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 1 הכשרת הישוב –גוסינסקי בוררות 

 2 השופט )בדימוס( מאיר שמגר כב' הבורר:בפני 

 3 0223במרץ  0ישיבת 

 4 כב' הבוררמשפטית לעוזרת  – לויד טל עו" נוכחים: 

 5 עו"ד רם כספי   

 6  עו"ד עמית לזרוב   

 7 עו"ד זאב שרף   

 8 עו"ד רויטל סבג   

פ    ן נחסעו"ד   9 רובי

י     10 עו"ד ירון אלנאוו

 11 פרופ' דוד ליבאי   

 12    ד"ר שלמה סדן   

 13 רעו"ד הראל שח   

 14 עו"ד ירון קופפר   

לי     15 באיעו"ד דפנה 

 16 מר עופר נמרודי   

 17 מר גוסינסקי   

 18 מר רוני קלינפלד   

 19 גלעזרמר דורון    

 20 מר רוני קליינפלד    

 21 יובל יגב' רות   

 22 

אני פותח את הישיבה. אני רוצה שהנושא הראשון זה מכתבו  כב' הבורר: 23 

של עו"ד כספי בעניין הארכת תוקף הביטוח של הדירקטורים.  24 

לי אתמול זה לא המ כתב הראשון שבו הדבר הזה מה שהועבר  25 

. אני מתאר לעצמי שמר 0.0-עלה, אלא מכתב תזכורת מה 26 

ירצה להרחיב בנושא.   27 רובין ודאי 



 סטנוגרמה בע"מ הכשרת הישוב –גוסינסקי בוררות 
 - 071 - 0.0.0223 

 
 

 

 
 20-2001200 פוןטל

 

.  עו"ד רובין: מעבר לעובדה שאני לא הצלחתי להבין מה בוער, רמי, גם כן 1 

לחודש  02-לא הצלחתי להבין למה אנחנו מקבלים מכתב מה 2 

ש להכשרה. בחוד 02-כשאנחנו צריכים לתת תשובה עד ה 3 

יין  אנחנו מסכימים לאמץ את החלטת הבורר הקודמת לענ 4 

מתווה האלוקציה של הביטוח ולנהוג בהתאם גם לשנה הבאה  5 

ן  ובהזדמנות זאת להציע לחבריי לעשות את החשבון הנכו 6 

לגבי השנים הקודמות של הביטוח ולהפרשים בגין השנים  7 

ווים הקודמות על פי אותו מתווה של כב' הבורר או על פי מת 8 

אחרים ולהשיב לנו את הכספים היתרים שנזקפו לחובתנו  9 

 . זה ייתר את הצורך שלנו להגיש תובענה בהקשר שלא כדין 10 

הזה ואולי באופן ידידותי אפשר להגיע לתוצאה ללא צורך  11 

 12 בהתכתשויות והתנגחויות משפטיות. 

טוב, אני מבין, כדי פשוט להשלים את השאלה, אני מבין  כב' הבורר: 13 

נגמר התוקף לביטוח הקיים.  0..0-וער מכיוון שבשהדבר ב 14 

 15 אנחנו היום במרץ כבר, 

-אני מבין, אבל אנחנו קיבלנו את המכתב, את מכתב הפניה ב עו"ד רובין: 16 

02 . 17 

 18 כן. כב' הבורר:

י  עו"ד רובין: אז אני בעצם רוצה לומר לחבריי או לחזור ולומר לחברי 19 

ולהביא לשיקולינו  שהם צריכים לנהוג איתנו יותר דרך ארץ  20 

את הדברים האלה מבעוד מועד ולא ברגע האחרון, כדי  21 

נהיה עם הלשון בחוץ כפי שקרה בנושא הביטוח  שאנחנו לא  22 

 . נידרש אליו  23 וכפי שאגב קורה גם עם נושא הבנק שמייד 

 24 נושא של? כב' הבורר:

 25 של הבנק.  עו"ד רובין:

 26 הבנק, כב' הבורר:

. עו"ד רובין:  27 שמייד נידרש אליו
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כן, בסדר. לגבי העבר, מר רובין, הדרישה צריכה לנבוע מכם.  ר:כב' הבור 1 

אתם דורשים החזר, אתם צריכים להגיד להם מה אתם  2 

דורשים. זה לא אומר שבזה זה יסתיים העניין, יתכן מאוד  3 

 4 שתהיה התדיינות.

אני מקבל את מה שאדוני אומר. יכול להיות שאנחנו נפנה,  עו"ד רובין: 5 

לחבריי עוד לפני שנפנה לכבוד הבורר אני מציע שאנחנו נפנה  6 

 7 בנושא הזה.

 8 בסדר, כב' הבורר:

 9 וננסה להגיע להבנות.  עו"ד רובין:

 10 לתאום.  עו"ד שרף:

 11 לתאום. עו"ד רובין:

כמה הערות. הערה ראשונה, אתם קיבלתם את הפניה שלנו  עו"ד כספי: 12 

יום אחד לאחר שהדירקטוריון דן בזה וההצעה של חברת  13 

וצה להטעות אתכם, לפי מה שעמית אומר הביטוח, אני לא ר 14 

לי, היתה מספר ימים ספורים לפני שאנחנו שלחנו את  15 

המכתב. לכן זה לא יכול היה להיות קודם. הערה שניה,  16 

ותקבל את זה בכל הרוח הטובה, אנחנו רגילים למבול של  17 

תביעות ואנחנו נשמח לקבל תביעה אחת נוספת ואתה לא  18 

 .  19 צריך לדבר איתנו

 20 ולא לפנות אליכם, לא לכתוב לכם, לא כלום? ן:עו"ד רובי

 21 לא, תגיש תביעה. עו"ד כספי:

 22 טוב.  עו"ד רובין:

 23 אולי תהיה צריך להחזיר כסף. עו"ד כספי:

 24 טוב. עו"ד רובין:

 25 אז סיכמנו שני דברים. מתי תהיה תשובה? כב' הבורר:

נגיש תביעה  עו"ד רובין: סיכמנו את שני הדברים, דהיינו שאנחנו  26 

 27 ם לביטוח.ושנסכי
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 1 לא, יש דבר לפני זה. זאת אומרת אתם מסכימים לתשלום. כב' הבורר:

 2 כן, כן, אמרנו אנחנו מסכימים, עו"ד רובין:

יין.  עו"ד שרף:  3 בתיאום הסתיים הענ

 4 בנושא הזה המתווה הוא, עו"ד רובין:

. כב' הבורר: ו  5 אני רוצה שהדבר יהיה רשום בפרוטוקול ויהיה ברור לנ

 6 כן, ברור לכולם. כן, עו"ד רובין:

בסדר. טוב, אנחנו עוברים לעניין הבנק. בבקשה. מה קורה  כב' הבורר: 7 

 8 עם התקציב? 

זה הנושא המרכזי, כבודו, שאנחנו לשמו התכנסנו. היתה  עו"ד כספי: 9 

במשרדי ישיבת תיאום. הישיבה לא היתה  , התקיימההבוקר 10 

קלה במובן הזה שכל צד, אם אפשר לומר כל צד, כל צד לא  11 

ב במרכאות את התקציב, כל אחד מטעמיו. הצד בעיקר אה 12 

הזה של הכשרת תקשורת חושב שהתקציב הזה הוא תקציב,  13 

לא רוצה להשתמש במלים קיצוניות, שיכול להיות הרה גורל  14 

לעיתון, אבל זה התקציב שגובש על ידי ההנהלה, שבחלקים  15 

בלו דעות שמר גוסינסקי דוגל בהן. מר ניכרים ממנו התק 16 

גם כן לא כל כך מאושר מהתקציב הזה, אבל את זה גוסינסקי  17 

יגידו את זה החברים. לפי מה שהיה  אני לא אומר בשמו,  18 

בישיבת התיאום הבוקר אין הסכמה לגבי התקציב, ואז  19 

 20 אנחנו צריכים לנוע, לצערי, לנוע לכיוון של פוסק.

 21 כך כתוב. כב' הבורר:

גו עו"ד כספי: סינסקי להמליץ כך כתוב, שאדוני אז מוסמך על ידי מר  22 

, אין לי בעיה עם זה, אבל הייתי מאוד  עליו, להחליט עליו 23 

מאוד מבקש, ואני מכבד מאוד את מר גוסינסקי שנמצא פה.  24 

לעזר גאני ביקשתי משני העורכים החדשים של העיתון דורון  25 

יוו רוני? אה, סליחה. רות  רוני קליינפלד, איפה   26 בל והמנכ"ל 

 27 רגע, אז מי? עו"ד רובין:
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. תכירו עו"ד פיני רובין,  כספי:עו"ד  שני העורכים החדשים של העיתון 1 

דוד ליבאי, סליחה כבוד הנשיא, מר גוסינסקי אתם מכירים  2 

אותו. אני רואה גם את שמחה סדן שנמצא פה, שהוא ועדת  3 

זמן  התקציב. אולי נקדיש אם אפשר, אני לא רוצה להשחית  4 

יודע  הנחה  דקות או חצי שעה לשמוע מהם מה 02אבל אני  5 

אותם בהכנת התקציב שלגביו יש חילוקי דעות בין הצדדים.  6 

אני מקווה שתהיה הסכמה, אולי בסוף הסקירה הזאת תהיה  7 

. ,הסכמה  8 אם זה מוסכם על דעת חבריי

 9 מר רובין, מוסכם הדבר? כב' הבורר:

 10 שאנחנו נשוחח על התקציב פה בפני הבורר, זה בסדר.  עו"ד רובין:

 11 ש לך אורחים,אני מבין שי כב' הבורר:

רוני  עו"ד כספי: יובל,  כן, כן, מר דורון גלעזר שיאמר כמה מלים, רות  12 

 13 קליינפלד, מצדי גם חברים אחרים, מי שרוצה. 

 14 זה מוסכם? כב' הבורר:

. עו"ד רובין:  15 כן, אדוני

 16 כן, בבקשה.  כב' הבורר:

 17 יש לי שאלת פתיחה אחת, עו"ד כספי:

 18 כן, כב' הבורר:

. קצת The floor is yoursו שאומרים באנגלית ואחר כך כמ עו"ד כספי: 19 

 20 על הרקע של, ניסיון שלך.

י בן   דורון גלעזר: גלעזר, אנ . הייתי עורך עיתון קול העיר 22שמי דורון  21 

ימים  7בירושלים, עורך ראשי של קבוצת רשת שוקן, עורך  22 

מוסף סוף השבוע של ידיעות אחרונות, סגן עורך ידיעות  23 

האחרונות עורך התוכנית עובדה עם שנים  2אחרונות. במשך  24 

וזה   25 חודשים אני במעריב.  0אילנה דיין בטלוויזיה 

. עו"ד כספי:  26 או.קיי

 27 תודה רבה. בבקשה,  כב' הבורר:
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 1 וכבר יש לך הזדמנות לשבת בפורום כזה מכובד, עו"ד רובין:

אני מאוד נרגש מהדבר הזה, כן. זה דבר שאין בעיתונות,   דורון גלעזר: 2 

כל. זה עוד לא היה לי. אנחנו בעצם מוצאים שאתה חווה ה 3 

את עצמנו פה שלא בטובתנו. כלומר, העבודה שלנו היא לא  4 

לשבת פה ולהיות מעורב בבוררויות בין בעלי מניות. אני לא  5 

חשבתי שזה מה שנעשה במעריב, ואני פה למרות הרתיעה  6 

הטבעית שלי מלהיכנס לסכסוך בין בעלי מניות, וזה רתיעה  7 

י ואני חושב שגם של רותי ואני חושב שגם של טבעית גם של 8 

 . אנחנו פה רוני קליינפלד המנכ"ל, כי זה באמת לא ענייננו 9 

בעיקר מסיבה אחת עיקרית, אני פה מסיבה אחת עיקרית.  10 

חודשים האחרונים בבניין מעריב בתחושת  0-אני מסתובב ב 11 

שליחות מסוימת. בתחושת שליחות שאני לא זוכר בשום  12 

בעבר, ועשיתי תפקידים חשובים בעיתונות. תפקיד שהיה לי  13 

משפחות, ושתיים  1,722בתחושת שליחות של אחד, להציל  14 

וזו הסיבה שגם הגעתי למעריב  התחושה המאוד חזקה שלי,  15 

אגב, שחשוב מאוד שיהיה במדינת ישראל שני עיתונים  16 

גדולים. זה חשוב לדמוקרטיה, זה חשוב למשק, זה חשוב  17 

ופיים ולאתיקה של העיתונאים.  לשוק הפרסום, זה חשוב לא 18 

חשוב שיהיו שני עיתונים גדולים פופולריים שיתחרו אחד  19 

.  20 בשני

 21 זה אפילו חשוב לבעלי המניות. עו"ד רובין:

