויות נוספות בהנהלה . (אברוצקי והעיתונאי יגאל רביד
ומנהל חטיבת החדשות " יומן"וכן עורכיהתוכנית " רשות השידור"הנוכחית של 

 .אלון מזר, בפועל

בעקבות פרסום הכתבה החליטה הנהלת האגודה בהמלצת ועדת הביקורת של 
מי מכם שמעוניין ). האגודה להגיש תביעת דיבה נגד המעורבים בפרסום הכתבה

 .(ל האגודה"לקבל עותק מכתב התביעה יוכל לקבלו ממנכ



4 
 

כל הפעילות המשפטית של אגודת העיתונאים נכללת בתשלום החודשי 
 ד אילן בומבך"הקבוע המשולם למשרד עו

יודגש ויובהר כי כל הפעילות המשפטית של האגודה שכוללת בין היתר את 
אינה עולה אגורה , כמו גם תביעות אחרות, התביעה המדוברת נגד רשות השידור

שחוקה אחת מעבר לתשלום החודשי המשולם מדי חודש בעבור משרד עורכי הדין 
כלולות בהוצאה , צ"כל ההליכים המשפטיים כולל הגשת עתירות לבג.אילן בומבך

ד "היא נמוכה יותר מעלות שכרה של עו, המשפטית ובהדבק דברים זה נדגיש שכיום
מלי ירוצלבסקי  שהייתה היועצת המשפטית של האגודה בתקופתו של אריה אבנרי 

עוד . ר האגודה"בתחילת כהונתו של משה נסטלבאום כיו, ר האגודהולאחר מכן"כיו
יצוטט בכתב ההגנה של רשות , "מכתב העשרה"נדגיש כי לא נופתע אם נגלה כי 

 .השידור ויתכן שזהו המניע המרכזי לכתיבתו בעיתוי הנוכחי

מוחא לנהל את אגודת העיתונאים -ל יוסי בר" עת קיבל לידיו המנכ2002מאז ינואר 
מוחא קיבל לידיו אגודה -בר.חל שיפור משמעותי בתפקוד האגודה ובמצבה הכספי

האגודה , כדי להיחלץ מהמשבר. מיליון שקלים1.5-גרעון מצטבר של יותר מעם 
נזקקה להלוואה של כחצי מיליון שקל על מנת שתוכל לעמוד בתשלומי השכר 

מוחא את מצבה הכספי של -והוצאות השוטפות של האגודה ובתוך כשנתיים ייצב בר
 .האגודה

 

  אחוז40-מרכיב השכר בתקציב האגודה צומצם לכ

 בהם כיהנו אריה אבנרי ומשה נסטלבאום כיושבי ראש 2001-1995בין השנים 
כיום .  אחוזים מתקציבה80 ל 70האגודה מרכיב השכר של עובדי האגודה היווה  בין 

 . בלבד מהתקציב הכולל43%עומד רכיב השכר על 

 1.9 ר עלות השכר באגודה עמד על"בעת כהונת נסטלבאום כיו, 2001בעוד שבשנת 
.  בשנה₪ מיליון 1.2אינו עולה על כיום עלות השכר של עובדי האגודה  ₪  מיליון

 !לשנה₪  אלף 700מדוברבחיסכון של 

ל האגודה יוסי "אשר לטענות המושמעות חדשות לבקרים בגין עלות שכרו של מנכ
ל האגודה בשנת "נדגיש כי עלות שכרו של מר רזי גוטרמן שכיהן כמנכ, בר מוחא

נזכיר , לשנה ₪ 580,000עמדה על סך ,(ר האגודה"עת כיהן אריה אבנרי כיו) 1997
עלות שכרו של גוטרמן אף האמירה ובשנת , אם לא די בכך. שנה17- לפני כ :שוב
מדובר בשכר שניתן לפני .  חודשים12.5לתקופה של  ₪ 660,000 עמדה על סך 1999
 !!! שנים14.5

בעוד ששכרו , לשנה ₪ 463,000ל האגודה עומד על סך "כיום שכרו ברוטו של מנכ
  ₪.510,000 עמד על סך 1999ל גוטרמן בשנת "ברוטו של המנכ

 1997אישרליתן בשנת , ("מכתב העשרה"אחד מחותמי )אריה אבנרי : זאת ועוד
בית " שנה ל40במלאת ,  150,000₪משכורת מתנה לעובדי האגודה בעלות של 

אבנרי נתן הוראה זו תוך שהסתיר זאת מחברי הנהלת האגודה ולא הביא ". סוקולוב
תמוה שדווקא אנשים שאמורה להיות להם ידיעה אודות . את הדבר לאישורה
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לי האגודה בעבר מעלים "התנהלותם שלהם באגודה או היסטוריית השכר של מנכ
 . טענות כוזבות וחסרות בסיס

אם כי לא הופתענו כאשר ראינו כי מר אריק בכר נמנה עם החתומים על , הרמנו גבה
שכזכור האגודה פרשה , ל מועצת העיתונות"בכר המשמש כמזכ". מכתב העשרה"