.   דורון גלעזר: ואני לא צריך לתת דוגמאות מה המשמעויות של או.קיי 22 

זה.  עיתון אחד במדינת ישראל, כל הנוכחים פה מבינים את  23 

ני מצאתי, וזה גם חשוב לי להגיד, מוטי כשבאנו למעריב א 24 

ואני נוהגים להשתמש בביטוי מצאנו חבורה של ילדים  25 

עיתונאים, עיתונאים זה כולל כתבים,  022מוכים. מצאנו  26 

עורכים, צלמים, גרפיקאים, זה כל האנשים שעוסקים  27 
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גלי  3, שעברו 222שנים היו  2בעבודה העיתונאית, לפני  1 

, גלי קיצוצים ב 3קיצוצים,  שנים האחרונות. אלה שנשארו 2 

 3 12,222 -מצאנו מעט אנשים שהמשכורת שלהם עוברת את ה

 4 ₪ 12,222-בחודש. כל מי שהרוויח במעריב למעלה מ ₪

שנים האחרונות או ששלחו אותו הביתה או שהוא  2-בחודש ב 5 

יותר מ לחודש. העיתון הזה  ₪ 12,222-הלך למקום שירוויח  6 

ל כוכבים, נטול אנשים עיתון שנטול כשרונות, נטונשאר  7 

מבוגרים. אנחנו אולי האנשים היותר מבוגרים בעיתון, עד  8 

י  . הדסק 22כמה שזה נשמע מצחיק אנחנו בסך הכל בנ 9 

והם קובעים את סדר  00-ל 02במעריב מורכב מילדים בני בן  10 

. מצאנו מערכת שחוטה, מוכה, שכר  היום של המדינה הזו 11 

ערכת שמייצרת, נמוך, מורל נמוך מאוד ומצאנו בעיקר מ 12 

לצערי כתוצאה מכך, עיתון לא טוב. יש איזה פער משמעותי  13 

בין הקהל שקורא מעריב, מעריב הקהל הקלאסי שלו זה  14 

, יחסית מבוגרים, משכילים, חילוניים, 22-ל 22הקהל בין  15 

אמידים יחסית. העיתון שעושים עבור הקהל הזה הוא עיתון  16 

ייצרו  שמייצרים תכנים 02-02שנעשה על ילדים בני  או  17 

תכנים בשנתיים שלוש האחרונות שאין שום הלימה, אין שום  18 

מתאם, בין התכנים שמייצרים לבין הקהל שצורך אותם. זה  19 

דבר אחד. מצאנו עיתון בעצם שדומה מאוד לידיעות  20 

אחרונות, בשפתו, בסגנונו, במראהו, אבל אין לו את  21 

ין הכישרונות של ידיעות, אין לו את הכוכבים של ידיעות, א 22 

ן לו את הכסף של ידיעות,  לו את כוח האדם של ידיעות, אי 23 

נגיע ולכן הוא עושה אותו עיתון הרבה פחות טוב.  תיכף  24 

לעיקר. קרה במעריב בשנים האחרונות דבר מוזר, ככל  25 

כן נפל.   26 שקיצצו אותו יותר, 

 27 כן ירבה וכן יפרוץ. עו"ד רובין:
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כל קיצוץ גרם כן יתרסק. ככל שקיצצו אותו יותר,   דורון גלעזר: 1 

 2 02%או  02%להתרסקות נוספת. מעריב איבד בשנים האלה 

מקהל המנויים שלו. הוא לא במקרה איבד את קהל המנויים  3 

לו אחד  שלו, הוא איבד את קהל המנויים שלו כעיתון שייצרו  4 

היה עיתון עם תכנים שלא מתאימים לקהל שלו, כי האנשים  5 

ר תכנים לקהל שייצרו לא נשארו שם אנשים שמסוגלים לייצ 6 

שלו. הוא עיתון מאוד דומה לידיעות רק אין לו את שלל  7 

הכוכבים שיש לידיעות אחרונות ואין צורך להזכיר פה. אין  8 

לו את שלל הכתבים שפרוסים בכל הארץ ובעולם שאין צורך  9 

להזכיר פה, ולכן, הוא עושה עיתון כמו ידיעות, הרבה הרבה  10 

איבד חלק גדול הרבה פחות טוב. לא במקרה העיתון הזה  11 

מקהל המנויים שלו בשנים האחרונות, פשוט לא היה בשביל  12 

יש לו  מה לקנות מעריב. יש ידיעות, עושה את זה יותר טוב.  13 

. מצאתי עוד דבר שהוא מאוד  יותר כסף, יותר כוכבים וכו' 14 

דרמטי וחשוב, שככל שהקיצוצים, אני מדבר רק על המערכת,  15 

מערכת העיתון, על זה  בכלל מה שאנחנו נעשה פה זה נדבר על 16 

אנחנו מעודכנים. אני לא אדבר על חלקים אחרים שלו. אני  17 

יודע במה אני מבין ובמה אני לא מבין. ככל שגלי הקיצוצים  18 

ויותר, היו לעיתון הזה הרבה פחות מודעות. מי  היו יותר  19 

שרואה את העקומה של הירידה הדרמטית בהכנסות של  20 

דבר שנורא חשוב להבין.  העיתון. מודעות, אין מה לעשות וזה 21 

בן אדם אחד המשכורת החודשית שלו היא כמו מודעה יומית  22 

תקנים בחודש, אם  12אחת. הקיצוץ, ככל שאתה מקצץ נאמר  23 

מודעות בחודש, בטווח ארוך לא עשית  12-הפסדת יותר מ 24 

יותר דרמטית, וזה מה כלום. הירידה  במודעות היא הרבה  25 

הרבה הרבה יותר שקרה למעריב, הירידה במודעות היא  26 

דרמטית מהחיסכון שהושג בכוח האדם. אם העיתון עושה  27 
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עיתון פחות טוב מידיעות, אם הוא עושה עיתון שלא מתאים  1 

לקהל היעד שלו, אם המנויים שלו יורדים והתפוצה שלו  2 

שנים, אם הוא לא מייצר סיפורים  2בתוך  02%-יורדת ב 3 

וזה מת t-בטא בבלעדיים, אז ברור שלא יהיו לו מודעות.  .g. i , 4 

tשזה הסקר שמודד מדי שנה את הזהו, וכל  .g.i  ,5 כזה 

 6 חשיפה,  עו"ד כספי:

חשיפה של העיתונים, מוריד את המודעות. כלומר, ככל   דורון גלעזר: 7 

בדרך שהוצעה בעבר שזה דרך  שהעיתון הזה ניסה ללכת 8 

הקיצוצים, התוצאות של זה היו הרבה יותר חמורות  9 

היה לו בהוצאה. בכלל, תקציב מהרווחים או מהחיסכון ש 10 

ההוצאות של העיתון, לפחות במערכת, החשיבות שלה הרבה  11 

יותר קטנה ביחס לחשיבות של קיטון בהכנסה ממודעות.  12 

ההכנסה של המודעות זה הלב של העיתון. המשמעות הכספית  13 

יודע אתה משאיר עוד  של כל מודעה היא כל כך גדולה, שאתה  14 

ד כך וכך סיפורים ואתה שלושה כוכבים שמייצרים לך עו 15 

מודעות, כבר אתה הולך  2או  2מרוויח בזכות זה עוד  16 

זה דבר אחד. דבר שני, לי היו בעבר לפחות פעמיים קדימה.  17 

שתי שיחות עם מר גוסינסקי. פעם אחת עוד לפני שבאתי  18 

יש לי הרגשה  למעריב ופעם אחת אחרי שבאתי למעריב.  19 

ואני יודע מ ה התפיסה שהתפיסה שמוצעת פה לעיתון,  20 

שמוצעת פה לעיתון, תפיסה של עיתון מאוד מאוד דקיק  21 

ביומי, תפיסה של עיתון הרבה יותר עבה בסוף שבוע, תפיסה  22 

, מספיק שני עמודי שאומרת שמספיק שני עמודי ספורט ביום 23 

עמודים. אני שמעתי את  23או  22כלכלה ביום ומספיק לייצר  24 

נציגיו שלפחות זה במספר הזדמנויות גם ממר גוסינסקי וגם מ 25 

עם כמה מהם אני מיודד. היא תפיסה שנזונה, היא לא  26 

מתאימה למציאות הישראלית ואני אסביר למה בשתי דקות  27 



 סטנוגרמה בע"מ הכשרת הישוב –גוסינסקי בוררות 
 - 07. - 0.0.0223 

 
 

 

 
 20-2001200 פוןטל

 

ואז אני אגיע למה אנחנו רוצים לעשות ולמה אני חושב  1 

שהתקציב הוא בעייתי מבחינת המערכת, מאוד. היא תפיסה  2 

ני זונה, למשל באנגליה. באנגליה יש שני מוצרים, אישנ 3 

י  אקרא להם בשפה שלא מתאימה אולי לפורום הזה, שנ 4 

יש את ה בלואידים שזה טמוצרי פח. שני מוצרים ירודים.  5 

ויש  תופעה שקיימת גם באנגליה, קיימת גם בארה"ב,  6 

שני המוצרים האלה בשנתיים שלוש האחרונות חינמונים.  7 

באמת נעשים בעלויות מערכת יחסית זולות. הטבלואידים  8 

שנה הטבלואידים לא הצליחו להכות  02ו א 02לפחות זה  9 

שורש בישראל. הקורא הישראלי שונה, הטבלואידים בנויים  10 

באנגליה למעמדות מסוימים שמעניין אותם יותר מעללי  11 

המלכה מאשר מה קרה בנאט"ו באותו שבוע. הציבור  12 

הישראלי הוא ציבור שחי צבא וביטחון, הוא חי כלכלה, הוא  13 

וא חי אלף ואחד נושאים חי בעיות חברתיות קשות, ה 14 

שהחשיבות שלהם כל כך מרכזית בחיינו, כל כך מרכזי  15 

בחיינו, שהציבור הישראלי מעולם לא הצליח, מעולם לא  16 

הצליח, שום טבלואיד שנעשה פה לא הצליח להכות שורשים.  17 

הציבור הישראלי הוא ציבור אינטליגנטי יחסית, הוא קורא  18 

לי אגב. הפרופיל סקרן, הוא קורא שאוהב, גם הקורא האנג 19 

של הציבור הישראלי הממוצע הרבה יותר דומה לפרופיל של  20 

עיתונים עיתונים כמו הטיימס והגרדיאן מאשר לפרופיל של  21 

טבלואידים. הדבר השני שיש שם זה חינמונים, שמצליחים  22 

מאוד באנגליה ומצליחים בין השאר בזכות העובדה שאפשר  23 

 24 22,222או  02,222עם בן אדם אחד ברכבת התחתית לחלק 

חבר'ה באנגליה שיחלקו את  12עיתונים ביום. מספיק  25 

המיליון חינמונים. בארץ בגלל שאין רכבת תחתית, בשביל  26 

להפיץ את החינמונים צריך מערכת הפצה מאוד יקרה. מאוד  27 
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יקרה. מה בעצם המשמעות של מה שמבקשים מאיתנו  1 