בחירות לא הוגנות בלשון המעטה ובעיקר בשל , ממנה בשל ניהול כספי שערורייתי
המתכנסת פעמים אחדות בשנה וגם אז , חוסר הפעילות והרלוונטיות של המועצה

שכיהן , בכר. קולה הרפה והחלוש לא נשמע בשלל עניינים מהותיים שעל סדר היום
רחוק מלנהוג , כגזבר האגודה בעבר ולמד מקרוב על התנהלותה הכספית של האגודה

גבוהה ביותר ובמיוחד בשים ,  לשנה₪ 360.000העומד על סך , עלות שכרו. כך בעצמו
ליד שולחן בבית , דגש על חוסר העשייה של המועצה ומקום מושבו הקבוע של בכר

כך למשל .  מתקציב המועצה80% –שכרו מהווה כ . הקפה שבחזית בית סוקולוב
שמידי שנה " רשות השידור"יותר מרבע משכרו משולם מקופתה המדולדלת של

 ₪. 90000ס "בשנה משלמת למועצה דמי חבר ע

 

א הפך לאירוע המרכזי של "כנס אילת של אגודת העיתונאים בת
 העיתונאים בישראל

החל . מצבה הכספי של האגודה כיום הוא טוב מאוד ביחס למצב האגודה בעבר
 1500- כ , ובו נוטלים חלק" כנס אילת לעיתונות" נערך מדי שנה 2007משנת 

. כמו גם דוברים שרים וחברי כנסת, משתתפים ובהם עיתונאים ומעצבי דעת קהל
, לכנס התקשורת הגדול והמוביל בישראל" כנס אילת לעיתונות"עם השנים הפך 

בהם משתתפים ,  פאנלים מקצועיים31לגולת הכותרת בפעילות האגודה ובמסגרתו 
 .בכירי העיתונאים בישראל

בניגוד לתקנון ,  יום60אשר לקריאה לעריכת בחירות חדשות להנהלת האגודה בתוך 
מובן כי נוכח הדברים המובאים : (כלומר דרישה לשינוי תקנון האגודה)האגודה 

לו יערכו כעת בחירות שיובילו , במכתב זה אין לדרישה זו כל שחר וחמור מכך
בעת הזאת בה אחדים מחברי ההנהלה הם שותפים , להחלפת הנהלת האגודה

מ אודות "למו, משמעותיים יחד עם אגודת העיתונאים בירושלים וכן בנפרד ממנה
חוק השידור הציבורי "עתיד השידור הציבורי כמו גם המאבק על דמותו ואופיו של 

 ! תהיה לדבר השלכה קטלנית, "ד"התשע

יאיר אלוני שעם ועדת לנדס המליץ להשליך את עיתונאי רשות השידור 
 מ עם נציגי המדינה"קורא עכשיו למהלך שיפגע במעמדם במו, לרחוב

חמור עוד יותר בעינינוכי מר יאיר אלוני שהיה חבר בועדת לנדס שכזכור המליצה 
מבקש כעת גם לפגוע גם , "רשות השידור"להשליך לרחוב את עובדי ועיתונאי 

שכן הוא נמנה עם החותמים , בזכותם של עיתונאי הרשות לדאוג לעתידם המקצועי
חברים " רשות השידור" נוסיף ונדגיש כי אף שמרבית עיתונאי ".מכתב העשרה"על 

לאגודת העיתונאים תל אביב תחת הנהלתה , באגודת העיתונאים בירושלים
מעמדו של ועד . הנוכחית חלק חשוב ומכריע בניהול מאבקי העיתונאים ברשות

בתל אביב אף מעוגן בתקנון האגודה ואנו עשינו ועודנו עושים " קול ישראל"עיתונאי 
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ימים כלילות למען חברי הועד ולמען כלל עיתונאי הרשות הנאנקים תחת הנהלה 
על סף חדלות , עד למצבה העגום" רשות השידור"מושחתת ומרושעת שהביאה את 

על סף פירוק בהוראת בית משפט או חוק שמתעתד לעבור , פירעון מוסרי וכלכלי
 . במושב הקרוב של הכנסת

 

 מיליון 16אבנרי ונסטלבאום הובילו את אגודת העיתונאים לחוב של 
 שקל לרשות מקרקעי ישראל

 עת כיהן אריה אבנרי 1992בשנת : לעניין המשא ומתן עם רשות מקרקעי ישראל
דמי חכירה לשנה במקום , ₪ אלף 290נדרשה  האגודה לשלם סך של , ר האגודה"כיו
במקום לשלם את דמי , אבנרי.1956בלבד אותם שילמה האגודה מאז ₪  אלף 15

החליט שלא לשלמם ותחת זאת לנהל מאבקים , י"י ממ"החכירה שנדרשו ע
 .₪ מיליון 2-כך שעד מהרה החוב תפח לסך של יותר מ, משפטיים

על , (במסגרת פשרה שהושגה בהסכמת האגודה) פסק בית המשפט 2000בשנת 

נקבע סכום , בסיכומו של דבר.י"רמ/י"י ממ"תשלום החוב ודמי ההיוון שיקבעו ע
ר "היה זה נסטלבאום כיו! שבפועל לא שולמו עד היום₪  מיליון 8.6שעמד על סך 

 לסך של 2005האגודה שגרר אחרי אבנרי את התשלום שתפח עד סיום כהונתו בשנת 
 !!!₪  מיליון 16-כ

י האסיפה הכללית של האגודה לבוא במשא ומתן עם " הוחלט ע2006בשנת 
תוך קבלת זכויות האגודה בבניין , י "רמ/י"י להשבת הקרקע לממ"רמ/י"ממ

את האגודה מלווה יועץ . י עד עצם היום הזה"המשא ומתן נגרר עם רמ.שיבנה
ד סגל לטפל בתיק "טרם החל עו. 2006ד שי סגל  שנתמנה בשנת "עו,משפטי קבוע

כדי , חות שמאות מקרקעין"הזמינה האגודה דו, י וכן בעת האחרונה"מול ממ
 .י"מ עם רמ"שיעמדו מול צוות המו

, התברר בהתאמה, (2014 ומהעדכני ממרס 2006משנת )חות השמאות "משני דו
שרשות מקרקעי ישראל אינה מעוניינת לתת לאגודה את כל זכויותיה בנכס ואף 

 .י יש כדי להביא לקריסתה הכלכלית"בהצעת רמ, חמור מכך

הנהלת האגודה הנוכחית החליטה להביא את הדבר לאסיפה הכללית , אשר על כן
כן יודגש ויובהר כי בניגוד . השנתית כדי שזו שתקבל החלטה בנושא חשוב זה

כאילו הנהלת האגודה הנוכחית היא זו " מכתב העשרה"להאשמה המופרכת  ב
העובדות המדויקות והמפורטות , י" מליון שקלים לרמ22שהביאה לחוב של 

שוללות את ההאשמה הבלתי מבוססת מכל , במכתב זה וכן אלה שנוסיף באסיפה
 .וכול
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ד "עו: י אנשי מקצוע מובילים"הפרויקט למימוש נכס האגודה מלווה ע
 שי סגל ושמאי המקרקעין רן ויריניק

יש להזכיר שגם , ן"אשר לטענה כי אין לחברי הנהלת האגודה כל הבנה בנדל
אין הבנה מקצועית בתחום , או לעיתונאים ככאלה, "מכתב העשרה"לחתומים על 

בניגוד למשתמע מהמכתב שלוח . שכן אנחנו עיתונאים ולא קבלנים או נדלניסטים
כאילו אנו מתיימרים להבנה עמוקה בתחום או חלילה לפעול בלא ליווי , הרסן

ד שי סגל מתמחה בתחום עסקאות "עו. ההפך הוא הנכון, מקצועי וללא פיקוח נאות
י האגודה הוא מהבולטים והמובילים "ן ושמאי המקרקעין רן ויריניק שנשכר ע"נדל

לא )ן רציניים "באסיפה נציג את כוונתנו לפנות לקבלת הצעות מיזמי נדל. בענף
וכן את המתווה הנכון לעשות זאת להבנתנו לאחר קבלת חוות דעתו  (קבלנים

אולם מובן שאחת ממטרות האסיפה תהיה להגיע , ד סגל"המשפטית של עו
הביקורת והבקרה באשר לביצוע , להסכמה באשר לדרך ולמנגנוני הפיקוח

 .הפרוייקט

אכן בית המשפט לא קיבל : לעניין בית הקפה שבחזית בית סוקולוב, אחרית דבר
מ וזאת חרף העובדה שאין עליה מחלוקת כי "י בע.נ.את תביעת האגודה לסילוק נ

בית המשפט . 2008שהוגש לעירייה בשנת " בקשה לשימוש חורג בנכס"זויף מסמך 
טרם פניה להליכים , טען שעל האגודה היה להגיש תלונה במשטרה בעניין זה

 ₪  15,000-  ההוצאות שנפסקו לחובת האגודה עמדו על סך כ , כך או כך.  משפטיים
הנמנה אף הוא על , עוד נוסיף כי מר שבתאי טל". מכתב העשרה"ולא כפי שנכתב ב

יודגש גם כי בתביעות . העיד במשפט נגד אגודת העיתונאים" מכתב העשרה"חותמי 
הם חויבו בהוצאות משפט לטובת , קודמות שתבעו בעלי בית הקפה את האגודה

 .אגודה

כנהוג במוסד . בעוד כשמונה חודשים מסתיים החוזה בין בית הקפה לבין האגודה
, שיזמין את המעוניינים בכך" קול קורא"תפרסם האגודה מודעה בבחינת , ציבורי

לשם הפעלתו כבית , "בית סוקולוב"ליתן הצעות לשכירת שטח בית הקפה שבחזית 
 .קפה ולא כחנות למכירת מוצרים שונים

 

 

 

 

                                                בברכה ובתקווה לראותכם באסיפה הכללית

                                                  חברי הנהלת אגודת העיתונאים תל אביב

 

 

 