עמודים,  22לעשות? בעצם המשמעות היא לעשות עיתון של  2 

עמודים. אני מסכים, הקריאה יורדת.  22יך עיתון של צר 3 

ויותר אנשים  תיכף אני אדבר על זה. הקריאה יורדת. יותר  4 

ניזון מהחדשות באינטרנט,  עוברים לאינטרנט. הדור הצעיר  5 

כל זה אני מסכים ואני אתייחס לזה תיכף. אני חושב  6 

שהפתרונות שמוצעים הם פתרונות לא נכונים שלא קוראים  7 

אות הישראלית נכוחה. המשמעות של הירידה זה את המצי 8 

בעצם לעשות מוצר טבלואידי חינמוני לא אינטליגנטי, שאחד  9 

לא מתאים לקהל היעד של מעריב, שתיים בוודאי שאי אפשר  10 

 11 22לצפות שהקהל הזה כל מינויינו יקנו עיתון מוצר נכה של 

עמודים שהם יכולים לעשות באותו מחיר מנוי לידיעות עם  12 

עמודים מדי יום. למה? אני לא מבין למה. כשהם  102, 112 13 

שאם יכולים לקבל את "ישראל היום" בחינם. הרי זה ברור  14 

אנחנו נעשה את הדבר שמוצע לנו לעשות, בתוך שנה מעריב  15 

מהמנויים שלנו יעזבו  32%, 72%נגמר. אין מעריב. חצי עד  16 

וי על מעריב, למה  17 אותנו, זה הרי ברור. אני אפסיק להיות מנ

לי להיות מנוי? אם הייתי בן אדם, למה להיות מנוי על  18 

עמודים מקבל חינם  22מעריב אם אני מקבל איזה מוצר של  19 

מאדלסון ואני מקבל מוצר באותו מחיר מידיעות אם יש לי  20 

כסף לשלם? אחד. שתיים, המחשבה שאפשר לייצר מוצר נכה,  21 

, סמי חינמוני באמצע השבוע -טבלואידי, סמי-מוצר קטנטן 22 

יצר מוצר חזק בסוף השבוע, היא חוסר הבנה בעיתונות. ולי 23 

חוסר הבנה בסיסית בעיתונות. כדי להביא סיפורים טובים  24 

בסוף שבוע לעיתון אני צריך מצבת של כותבים. זה לא ישנה  25 

הרבה את מצבת כוח האדם בעיתון כי ממילא אני צריך לייצר  26 

ך את סוף שבוע. ויקרה עוד דבר יותר חמור, מכיוון שבמהל 27 
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ן לי מקום  הסוף שבוע אני לא מפרסם סיפורים כי אי 1 

יודע שכאשר אתה למקורות  לסיפורים, כל עיתונאי מתחיל  2 

לא מפרסם את הסיפורים שלהם, אז הם מפסיקים לעבוד  3 

יותר, אני היום, אפילו  איתך. אם המוצר ככל שהוא קטן  4 

 5 03עמודים, היום בבוקר הייתי מול  02היום, היום אני 

י דיעות אחרונות בעמודי החדשות. בכותרת, עמודים של  6 

בעמודי החדשות. ברור שחלק מהמקורות שלי, חלק  7 

מהסיפורים שהגיעו אלי נשארו בחוץ וברור שחלק מהאנשים  8 

יום,  שהעבירו לי את זה לא יעבדו איתי יותר. זה קורה כל  9 

לכן אין סיפורים בלעדיים בין השאר בעיתון. גם היום זה  10 

שבה שאפשר ביום שישי לייצר מוצר כבר מתחיל לקרות. המח 11 

משובח עם סיפורים מצוינים כשבסוף השבוע אין לך מה  12 

למכור לא למקורות שלך ולא לקהל שלך, למה? למה לכל  13 

הרוחות יעשה אדם מנוי, ובארץ זה תופעה שלא מבינים,  14 

בארץ בעשור האחרון רוב הקהל של העיתונים הוא קהל של  15 

קים.  זה מה שקרה מנויים. הוא לא קהל שקונה בקיוס 16 

בישראל, הוא קהל שקורא את העיתון עם הקפה בבוקר. למה  17 

שיקנו אותי ביום שישי, המנויים יעשו לי רק מנוי ליום  18 

יוכלו לקבל  שישי, כשמקבלים באמצע השבוע מוצר נכה שהם  19 

ידיעות אחרונות כל השבוע, לקבל ביום שישי את אותו מוצר?  20 

 . ופה אני מגיע זה למה? אני לא מבין את ההיגיון  , נכון 21 

ירידה בקוראי העיתונים.  נכון שיש   22  0%מתוך  1%לעיקר, זה 

גיל  אני צורך את החדשות שלו מהאינטרנט.  22במערב עד  23 

יצרכו את החדשות שלהם  0מתוך  0שנים  7, 2מעריך שתוך  24 

שנה כולנו נצרוך את  12, 12מהאינטרנט. מאוד סביר שתוך  25 

. השאלה המרכזית היא זה ברורהחדשות שלנו מהאינטרנט.  26 

לא אם אתה מקטין את העיתון ואת כוח האדם שלו לאפס,  27 
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אלא השאלה המרכזית איך אתה נערך לתקופה הזו גם באתר  1 

האינטרנט שלך וגם בעיתון שלך. ופה אני בא עם התשובה  2 

והתשובה אומרת למה אני חושב שאתם צריכים לקבל  3 

מרי שצריך החלטה שונה, אני תיכף אתייחס לזה. ברור לי לג 4 

לעשות סימביוזה מוחלטת בין העיתון לבין האינטרנט. ככל  5 

ומזג  שנקדים לתגבר את כוח האדם באינטרנט, ככל שנקדים  6 

 On line 7את העיתון עם האינטרנט ושכל הידיעות ירוצו 

ונחזק באמצעות זה את אתר האינטרנט, הרי  במהלך היום  8 

ברור ברור שחלק מהפרסום יעבור מהפרינט לאינטרנט, זה  9 

. איך האתר שלי יהיה ה חזקילי. אני רוצה שהאתר שלי יה 10 

יש להם  ידיעות חזק? המתחרים שלי  נפרדות, יש  שני מערכות  11 

. אין מה להשוות, ידיעות אחרונות זה Ynetאחרונות ויש את  12 

זה ככה. אנחנו, נאמר, מול ידיעות זה ככה. עדיין  Ynetככה,  13 

רוצה שהמערכת  . אניYnet-המערכת שלי הרבה יותר חזקה מ 14 

של העיתון תשרת את אתר האינטרנט, היא תספק לו את  15 

התכנים. לשם כך צריך לתגבר אותה, להעשיר אותה, לחזק  16 

אותה. ככל שאני אעשה את זה יותר, אתר האינטרנט שלי  17 

יתחזק יותר. זה נורא פשוט. מי שחושב על חיזוק אתר  18 

האינטרנט אחת משתיים, או שהוא משקיע היום עשרות  19 

וני שקלים בליצור שם מערכת מאוד עשירה ומ אות מילי 20 

יהיה הרי פרסומות גם לפי השיטה. או שהוא  וחזקה, שם  21 

משתמש בעיתון, בניגוד לאחרים, כדי להעביר מהעיתון את  22 

התכנים לאינטרנט. זו דרך אחת להתמודד עם מה שקורה  23 

היום, למזג את האתר וכל היום לשרת את האתר הזה שוב  24 

כנים מהמערכת שלו. מה יקרה לעיתון שלי ושוב באמצעות ת 25 

תונות מספקת חווית למחרת? העיתונות לא תיעלם. העי 26 

קריאה, הפרינט מספק חוויית קריאה שאני לא רואה  27 
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שהאינטרנט מסוגל לספק. הוא לא מסוגל לספק כתבות של  1 

מילה. המאמרים קשה לקרוא באינטרנט. הוא לא  2,222 2 

עם תמונות. כל מיני מסוגל לספק חוויה מגזינית כפולה  3 

דברים שהאינטרנט לא מסוגל לתת. העיתונות תשתנה, היא  4 

תביא את הדברים שהאינטרנט לא מסוגל. העיתונות של מחר  5 

אחרי שהידיעות ירוצו באינטרנט במהלך היום, תהיה  6 

עיתונות של כותבים, עיתונות של אנשים שיודעים, לא כמו  7 

כותבים  היום, עיתונות של הרחבות, של פרשנות, של 8 

מצוינים, אנשים יהנו לשבת בבוקר על הקפה עם הקפה  9 

ולקרוא אותם. זה יהיה סוג העיתונות. היא תהיה עיתונות  10 

שכבר יהיה בה תערובת בין חדשות לכתבות. יהיו בו כבר  11 

הרחבות של היום שלפני שראינו באינטרנט. כדי ליצור  12 

 13 עיתונות כזו שהיא עיתונות שתענה על הצרכים, ואני חושב

שבעניין זה יש לנו אפילו תמימות דעים לגבי העיתון של  14 

מחר, כדי ליצור עיתונות כזו אני צריך כותבים טובים, אני  15 

לא יכול להסתפק עם מה שיש לי. זה בדיחה. זה בדיחה. אני  16 

צריך כותבים טובים, אני צריך כוכבים, אני צריך אנשים  17 

יודעים לכתוב, שכותבים כתיבה שהיא לא רק כתיבה  18 

להחליף  ספרותית. אני צריך-דשותית יבשה אלא היא סמיח 19 

את כל העורכים שלי שיודעים היום להתמודד עם טקסטים  20 

מילה, אבל לא יודעים להתמודד עם טקסטים יותר  022של  21 

ויותר טובים. זה דבר אחד. כלומר,  ויותר מסובכים  מורכבים  22 

לא להגיד העיתונות מתה, שלום. האתגר הוא האתגר הוא  23 

איך ליצור לחזק את האינטרנט ולהשאיר את  לחשוב 24 

. 01-מאה השל ההעיתונות בתור מוצר משלים שיענה לצרכים  25 

 , י יותר, זה דבר אחד. דבר שנ הכוונה שלנו במעריב היא עוד  26 

גם רותי וגם אני, אם יש לנו התמחות בקריירה שלנו ואני  27 
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אומר בצניעות שאני חושב שהצלחנו כמעט בכל מה שעשינו  1 

זה עד היום ב תחום העיתונות, אם יש משהו שהתמחינו בו  2 

לשלב איכותי ופופולרי. להביא איכות, אני חושב שעשיתי את  3 

להביא מוצר זה בעבודה, עשיתי את זה במקומות אחרים.  4 

שהוא איכותי אך מאוד פופולרי. אני חושב שאנחנו צריכים  5 

לייצב את מעריב כעיתון הרבה יותר איכותי ממה שהוא  6 

ו  צריכים למצב את מעריב כעיתון ששונה היום. אנחנ 7 

ידיעות לבין הארץ. עיתון שיחזיר לו את  מידיעות, שניצב בין  8 

הקהל שלו של המעמד הבינוני, עיתון שיפנה לדור ההמשך של  9 

קוראי מעריב הוותיקים. מה זה דור ההמשך של קוראי  10 

מעריב הוותיקים? זה אינטליגנציה צעירה שהיום הולכת  11 

הולכת לקרוא את מעריב, בניגוד לדור  לקרוא את הארץ, לא 12 

בין  הבשביל להביא את דור ההמשך של האינטליגנציהקודם.  13 

, אנחנו זקוקים לייצר עיתון הרבה הרבה יותר 22-ל 02נאמר  14 

ו רוצים לעשות.  איכותי ממה שהיום. הדבר השלישי שאנחנ 15 

היום כמה מקומות שנתקעו במקום שבו אנחנו נמצאים היום,  16 

א ממש יודעים אבל עיתון הארץ לפני למשל הארץ, של 17 

שנתיים היה במשבר מאוד דומה, בלי שידעו את זה כי זה לא  18 

חברה ציבורית, משבר מאוד דומה למה שמעריב נמצא בו  19 

עיתון הארץ החליט לקחת את הכלכלה  היום. מאוד דומה. 20 

חבר'ה על משכורת  12ולהפוך אותה למנוע צמיחה. ישבו  21 

ופיתחו כשהוציאו . The marker-את ה שנתיים, שנה וחצי,  22 

השקיעו בו ים של עמודים, בניגוד מוחלט  The marker-את ה 23 

ן. ים של עמודים, ים של  למה שמוצע פה לצמצם את העיתו 24 

היום עובדים יותר עיתונאים  The marker-שיווק, רק ב 25 

. זה אבסורד. The marker-מאשר בכל מעריב היום. רק ב 26 

המוצר הזה כמות המודעות אחרי שנה וחצי שהם הוציאו את  27 
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, שהמוצר הזה סופג מהמגזר העסקי, משוק ההון, מהבנקים 1 

כמות המודעות השאירה מאחור את כל ההוצאה שהם  2 

הוציאו, כי תמיד המודעות הן הפקטור המשמעותי, זה מה  3 

שאני רוצה להסביר פה. עיתון הארץ לראשונה בשנתיים  4 

יה בצרות האחרונות הוא עיתון רווחי, אחרי ששנים הוא ה 5 

צרורות שהביאו אותו לעברי פי פחת, וכולם זוכרים את  6 

וני וכל הדברים האלה.  ההלוואה המפורסמת של עמוס מנ 7 

הביאו אותו לעברי פי פחת. בשנתיים האחרונות הארץ הוא  8 

וזה  כי הוא פיתח מנוע צמיחה שאומר,  עיתון מאוזן ורווחי  9 

לי. החדשות הרי  הדבר שאני רוצה להסביר פה שנורא חשוב  10 

תפקידן בעיתון של היום הולך וקטן. החדשות צורכים אותן  11 

ו נביא לקורא דברים  ויותר באינטרנט, אבל אנחנ יותר  12 

חדשים שהוא לא מקבל באינטרנט. אותו דבר אנחנו  13 

 14 מתכוונים לעשות במעריב.

 15 דורון, אתה לקראת סיום? עו"ד כספי:

ו רוצים לייצר, וזה אני בסיום. אני בסיום ואני גומר. אנחנ  דורון גלעזר: 16 

הדבר החשוב, לייצר במקביל לתהליך שאנחנו רוצים לעשות,  17 

לייצר למעריב מנועי צמיחה חדשים. רוצים להפוך את  18 

הפנאי, לאדם המודרני הפנאי זה דבר, כמו שהארץ עשה עם  19 

בתחום הכלכלה, אנחנו רוצים לעשות בתחום  The marker-ה 20 

גם עונה על צרכים של הקוראי ם וזה גם תחומים הפנאי. זה  21 

שיכולים להביא הכנסות מאוד מאוד משמעותיות ממודעות.  22 

נכון לגבי התרבות, נכון לגבי הדברים  ,  23 זה נכון לגבי הפנאי

אני רוצה לגמור בסיפור אחד קצר שאני רוצה לספר. האלה.  24 

י  שנים. באתי  12כשאני באתי לידיעות אחרונות זה היה לפנ 25 

ו 12לפני  התבקשתי לערוך את מוסף שנים לידיעות אחרונות  26 

ימים, זה המוסף השבועי של ידיעות אחרונות. אני  7 27 
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והוא היה מלא מודעות בכזו כמות שהוא  הסתכלתי על המוצר  1 

 2 3, 7נראה נורא. אני אמרתי לנוני מוזס תשמע, אני דורש 

, 222,222מודעות החוצה. הוא אומר לי אתה משוגע, זה  3 

 4 בשבוע.  722,222

 5 שקל. עו"ד כספי:

 6 שקל.  רון גלעזר:דו

 7 אובדן הכנסות. עו"ד שרף:

אובדן הכנסות. אמרתי מה היום הגודל הממוצע של המוצר,   דורון גלעזר: 8 

מודעות, תן לי  7, 2. אמרתי לו תוריד לי 32X33הוא אמר לי  9 

את האפשרות לעשות מוצר טוב, תוך שנה תקבל מוצר של  10 

 11 עמודים שיחזיר לך את כל המודעות בחזרה בריבית 102

נגד כל אנשי המודעות  נוני  דריבית. זה לא נעים להגיד, כך  12 

. הוא בסוף ויתר לי ₪שלו, כולם, הכריע להוריד חצי מיליון  13 

החליט להוריד  ₪עמודי מודעה בשבוע, חצי מיליון  2על  14 

ו 122, 103, 102מההכנסות. אני ואחריי רותי, המוצר היה  , הי 15 

כי הוא היה  , זה פשוט היה מוצר אחר122-שבועות שהגיע ל 16 

נראה הרבה יותר טוב. זה נורא פשוט, לפעמים ההשקעה היא  17 

משתלמת.  לכן אני בא לומר, אנחנו מביאים פה את התקציב  18 

, הוא נכפה עלינו בלית ברירה כי אמרו  ו הזה והוא נכפה עלינ 19 

לנו אין סיכוי שתקבלו גרוש אחד נוסף בתחום המערכת.  20 

ורה שהיא את התקציב הזה לא מאפשר לנו לעשות בשום צ 21 

התוכניות, לא מאפשר להביא כותבים, אף אחד. אני מנהל  22 

כותבים שנמנים על עשרת העיתונאים  2משא ומתן היום עם  23 

הטובים בישראל, כולם פה מכירים אותם, כולם פה קוראים  24 

האלה מוכנים לבוא  2אותם כל יום. אני אגיד את השמות,  25 

גללה. יש לנו היום למעריב בגללי, לא אגיד שמות, בגללי וב 26 

 27 שם טוב.
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 1 בגללה ובגללך. עו"ד כספי:

.  דורון גלעזר:  2 נכון

 3 בגללנו.  עו"ד שרף:

יכול לשלם להם   דורון גלעזר: אני לא יכול להביא אותם היום כי אני לא  4 

את מה שהם מבקשים ממני. אני לא יכול. אנחנו לא יכולים  5 

, זה בדיחה ₪ 12,222-להביא כותבים חדשים שעולים יותר מ 6 

י אפשר לעשות עיתון טוב ככה. אנחנו לא יכולים לפתח א 7 

מנועי צמיחה חדשים שיביאו את המודעות שהן העיקר. הן  8 

העיקר. אנחנו לא יכולים שום דבר מהתוכניות. גם אם נעשה  9 

נוכל לשווק אותם, מה זה לעשות,   The marker 10שינויים לא 

שהוא יצא שנה שלמה ראינו את הפנדה הזו בטלוויזיה כל  11 

ן, שב נוכל. וזה הדברים שיצילו את העיתו וע, כל יום. לא  12 

ו עוד  בחודש  ₪מיליון  0יציל את העיתון. אם יהיה לנו הי 13 

זה עיתון שגם 0.2, 0למערכת,  , זה עיתון אחר תוך שנה.  14 

יחזיר את האמון של הקוראים שלו וגם יביא את דור ההמשך  15 

ב, של אותם קוראים וזה אפשרי. זה אפשרי. אני משוכנע, אג 16 

אני לא אומר שלא צריך להתייעל, אני לא אומר שלא צריך  17 

להוריד, אבל אני אומר שצריך לדעת לפעמים בשכל לפתח  18 

 19 דברים שבדיעבד יוכחו כהרבה יותר משתלמים. תודה. 

יש לי בקשה. אם תרצה להוסיף משהו, כדי שזה יהיה ברור.  עו"ד כספי: 20 

ן נכון את העמדה של מר גוסינסקי, א ולי הוא אם אני מבי 21 

מומחה כמוך בתקשורת, אני מבין את הטענה. העמדה של מר  22 

גוסינסקי זה שבמהלך ימי השבוע יהיה כאן עיתון מעריב עם  23 

נניח שבספורט אם אני מספר קטן של עמודים , סתם דוגמא  24 

יש   25 עמודים, 12עמודים או משהו כזה, או  13זוכר נכון 

 26 , 12 דורון גלעזר:

יודע כמה, , אז נביא את 12 עו"ד כספי: זה לשניים. אם כלכלה יש אני לא  27 
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 1 . לגמד את העיתון במהלך ימי השבוע,2, אז יהיה 02, 02

,   דורון גלעזר:  2 החדשות ילכו ויצטמצמו

לעשות עיתון רציני, חזק, עבה, שמן עם מאמרים מפה עד סוף  עו"ד כספי: 3 

העולם וחזרה בסוף השבוע. זה גדר נקרא לזה הוויכוח  4 

ון בעמדות שבין הצד דים. אני הייתי מבקש שתתייחס לרעי 5 

 6 הזה, מה קורה במהלך השבוע.

אני אשאל את כל הנוכחים פה פשוט. אם כל אחד מכם צריך   דורון גלעזר: 7 

לעשות מנוי היום לעיתון שהוא שליש ממה שיש בידיעות  8 

אחרונות, שליש. שהוא בגודל של חינמון שהוא מקבל הביתה,  9 

אני שואל שאלה פשוטה,  יש היום שוק חינמונים שמתחרה. 10 

האם מישהו מכם בחודש הבא ימשיך את המנוי? באחריות,  11 

 . רובין  12 אף לא אחד מכם, כולל מר פיני 

 13 שאלה שניה.  עו"ד כספי:

 14 נשאלה שאלה, אולי כדאי שנענה עליה. עו"ד קופפר:

. עו"ד שרף:  15 עמדתו של מר גוסינסקי תוצג

וי הזה לדוגמא היה  עו"ד קופפר: ממחיר מנוי ידיעות  22%אם מחיר המנ 16 

אחרונות ועיתון סוף השבוע של מעריב היה טוב לא פחות  17 

ואפילו יותר, ובידיעה שבאמצע השבוע אני ממילא לא קורא  18 

 19 בלילה, אולי כן,  00:22את העיתון אלא בשעה 

 20 אתם יודעים מה,  עו"ד כספי:

 21 זה עונה לשאלה שלך, כן או לא? עו"ד קופפר:

 22 . תן לעורך לענות עו"ד שרף:

מי שחושב שאפשר לא אז אני אענה לך. אני אענה לך. אחד,   דורון גלעזר: 23 

לעשות עיתון במשך השבוע, הרי בסופו של דבר אתה רוצה  24 

לעשות עיתון חזק בסוף שבוע, אתה צריך את אותו צוות  25 

שיעשה את העיתון הזה. הצוות הזה יש תחומים בעיתונות,  26 

הכיסוי  יש תחומים. על מה תוותר במשך השבוע, על 27 



 סטנוגרמה בע"מ הכשרת הישוב –גוסינסקי בוררות 
 - 03. - 0.0.0223 

 
 

 

 
 20-2001200 פוןטל

 

הפוליטי? על הכיסוי הזה? על הפועל ירושלים? אתה לא יכול  1 

לוותר, אם אתה צריך אותו לסוף השבוע אתה חייב להחזיק  2 

 .  3 אותו

 4 זה כבר משהו אחר. שאלת לגבי מנוי, אמרתי לך.  עו"ד קופפר:

ואומר, אני בא ואומר דבר נורא פשוט. אחד,   דורון גלעזר: מה שאני בא  5 

יעדיפו את העיתון חינם, כשזה ייראה כמו  "ישראל היום"  6 

נורא פשוט, אין שום ספק בזה. אחד. שתיים, שאני לא אוכל  7 

לתת לאינטרנט את התכנים שיביאו למר גוסינסקי את כמות  8 

ויותר לכיוון האינטרנט. ה יודע שהולכת יותר   9 הכנסות שהוא 

 10 אפשר לפני שרותי אומרת מילה אחת, עו"ד רובין:

. אני עוד עו"ד כספי:  11 לא השלמתי

 12 אתה לא השלמת. טוב.  עו"ד רובין:

 13 היתה לי עוד שאלה אחת לדורון.  עו"ד כספי:

אני רוצה להעיר איזשהי הערה מדוע אני רואה, סליחה  עו"ד רובין: 14 

.  15  דורון, שהדברים שלך מסופקים בעיניי

. עו"ד כספי:  16 קיבלת קומפלימנט עכשיו

 17 כן, המילה הרכה הזאת. עו"ד רובין:

 18 נכון. מאוד רכה. י:עו"ד כספ

 19 22-בגלל שכשאתה מציג את עצמכם העורכים כבני למעלה מ עו"ד רובין:

נראה  כשדיברת על הכתבים הצעירים, זה נראה לי מוזר. זה  20 

ואני חושב שאתה לא מדייק.  לי מוזר כשאני מסתכל על רותי  21 

 22 אם אתה לא מדייק בעניין הזה אז מדוע שבדברים אחרים. 

 23 יי. אם זה אי הדיוק שלו, או.ק יובל:גב' רותי 

. עו"ד רובין:  24 זה אי דיוק רציני

יובל: גמור. גם הוחמאתי וגם הוא דייק והכל בסדר.  גב' רותי  מאוד, בסדר  25 

ניכנס פה  ולא  יש לי תשובה אליך. בעצם המודל שהצעת,  26 

כי בעצם לא צריך לטרחן אתכם יותר מדי  למורכבויות  27 
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ים שהצעת שני בדברים, אתה אבל כבר היה גלום בתוך הדבר 1 

את  22%-בזבוזים נורא גדולים. אחד, אתה מציע להוריד ל 2 

המחיר, זה לצמצם הכנסות בעצם, וכשאתה מפעיל צוות  3 

מאוד גדול בסוף השבוע שהוא עובד בעצם כמעט רק לסוף  4 

השבוע כי בעיתון המדולדל שאנחנו מדברים עליו רוב  5 

נגיד אנחנו משקיעי ם הסיכויים שכוכבים לא יהיו בו. אז  6 

המון כסף בסוף השבוע בכותבים המעולים שיביאו את המוצר  7 

יוכל לדבר יותר ממני על  י  המשובח, אבל יש משהו וזה רונ 8 

חוסר היעילות של להפעיל מערכת שרובה פועלת בסוף השבוע  9 

ולא במשך השבוע כשאנחנו עושים את המוצר שאגב באמת  10 

יותר  122%-הוא מחולק חינם, זאת אומרת אותו מקבלים ב 11 

הערה מהמחיר.  22%זול מאשר את ידיעות אחרונות, לא  12 

ויכוח סביב כל  אחרונה. אני חושבת כמובן אין בכלל  13 

היושבים בשולחן שהעיתונות הכתובה נמצאת בפרשת דרכים.  14 

היא היתה בפרשת דרכים גם לפני שנתיים, שנתיים שנתיים  15 

וחצי, ומה שנוסה זה בעצם המודל שדורון פירט אותו של  16 

תקנים, והתוצאה יות, להוריד משכורות, להוריד לצמצם עלו 17 

כפי שתוארה פה היתה ירידה בהכנסות. אנחנו אומרים  18 

ניסינו. שיטה אחרת היא שיטה שגם  זו  או.קיי, את השיטה  19 

, אחד זה מה The marker-יש דוגמאות להם, אחד זה ה 20 

ימים ואחת קורית בימים אלה בידיעות  7שדורון סיפר לגבי  21 

הם רואים מה קורה בשוק הם עושים אחרונות החזק כש 22 

מעשה, הם מוציאים את הכלכליסט שהוא השקעה עצומה של  23 

נייר, הם מוציאים מול "ישראל  המון כוח אדם, של הרבה  24 

דקות, הכל עולה כסף. זה בא מתוך מקום  02-היום" את ה 25 

אני חושב של הבנה שפרשת הדרכים הזו מחייבת את הכוונון  26 

הזה הוא עלול להיות מסוכן שעולה כסף, החיסכון בשלב  27 
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מאוד למוצר, וכיוון שאנחנו כאמור באנו באמת מתוך הבנה  1 

שאנחנו צריכים להציל את המוסד הזה שנקרא מעריב, אני  2 

חושבת שאנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי למנוע את  3 

 4 מה שאנחנו רואים אותו כסכנה עתידית. 

בעצם שתיים, ועם זה אני  תודה, רות. יש לי עוד שאלה אליך, עו"ד כספי: 5 

לחודש  ₪מיליון  0מסיים. אתה אומר שחסר לך כמעט  6 

. מי אחראי להכנת התקציב  למערכת, להביא כוכבים וכו' 7 

שבעצם אתה, אם אני קורא אותך נכון, אתה בעצם מתנגד  8 

 9 לתקציב הזה. 

אחד, אני בוודאי מתנגד בחריפות לעובדה שנכפה עלי   דורון גלעזר: 10 

יב הנוכחי של המערכת שאין לו שום יכולת להישאר עם התקצ 11 

לעשות את מה שצריך לעשות. לטווח הקצר מאוד קיצוצים   12 

שנעשו שם דרמטיים בהפצה, בשיווק, במכירות, אולי בטווח  13 

של החודשים זה יצור זה. בטווח הארוך לטעמי העיתון יהיה  14 

ולהפיץ  יותר טוב, יהיה משובח, יצטרכו להתחיל למכור אותו  15 

נוכל וק אותו כמו שצריךאותו ולשו , זה יהיה אסון. לא  16 

לעשות את זה. אין תקציב במערכת לשיווק. אין תקציב  17 

לקמפיינים, אין שם כלום. אין שם כלום. אנחנו עשינו השבוע  18 

של העיתון עיצבנו  0איזה שינוי אחד בעיתון, איזה חלק  19 

אותו מחדש. מי שקורא את מעריב נורא מחמיא לשינוי  20 

כולם זה מצוין מצוין, קיבלנו המון  שעשינו, אומרים 21 

יודע את זה חוץ ממעריב? אף אחד.  קומפלימנטים. אבל מי  22 

לי יכולת לפתח היום, אין לי  אין לי יכולת לשווק את זה. אין  23 

יכולת לפתח היום מדריך פנאי יומי שזה הדבר שמתבקש  24 

לעשות מוסף פנאי יומי שהקורא יתענג עליו, גם . 01-במאה ה 25 

רב. כל העיתונות העולמית הולכת לכיוון בבוקר וגם בע 26 

הפנאי. אין לי יכולת, יש לי שני עמודי פנאי בקושי בעיתון  27 
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יכולת להתחרות  הזה. אין לי יכולת לעשות את זה, אין לי  1 

ולהגדיל את העמודים. אין לי  The marker-בכלכליסט ב 2 

יכולת לייצר מוצר תרבות יומי סטייל גלריה של הארץ  3 

. כל 22-ל 02רץ את כל האינטליגנציה בין שמביא לעיתון הא 4 

החברים שלי קוראים את הארץ, אין לי יכולת לייצר את זה,  5 

אני רוצה להגיד שהתקציב הזה אין לי יכולת עם הדבר הזה.  6 

 7 ,הוא בעיניי

נגיד, אני מדמיין  עו"ד כספי: אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם היה כאן  8 

 9 ות, נכון?משהו, מי המתחרה הכי חזק שלך זה ידיע

 10 בשלב הזה.  עו"ד שרף:

 11 בשלב הזה. בשלב הזה. הארץ מחמר בנו מאחור.   דורון גלעזר:

ני  עו"ד כספי: נו נניח  איזה ואיזה תקציב הוא מאמץ  ,כאןמוזס היה אם  12 

 13 ?להוציאעיתון הוא רוצה 

 14 ת?מבין שתי האלטרנטיבו  דורון גלעזר:

 15 כן, עו"ד כספי:

 16 לא, זה ברור.   דורון גלעזר:

 17 מה ברור? ד כספי:עו"

, אני   דורון גלעזר: הדבר שמוצע פה הוא סוף מעריב בתוך חצי שנה. תשמעו 18 

 19 בכלל אין ספק בזה בכלל. ,זה .שנה 02 בעיתונות

יובל:  20 האחרונות, , בשנתייםכבר מיושםזה  גב' רותי 

יש פוסק, בין כה לא  בשביל זה , בסדר,רוציםאבל לי ברור  עו"ד כספי: 21 

 22 נגיע להסכמה.

 23 טוב, המנכ"ל רוצה להוסיף משהו? הבורר:כב' 

 24 רגע, רותי, את רצית להוסיף משהו? עו"ד כספי:

יובל:  25 לא. גב' רותי 

 26 אדוני המנכ"ל.  עו"ד כספי:

 27 יש לך מיקרופון, אדוני המנכ"ל? עו"ד שרף:
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גם כן אולי תאמר, שכחתי באמת סליחה. תאמרי רק  עו"ד כספי: 1 

 2 ת דורון.לפרוטוקול מה הניסיון שלך, שאלתי רק א

יובל:  3 זה בסדר, חבל, גב' רותי 

 4 מה שאומרים? Public dementזה בסדר?  עו"ד כספי:

יובל:  5 הזמן של כולנו יקר.  גב' רותי 

 6 טוב, את מצטנעת. או.קיי, רוני תגיד מה הניסיון שלך. עו"ד כספי:

. 30טוב, קודם כל שמי רוני קליינפלד, אני בעיתונות משנת  רוני קליינפלד: ' 7 

. 0.חלק מצוות המנהלים של קבוצת הארץ עד שנת הייתי  ' 8 

' עברתי למעריב, הייתי חלק מקבוצת המנהלים במעריב עד 0. 9 

וחזרתי למעריב לפני  0220-. ב0220  10 חודשים.  2עזבתי 

 11 אתה יכו להגיד שאתה אלוף משנה בצבא. עו"ד רובין:

 12 לא, לא, אל תגיד את זה.  עו"ד כספי:

 13 למה? עו"ד רובין:

 14 כי זה לא רלוונטי.  עו"ד כספי:

עופר אומר שבמדינת ישראל זה עדיין כבוד אם אתה אלוף  רוני קליינפלד: 15 

 16 משנה במילואים. 

 17 זה נכון, זה לא רלוונטי בבוררות.  עו"ד כספי:

הסיטואציה שמעריב נמצא בה היום היא סיטואציה לא קלה.  רוני קליינפלד: 18 

בארץ מצד אחד זה עיתון מפסיד, מצד שני זה מותג שקיים  19 

שנה והוא מותג חזק וטוב עם כל המשברים שלו שאנחנו  22 20 

צריכים לחשוב איך אנחנו ממנפים אותו קדימה. שוק  21 

הפרסום הוא שוק מאוד קשה ותובעני, והוא שוק שמפרנס  22 

זה.  אבל הוא שוק שהולך בהתאם ליחס התפוצה שהעיתון  23 

תסלחו לי המלומדים, עם ישראל הולך לא מעט לתרבות של  24 

תכל איזה אוטו יש לשכן שלו, מסתכל איזה עיתון עדר. מס 25 

השכן שלו קונה, מסתכל למוצרים האלה. אין לי ספק המותג  26 

ויכולים למנף אותו  נכון, אנחנו צריכים  שלנו, אם נשקיע בו  27 
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יכול להפוך תוך שנה שנתיים להרבה  Xוהעסק ששווה היום  1 

יותר. אבל זה לא מעשה של קסם. זאת אומרת, התהליך של  2 

ויותר אינפורמציה שתעבור דרך  כמות נייר יותר קטנה  3 

האינטרנט הוא תהליך שצריך להיות הדרגתי כי עיתונות זה  4 

ן והם ממשיכים  עניין של הרגל. אנשים גדלו בבית על עיתו 5 

נו תופעות במדינת  לקרוא את העיתון שהם גדלו בו בבית. ראי 6 

ישראל שאנשים ביצעו שינויים חדים בעיתונות ועל כל מה  7 

רא בעגה שלי זיגזג הם רק הפסידו קוראים והם לא שנק 8 

הצליחו לקבל קוראים חדשים באותו זמן ואז יש את התופעה  9 

גדולה  שדורון דיבר עליה קודם, שהירידה בהכנסות היא יותר  10 

נתבקשתי להכין  0227ממה שהרווחנו בקיצוץ. אני בסוף  11 

תקציב. ועדת התקציב שהורכבה מנציגים של הכשרת הישוב,  12 

סקי והדירקטור מהציבור הנחתה אותי ללכת על תקציב גוסינ 13 

מאוזן תוך הנחה שאני לא אגדיל את ההכנסות כי שוק  14 

הפרסום בירידה ושאני צריך לבצע קיצוץ משמעותי  15 

כמעט ולא נגעתי בתחום המערכתי בגלל הסיבות בהוצאות.  16 

שדורון  ורותי פרטו קודם והלכתי על קיצוץ בכל שאר  17 

שמעות היא כן שאין תקציב פרסום. החלקים של העיתון. המ 18 

המשמעות היא שמתחתי עד כמה שאפשר עד כדי לקיחת  19 

סיכונים את המחלקים שלי, את המפיצים שלי, אותם אנשים  20 

שרצים כל בוקר לחלק את המנויים. אם מישהו חולה, אם  21 

מישהו במקרה נפל, מישהו לא התעורר, אני צריך להתבסס  22 

 23 ן יותר מאוחר, מישהועל אנשים אחרים שיביאו את העיתו

יגמור את הקו שלו ויעשה עוד קו ואני מותח את החבל עד  24 

כמה שאפשר כדי לחסוך בהוצאות, אבל אמרתי לדירקטורים  25 

ואני אומר גם פה, זה מאוד מאוד מסוכן. אני לוקח סיכונים  26 

גדולים מאוד בעניין הזה, בתחום ההפצה, בתחום הייצור  27 
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יב את הטווח הארוך ובתחום הלוגיסטיקה שזה בעצם להקר 1 

על בסיס הטווח הקצר, כי רוצים ממני משימה בעצם בלתי  2 

ן  22, 02אפשרית למחוק בשנה אחת  ולעשות כעין  ₪מיליו 3 

מעשה קסם. זה מאוד מאוד קשה, צריך לזכור שאנחנו עסק  4 

עם אלפי עובדים, בלי לקחת בחשבון את הפרילאנסרים  5 

שהיא מאוד ואלפי מחלקים שעובדים עבורנו עם רמת שינוע  6 

מאוד מסובכת. אין ענף במדינת ישראל ובעולם כולו שעובד  7 

בתי  32,222-ברמה כזאת. אנחנו מגיעים כל בוקר לקרוב ל 8 

-, כל בוקר, כשאני צריך להתחיל לייצר את המוצר באב 9 

. 7:22עד  2:02בבוקר,  2:22-בלילה ולהיות בבתים ב 22:02 10 

ת ישראל, נקודות מכירה במדינ 11,222-אני צריך להגיע ל 11 

שזה כל קיוסק, שזה כל תחנת דלק, שזה כל סופר, שזה  12 

מערכת לוגיסטית מאוד מסובכת. אין עסק כזה בארץ. בתחום  13 

המזון אפילו לחם, חלב, כל מה שאתם לא רוצים, יש מערכת  14 

ימים שמשנעת את זה בקצב  12של שבועיים, יש מערכת של  15 

שלושה,  וכל מוצר יש לו תאריך תפוגה של עוד יומיים, עוד 16 

עוד  ימים. אין שום מוצר שמיוצר באותו לילה  12עוד שבוע,  17 

בבוקר  12:22-ואני צריך למחרת והחמור מזה שלמחרת ב 18 

י כל יום צריך להוציא מוצר  המוצר הזה כבר לא רלוונטי. אנ 19 

מחדש ולהמציא אותו מחדש. להביא גם את ההכנסות  20 

פוס, ולהביא גם את הידיעות העיתונאיות. אני מחזיק בתי ד 21 

ני  המכונות האלה שבעלי הבית של מעריב השקיעו מיליו 22 

ויורו כדי לקנות אותם, מכונות גדולות ומסובכות  דולרים  23 

שאני צריך להפעיל אותן. אם אני אפעיל אותן פעמיים  24 

ימים בשבוע אני עדיין צריך  2פעמים בשבוע או  0בשבוע,  25 

ד לשלם משכורת לדפס. יש גבול כמה בן אדם יהיה מוכן לעבו 26 

יבוא רק פעם בשבוע, הוא  אצלי ומול האלטרנטיבה. אם הוא  27 



 סטנוגרמה בע"מ הכשרת הישוב –גוסינסקי בוררות 
 - 0.2 - 0.0.0223 

 
 

 

 
 20-2001200 פוןטל

 

לא יעבוד אצלי. אבל צריך להסתכל על מעריב לא כאל עיתון  1 

אלא כאל קבוצת תוכן שאנחנו צריכים ליצור תוכן, התוכן  2 

הכי טוב ולשווק אותו מצד אחד בפרינט, מצד שני באינטרנט  3 

ם, וגם במדיות אחרות שיהיו כמו סלולאר ודברים אחרי 4 

טלוויזיה ודברים אחרים. המהות בסופו של יום תהיה  5 

, אני לקחתי את הסיכונים הגדולים האלה כדי  התוכן. לכן 6 

להיות במצב שאם בשוליים אני לא אגיע לכמה קוראים, אז  7 

אני לא אגיע ויש לזה מחירים, למרות שאני חושב שהמשימה  8 

שנתנו לנו היא משימה מאוד מאוד קשה ודי אכזרית ובלתי  9 

פשרית לעשות אותה, אבל קיבלתי פקודה ואני מבצע את א 10 

ויכוח עם היעדים שאנחנו  לי  הפקודות האלה. אני חושב ואין  11 

  . ' וכו יהיה עיתון קטן ויהיה עיתון טוב  צריכים להגיע, שזה  12 

הוויכוח שלי הוא עם הדירקטורים שלי מכל הכיוונים. אני  13 

ני של מוצא את עצמי לחוץ מבחינת הדירקטורים גם מצד הימ 14 

השולחן וגם מהצד השמאלי של השולחן. אני יוצא לא טוב  15 

בשני הכיוונים. אני מבין שצריך לעשות עיתון יותר קטן, רק  16 

הקצב של הדברים האלה חייב להיעשות נכון, כי אם אני  17 

יותר מהיכולת  אשבור את הכלים מהיום למחר אני אאבד  18 

ולגדול עם הדבר הזה. זה צריך לבוא מצד א חד שלי לשרוד  19 

ליצור מנועי צמיחה שאני אגדיל את ההכנסות, ומהצד השני  20 

 . ' וכו לצמצם וליצור רק הוצאות שהן רלוונטיות וענייניות  21 

אבל בסיטואציה שנכפתה עלי אני בעצם הולך על תקציב  22 

ועדות תקציב  לנו באמת אין ספור ישיבות עם  כפוי, היו  23 

ונכנסו לפרטי פרטים בצורה עניינית,  24 שהדירקטורים ישבו 

בצורה רצינית, כדי לנסות ולעזור לי להגיע לתוצאה שרוצים  25 

להגיע אליה, אבל אני אומר עוד פעם, לדעתי התקציב בסופו  26 

של יום הגעתי פחות או יותר למה שהכי טוב שאני חושב  27 
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ו, זה עדיין לא משביע את רצונם של  שאני יכול להגיע אלי 1 

ה, אבל כולם, עדיין לא משביע את רצונו לא של זה ולא של ז 2 

בעיניי בעלי המניות חייבים, ואני לא אכנס לדברים שדורון  3 

וכל  דיבר עליהם, מדינת ישראל ופוליטיקה וחופש הביטוי  4 

הדברים האלה, אבל בעלי המניות חייבים להבין שהם  5 

צריכים לעשות את זה באיזשהו תהליך, זה לא עושים מהיום  6 

ילך ככה. כל תוצאה שהיא  למחר.  זה לא עובד ככה, זה לא  7 

ויעופו  גרזן, המשמעות שלה שיעופו גיצים   תהיה בהנפת  8 

 9 גיצים ואנחנו נחטוף מזה. זה לא יהיה בלי זה. 

 10 תודה רבה. יש לך איזשהי תוספת, עו"ד רובין? כב' הבורר:

מעניין אותי לשמוע מה חושב מר נמרודי, מה עמדתו של מר  עו"ד רובין: 11 

שנמצאים נמרודי בהקשרים האלה. דיברו שלושה אנשים  12 

 .  13 תחת כיפתו ובואו נשמע את עמדתו

 14 לא, זה פשוט לא בסדר.  עו"ד כספי:

 15 למה לא בסדר? שאני אומר את מה שאני חושב? עו"ד רובין:

לא, מה זה נקרא שחסים תחת כיפתו? כי הם הופיעו, דורון  עו"ד כספי: 16 

 . נמרודי  17 אתה עושה דברו של 

לפני שמוניתי לעורך מעריב,  אני רוצה להגיד משהו לך. שנה דורון גלעזר:   18 

שנה לפני שמוניתי לעורך מעריב היתה לי פגישה עם מר  19 

גוסינסקי, שנה לפני שעופר הציע לי היתה לי פגישה עם מר  20 

גוסינסקי, שבו עלה הרעיון שאני אהיה עורך מעריב. אין פה,  21 

,  22 אנחנו עושים את העבודה שלנו

 23 קצועיות שלכם? מישהו חולק, מישהו אמר משהו על המ עו"ד רובין:

 24 תחת כיפתם.אנחנו אנחנו רוצים שתבין ש :דוברת

. עו"ד רובין:  25 אבל תחת כיפתו זה עדיין נכון

אנחנו לא תחת כיפתו של מר נמרודי, תחת הגברת אמרה  עו"ד שרף: 26 

כיפתם של הדירקטוריון ובעלי המניות. זה היה התיקון של  27 
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 1 הגברת, מוטב שיירשם. 

וויכוח הזה. מר נמרודי רוצה לומר משהו אפשר לסיים את ה כב' הבורר: 2 

 3 בנושא הזה? הוא לא חייב.

 4 לא, למה, שיגיד. עו"ד כספי:

 5 הוא רוצה, הוא רוצה. עו"ד רובין:

 6 אדרבא.  עו"ד כספי:

. עו"ד רובין:  7 מר שרף מפסיק אותו

 8 נכון.  עו"ד שרף:

 9 בקיצור.  גידאני א מר נמרודי:

 10 יב אחרי זה. קצת כבוד. מר נמרודי, תן לחבריך להגיד, תש עו"ד שרף:

דרך אגב, מה שסימנתי פה זה כתיב עיתונאית שאתם  עו"ד כספי: 11 

אחראים לה. עושה דברו של. הוא לא שליח אמיתי, הוא לא  12 

מקצוען, הוא קשור לפוליטיקאי. אתם התחלתם בזה. אתם  13 

 14 התחלתם בזה. 

י רוצה להוסיף משהו, מר נמרודי? כב' הבורר:  15 הוויכוח מיותר. אדונ

. נמרודי:מר   16 לא, אדוני

 17 לא רוצה להוסיף? כב' הבורר:

 18 לא. מר נמרודי:

 19 עוד לא. עו"ד שרף:

 20 בבקשה, מר רובין.  כב' הבורר:

 21 כן, כבודו,  עו"ד רובין:

. עו"ד שרף: י כן  22 יש לי רק שאלה אחת לאדוני לפנ

 23 כן. כב' הבורר:

אני חושב שאם הגענו לדיון בין בעלי המניות, אולי ההנהלה  עו"ד שרף: 24 

מקצועית או העורך אולי הם יכולים להשתחרר מהנוכחות ה 25 

 26 כאן, הם יכולים בסופו של דבר לקבל תיעוד,

, אבל, כב' הבורר:  27 שיקול דעתם. הם לא מפריעים לי
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לא, אבל אני חושב אדוני שאם יש דעות שונות, נשמור אותן  עו"ד שרף: 1 

 2 בשולחן הזה. זו לפחות המלצתי. אני חושב כך. 

ן  אתה עו"ד רובין: יודע מה אני עומד להגיד ואתה לא מעוניי כנראה  3 

 4 שישמעו אותי אומר את זה.

אני כבר אומר לך, מר רובין, שמה שאתה עומד להגיד היה  עו"ד שרף: 5 

יודע מה אתה עומד  לנו ישיבת תיאום בצהריים. אני לא  6 

יודע מה אמרו נציגיו של מר גוסינסקי. לכן אני  לומר, אני  7 

בינינו כאן, ייצאו מעדיף, בואו נשמור את ה מחלוקות  8 

 9 האנשים לעבודתם.

יודע. מה שאני חושב, כב' הבורר:  10 אינני 

 11 מה שהכיפה תחליט. עו"ד רובין:

 12 רגע אחד. כב' הבורר:

 13 זהו בדיוק, עו"ד שרף:

 14 רגע אחד, רבותיי.  כב' הבורר:

 15 זהו, זה המצב, עו"ד שרף:

דברים שמר אני מבקש להפסיק את הוויכוח, טוב? הואיל וזה  כב' הבורר: 16 

 , רובין רוצה להתייחס לדבריו אני מבין לדבריו שהושמעו כאן 17 

כדאי שאתם תשמעו את הדברים האלה. זה הכל. בבקשה, מר  18 

.  19 רובין

אני חשבתי שאנחנו מדברים על תקציב ולא בדיוק ראיתי  עו"ד רובין: 20 

יותר דיברנו על אסטרטגיות של החברה  שהתמקדנו בתקציב,  21 

כאן אדבר מעט על התקציב עצמו ולאן פניה מועדות. אני  22 

 . יותר מקרוב ממני ואחר כך ישלימו אלה שמכירים אותו עוד  23 

ני, שאילו היו משקיעים עוד  מיליון דולר  122, 22בוודאי, אדו 24 

 25 בחברה, ואני לא אומר שחבריי או האורחים הנכבדים, 

 26 בוא לא נהיה דמגוגים. עו"ד כספי:

יודע, אני רוצה לתת את  עו"ד רובין: הדמגוגיה שבעניין. אם היו אני  27 
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מיליון דולר בחברה, אז בוודאי  122או  22משקיעים עוד  1 

שנים עד שהיו מכלים את  2שהחברה היתה יכולה לשרוד עוד  2 

הוא לא מדוייק, יכול להיות  22-הכסף הזה. אז יכול להיות ש 3 

שנים זה לא מדויק, אבל זה שישנה שאיפה טבעית  2-ש 4 

נכונה וצודקת של לגיטימית הנהלת החברה לבקש עוד ,  5 

 , כספים כדי לקדם את המוצר שעליו הם אחראים. זה טבעי 6 

זה נכון ואני מעריך את זה שיש להם את הלויאליות למקום  7 

שבו הם עובדים כדי לנסות ולעשות את המקסימום מה שהם  8 

יכולים. אבל זה מה לעשות על חשבון בעלי המניות. כשיבדקו  9 

לדבר על תשואות של  אחר כך את התשואה, אני לא רוצה 10 

אחרים אם כי אני מכיר גם תשואות של אחרים, אז ימצאו  11 

שהעובדה שהעיתונים האחרים כביכול משגשגים אל מול  12 

התשואה על ההון, יש מקום למחשבה כדי לא להיגרר בלשוני  13 

מעבר למה שאני מוכן להגיד בפורום כל כך רחב. שאלה  14 

אז העיתונות עסקית, שאלה פיננסית של השקעה מול תשואה.  15 

ידוע לכם לא נותנת את התוצאות העסקיות  בארץ להווה  16 

הצפויות של אנשי עסקים שיודעים לנהל עסקים ולהפיק  17 

תשואות מהצופים שלהם. העיתונות כאן היא לא אג'נדה  18 

עסקית. רצו בשאיפה לעשות את זה, זה לא ילך. לא במעריב,  19 

ולא בעיתונים אחרים.  אני ככל הנראה לא במקומות אחרים  20 

עכשיו לא מנהל דיאלוג, אני אומר את מה שאני אומר, אני  21 

 , הפניתי אליו מבט אבל לא התכוונתי שאתה תענה לי. כבודו 22 

אני אם אהיה נביא זעם אז אני רוצה להזכיר לאדוני את מה  23 

בהקשרים אחרים  27...02-שאני אמרתי בבוררות הזאת ב 24 

ין לגמרי. אני רוצה עוד לפני שאני מצטט לומר שזה מע 25 

פרפראזה מקצינה ולא אישית, אני מראש אומר, אבל  26 

ההשקפה שאומרת שימו עוד כסף אחרי המוצר הדועך הזה,  27 
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ידיי טובעים בים והבה נוסיף עוד מים  זאת אומרת למעשה  1 

כדי שהטביעה תהיה עמוקה יותר ומכאיבה יותר. לא מהירה  2 

את הדברים  27...02-לפרוטוקול מ 3.יותר. אני אמרתי בעמ'  3 

ני. 0ידים. אני חושב שזה היה בעניין הבא . אני מצטט, אדו 4 

לי עוד הערה אחת שאיננה גורעת מהנטייה  "עכשיו יש  5 

החיובית", ומייד אדוני יראה שיש לנו עוד נטייה חיובית,  6 

אנחנו לא רוצים שחלילה יקרה משהו לעיתון, ואני ממשיך.  7 

לי עוד הערה אחת שאיננה גורעת מהנטייה  "עכשיו יש  8 

שהזכרתי קודם לכן, אבל אני בכל אופן רוצה לעורר  החיובית 9 

אותה. כיוון שאני חרד לה ואני חושב שכולנו צריכים להיות  10 

מודעים לה. אנחנו נמצאים בחברה שבמצב הנוכחי היא  11 

בבעיה, במצוקה, ברגעים קשים, בגרעונות קשים, מתמשכים,  12 

 , יובאו יודע אם  מעמיקים, כשגם התקציבים שיובאו, אני לא  13 

או מפנה ותמורה במצבה המתדרדר של החברה, בעיות יבי 14 

מול הבנקים" ואז עו"ד כספי  Covalence-בבנקים, בעיות ב 15 

מעיר לי "כדאי לך לא להזכיר את הבנקים", ואני אמשיך:  16 

ו  "בנסיבות אלה כיוון שמאיתנו לא יוצא כלום", מאיתנ 17 

יוותר  הכוונה מבעלי מניות המיעוט, "אז אני מניח שהכל  18 

ירות שנמצאים בפני הבורר. אני חושב שכדאי סודי בני 19 

שכולם ישקלו בכובד ראש בזהירות יתרה השקעה כל כך  20 

, השקעה כל כך מאסיבית של חברה שעלולה 0מאסיבית ביד 21 

לנו למעריב  להיקלע למצוקה תזרימית לפחות" הכוונה  22 

יכול להיות שיד  23 0למצוקה תזרימית לפחות, "כיוון שהיום 

העסקה היא טובה, השאלה למי עסקה לא רעה אבל גם אם  24 

.  25 היא טובה ואם היא מתאימה לחברה במצב החברה שלנו

איזשהי הערה או הארה שכדאי לתת עליה את הדעת והיא לא  26 

פשוטה. בסגירת הסוגריים האלה אני מחזיר את זה למקום  27 
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שהתחלתי בו שיתכבדו חבריי יביאו את זה לטיעון מסודר  1 

, אצל מר 0ל ידאצל מר גוסינסקי, לטיעון מסודר אצ 2 

. אני מזכיר  וכו'  ".. גוסינסקי יקבלו תשובה במהרה בימינו. 3 

דיונים אחרים  את הדיון הזה וקדמו לו ותכפו לו אחר כך  4 

שבהם הזכרתי את המצב העגום מאוד של מעריב, אני חושב  5 

שאין מישהו סביב לשולחן הזה שלא מבין שאנחנו על סף  6 

זו כר שאנחנו תהום. ואין מישהו ליד השולחן הזה שלא  7 

אמרנו את זה כנראה בהיום תחילתה של הבוררות, ואם לא  8 

ביום תחילתה של הבוררות אז בישיבה מאוחרת יותר.  9 

. עכשיו אנחנו  ו ואשר התרענו בא לנו יגורנ והתרענו ואשר  10 

נכנסנו, נקראנו לסיטואציה בלתי נסבלת שכלאו אותנו אליה,  11 

ת פני בוודאי לנוכח הדברים שכבר הסברתי, אשר ראינו א 12 

העתיד. הדברים אמורים בסיטואציה שלנו מול בנק הפועלים.  13 

אדוני כבר שמע, אני בספטמבר אמרתי שזה מה שיקרה  14 

שיהיה תקציב,  0227-וביקשנו שייערכו לזה וביקשנו ב 15 

ואין  0223שיהיה תקציב, כבר חלף רבעון של  0223-ביקשנו ב 16 

ים, אז אי אפשר, לא צריך להזכיר את זה כולם מבינתקציב.  17 

כב' הבורר מבין, כבר העיר את זה בעבר בעצמו, שחברה לא  18 

וגם  יכולה להתנהל באופן מתוקן ללא תקציב. עם קשר לבנק  19 

. והתקציב הזה  ו בלי קשר לבנק, שבא עלינו חלילה לכלותנ 20 

, באופן חייב להיות מתואם איתנו בזמן אמת באופן מסודר 21 

. שיטתי והוא לא תואם איתנו והגענו עד הלום, לדאבו ני 22 

 23 0227אנחנו חודשים ארוכים מצפים לזה, חלפה שנה אחת 

 , , כבר הזכרתי את זה. הבטחות ניתנו אבל איננו 0223איננו 24 

דבר לא הועיל. הדבר היחיד שהועיל זה חרון אפו של בנק  25 

ן. כשאנחנו ביקשנו והתחננו ודרשנו  הפועלים. זה מעניי 26 

אותה  ודפקנו על השולחן וקיבלנו צווים, הנושא לא קיבל את 27 
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תנופה שהוא קיבל אחרי שבנק הפועלים נדרש לנושא. ולפתע  1 

פתאום יש תקציב, תוך שבועיים אדוני זוכר, לפני שבועיים  2 

ישבנו פה לא היה דבר, תוך שבועיים יש תקציב. אילו היינו  3 

מתיישבים לפני כן, אז היה תקציב הרבה יותר טוב. ואם יש  4 

ישועה ומזור למעריב, יש לנו ספקות  בתקציב הזה משום  5 

יין ומבחינה זאת כל אחד רואה את זה מזווית  גדולים בענ 6 

אחרת אמנם, אבל גם לנו יש קשיים עם התקציב הזה וישבנו  7 

וקיימנו ישיבה, אני לא נכחתי בה אבל חבריי היו, ישיבה  8 

היום במשרדו של מר כספי לנסות לתאם את התקציב עוד  9 

. הדבר לא לפני שאנחנו באים בפני כבודו כדי לדון בנושא 10 

ו, היו הרבה הערות מהצד  צלח בידינו היו הרבה הערות מצדנ 11 

ן ובירור, אבל מכל  האחר, נשאלו שאלות שעדיין טעונות ליבו 12 

מקום דבר אחד ברור ובולט על פני התקציב ואני לא מאמין  13 

שיש לגביו איזשהי מחלוקת, התקציב עצמו מודה במרכאות  14 

 15 ופטימיים,אם נהיה א ₪מיליון  22בגירעון שנתי של 

 16 מאיפה לקחת את זה?  עו"ד כספי:

 17 הפסד,  ₪מיליון  22 עו"ד רובין:

 18  פחת, עו"ד שרף:

 19 נכון, אני אגיע מייד, מר שרף אני אגיע מייד, עו"ד רובין:

 20 ירד ערכם,  אם המכונות עו"ד שרף:

 21 הוא פחת. שיהיה ברור. ₪מיליון  02-שמתוכו כ עו"ד רובין:

 22 נושם לרווחה. חיכינו למשפט. אני  עו"ד שרף:

הפסד. זה התקציב שבה החברה פונה עכשיו  ₪מיליון  22הוא  עו"ד רובין: 23 

ו נמשיך את חיי  אלינו כולנו לבעלי המניות ומבקשת שאנחנ 24 

גרעוני בתזרים, כיוון שמי שמסתכל  החברה. התקציב גם  25 

לפי התקציב במספרים ימצא שיהיה עלינו לשלם גם  26 

ני מייד אגיע לזה, , אהאופטימי הזה והבלתי ריאלי הזה 27 
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ן  12, 12-נצטרך לשלם חוב מימון של כ ולא נדע  ₪מיליו 1 

נו רוצים עיתון מצוין עם כתבים מן  מאין. אז כולנו היי 2 

השורה הראשונה עם שגשוג, בינתיים צריך להחזיר את  3 

הריבית. וגם בתקציב הבשורה הזה במרכאות שהוא הרבה  4 

בסוף  יותר טוב מהקודם, אין את אותה תשובה מה יהיה 5 

ו נצטרך לפרוע את הוצאות הרבעון. אנחנו  השנה כשאנחנ 6 

שלא ממומנים על ידי  ₪מיליון  12, 12נהיה חסרים לפחות  7 

י. זה לא מצב שהבנק אומר אני מרחיב את  הבנק, אדונ 8 

וזה פני רעה, זה  מסגרת האשראי כדי לקדם את פני הרעה,  9 

לא פני טובה, אם כי אני רוצה להוסיף הערה חשובה  10 

יים לפני שחבריי יקפצו, התקציב הזה מבחינת בנק בסוגר 11 

הפועלים כתקציב התחלתי מהווה שיפור ובנק הפועלים יכול  12 

זה  להסכים איתו. אדוני צריך לשמוע ממני, הוא ישמע את  13 

 . אבל זה עדיין לא מספק אותי שבנק הפועלים גם מחבריי 14 

יודעים מה  מוכן לבלוע את התקציב הזה.  אבל אנחנו לא  15 

יודעים איך תיגמר סוף יגמר בסו ף השנה, להיפך אנחנו  16 

שמתיימר השנה. סוף השנה תיגמר בהפסד. התקציב הזה  17 

ון  22להיות תקציב הפסדי של  חלילה יהיה תקציב  ₪מילי 18 

ן  32גרעוני של הרבה יותר מזה. הוא עלול להיות  , ₪מיליו 19 

. כל החטאה בתחזית ההכנסות ₪מיליון  122הוא עלול להיות  20 

החטאה זה טעות, מכפילים את  12%ב הזה, שגלומה בתקצי 21 

 22 ₪מיליון  32. זה ₪מיליון  32-ל ₪מיליון  22ההפסד של 

ן  22-שאיננו פחת. בעודף הנוסף של ה או כמה שיהיה  ₪מיליו 23 

ופחות יותר טוב יותר, מדובר על כסף ממשי שאנחנו נצטרך  24 

להשלים, שאנחנו נצטרך לפרוע. אתן לכבודו דוגמא. התקציב  25 

ת אופטימית מסוימת לגבי הכנסות שתצמחנה לוקח תחזי 26 

במהלך השנה, ואני חושב שאני לא אטעה אם אומר שכבר  27 
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ינואר והנתונים שאנחנו כנראה צופים  מתוך הנתונים של  1 

לפברואר, התקציב לא ריאלי. אנחנו יודעים מראש שהנתונים  2 

שמונחים ביסוד התקציב אינם נכונים. אני אומר את הדברים  3 

לקונן על התקציב, אלא כדי להסביר  האלה לא רק כדי 4 

לעצמי, לכבודו, לחבריי, כולנו ביחד שאנחנו חלילה עושים  5 

מעשה בעייתי, כדי לא לומר יותר מזה, שאנחנו מציגים כלפי  6 

הבנק, כלפי נושה, כלפי מישהו שאנחנו רוצים אחר כך  7 

להיתמך בו, תקציב שהוא במידה מסוימת בלתי ריאלי, אולי  8 

י אנחנו מתוך בדיקה שלנו לא שים. אפילו מטעה, לא  9 

מאמינים שהתקציב הזה יכול באופן הזה לשרת את המטרה.  10 

הוא לא ישרת את המטרה ולכן זאת רק שאלה של זמן  11 

לדאבוני לפי ההבנה שלנו כשמסתכלים על החודשים  12 

האחרונים ולאו דווקא על הרבעון האחרון אלא על הטרנד  13 

יי לאורך חצי ועל המגמה הברורה שגם נשמעת על ידי חבר 14 

השנה האחרונה, לאורך השנה האחרונה. אנחנו הולכים  15 

וידוע למדרון אלי תהום. זה ברור  באופן שיטתי, ברור, קבוע  16 

לגמרי. אנחנו גם עושים מהלך בעייתי מול הבנק, שיכול  17 

להיות שבלית ברירה אנחנו נשלים איתו אבל לא נסכים  18 

כיוון שנקלענו לאן שנקלענו -, נקלענו בלקחת אחריות עליו.  19 

. אבל אני רוצה שאנחנו נבין את -כ' וב-ק' ונכלאנו גם ב א' 20 

י צד  המשמעויות של תקציב כזה כשאנחנו מציגים אותו בפנ 21 

שלישי, אם חלילה הוא לא אמין ואם הוא מסופק ואם הוא  22 

מסופק גם בעינינו, אז אנחנו עושים מעשה בעייתי. אנחנו לא  23 

הגענו עד הלום נעמוד בדרכו של התקציב כיוון שאנחנו  24 

ונמצאים במצב הקטסטרופאלי שבו אנחנו נמצאים. אבל זה  25 

ו ניקח אחריות על התקציב, מבלי שנסכים  מבלי שאנחנ 26 

לתקציב ומתוך שמיר על זכויותינו אחר כך להיפרע מאלה  27 
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שצריך להיפרע מהם על התנהלות החברה ודרדורה של  1 

נגיע. עכשיו , יש החברה לאן שאנחנו הגענו ולאן שעוד חלילה  2 

כאן עוד שני היבטים אפוקליפטים שגם אותם הזכרתי. אחד  3 

ביתר שאת, אחד פחות בחומרה. אני רוצה שנדע אותם, נבין  4 

אותם ואחר כך אני מקווה גם לא נידרש להם מבחינת  5 

המציאות. אבל אם חלילה נידרש לה, הרי תתנפץ לנו לתוך  6 

 7 האחד הואהידיים או לתוך הפרצוף בצורה מאוד מאוד קשה. 

שאם החברה תקרוס כפי שהיא עלולה לקרוס, זה לא פעם  8 

ו גם שומעים את זה פה, אז  ראשונה שאני אומר את זה ואנחנ 9 

לפקודת  070אנחנו עלולים להימצא במקום בו חל סעיף  10 

כיוון שחוקי הפירוק  החברות, זה עדיין פקודת החברות  11 

ין בפקודה. סעיף  הוא סעיף לא פשוט. יש לו  070נשמרים עדי 12 

מיני היבטים לא רצויים שגם משפטנים מכירים אותם, כל  13 

יכירו אותם. גם משפטנים מוטב שלא  האחרים מוטב שלא  14 

היבט אחר הוא שאם יקרה מה שחלילה עלול  יכירו אותם. 15 

לקרות והתקציב לא ריאלי והוא יהיה מבוקר על ידי הבנק  16 

חודשים יראו שהוא לא  0חודשים ומייד אחרי  0-אחת ל 17 

תצטרך להגיע אל אותם עברי פי פחת שאנחנו  ריאלי, והחברה 18 

אזי אנחנו עלולים תמיד בפרק הזמן שיחלוף  חרדים מפניהם, 19 

במה דברים להימצא גם בפני סיטואציה של העדפת נושים.  20 

אמורים בהעדפת נושים? אם נכון שישנה דרישה, וככל  21 

הנראה ישנה דרישה, של בנק הפועלים להעמיד את נכס  22 

יש גם המקרקעין כשעבוד לטו וכפי שאדוני מבין  בת הבנק,  23 

נושים נוספים שצובאים לפתחה של החברה, אזי עלולה  24 

להיות סיטואציה שבה תהיה העדפת נושים, דהיינו העדפת  25 

הבנק שהעמדנו לרשותו בטוחה כשאנחנו מבינים והפעם גם  26 

מודים כשאנחנו רואים את התקציב לאן פניה של החברה.  27 
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 1 22שאני לפחות אפסיד באה החברה ואומרת: אני יודעת 

לפי  ₪מיליון  12, 12לפי הגישה החשבונאית.  ₪מיליון  2 

ו רואים את הכיוון  הגישה הבלתי חשבונאית, לא חשוב. אנחנ 3 

, אליבא דהודיית החברה עצמה. אז כיצד החברה  באופן ודאי 4 

יכולה לקחת על עצמה גם את הסיטואציה הזאת וגם את  5 

חרד לכך. התסמונת השעבוד הזה, אני מתקשה להבין. ואני  6 

הזאת שאנחנו האחרונים שרואים את אחריתנו היא תסמונת  7 

מוכרת בעולם המסחרי שלנו. כשם שהבעל הוא האחרון לדעת  8 

יודע  שאשתו בוגדת בו או ההיפך, כך פושט הרגל אף פעם לא  9 

שהוא פושט את הרגל. אני גם מצוי בתחומים האלה לא מעט,  10 

י ודעים שבעל המניות, אז כל פעם אני מתפלא מחדש. אנחנו  11 

בעל העסק הזרים עוד כסף לחברה, כשהוא לא ראה שהזרמת  12 

הכסף היא לאבדון כשהחברה איננה. זה מה שקורה לנו. אני  13 

נגיע למצב הזה, אני רוצה שלפחות נסתכל  לא רוצה שאנחנו  14 

י, אין פה מישהו כולל מר  אליו נכוחה. אין פה מישהו, אדונ 15 

יודע לאן העסק עכשי ו הולך. אין פה מישהו נמרודי שלא  16 

שיודע בעצם איך להציל אותו. להביא כסף זה לא נקרא  17 

להציל, להביא כסף זה להביא כסף טוב אחרי כסף רע. ישנה  18 

סיטואציה שאולי הכסף לא יהיה כל כך רע. אני רוצה  19 

ו  שהדברים יהיו ברורים, לפחות מבחינת נקודת המבט שלנ 20 

ח של הבנק בהקשר הזה.  אנחנו נמצאים במצב שבו האקד 21 

מונח אל רקתנו ואני כבר אמרתי שאנחנו לא נפיל את  22 

החברה. גם אמרתי בפעמים הקודמות שגם קצה נפשנו מכל  23 

הארועים האלה שבהם אנחנו נגררים. התקציב, פנינו לאדוני  24 

הרבה פעמים, לא קרה כלום, לא קרה כלום. עכשיו כשאנחנו  25 

 . ו לא אנחנצריכים לתת את דעתנו לתקציב, זה שעת השין 26 

עוד  מסוגלים אפילו להיות קונסטרוקטיביים בנושא הזה.  27 
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 . נעשה עוד כמה שיפורים. תבינו אותנו שבוע, עוד שבועיים,  1 

אז אנחנו ננשוך את השפתיים ואנחנו נשתדל שהחברה לא  2 

תקרוס, אנחנו לא רוצים שהיא תקרוס, אבל אני לא רוצה  3 

שאנחנו ניקח איזשהי אחריות ביחס לתקציב הזה שהוא  4 

הוא בעינינו לא רק שהוא לא ריאלי אלא עינינו לא ריאלי. ב 5 

וון ה מאוד ברור של החברה לאן היא נוסקת מראה את הכי 6 

.  7 ועלינו גם לשמור את זכויותינו

 8 עו"ד רובין.  יש לי כאן שאלה, כב' הבורר:

 9 כן, עו"ד רובין:

מה המשמעות המעשית של מה שאדוני אומר כעת? יש תקציב  כב' הבורר: 10 

 11 תקציב?או אין 

אם החברה תחליט שזה התקציב שהיא רוצה להציג ואנחנו  עו"ד רובין: 12 

שתציג את התקציב ככל שתציג ואם  אז לתאם,לא הצלחנו  13 

אנחנו נחשוב, כפי שאנחנו אומרים שאנחנו חושבים,  14 

שהתקציב הזה הוא מלאכה לא טובה של החברה, אז אנחנו  15 

את נבוא בדברים ובתביעות אל מול מחוללי המלאכה הז 16 

 17 ומחוללי התקציב הבלתי מתאים הזה,

 18 ברור. כב' הבורר:

ו נמנע  עו"ד רובין: וזה מבלי שאנחנו נמנע בעדם, אני מדגיש, מבלי שאנחנ 19 

בעדם. הרי צריך לבחור בין שתי רעות. אפשרות אחת היא  20 

י ולומר כבודו, אנחנו מתנגדים לתקציב, אנחנו  לבוא לאדונ 21 

נק. את התוספת גם אומרים לחברה בל תהיני למוסרו לב 22 

וון שהתוספת הזאת עלולה להביא כליה  הזאת אינני אומר כי 23 

מיידית על החברה ואנחנו לא מעוניינים לעשות את זה. יחד  24 

י כן רוצה לשמור על המעמד שלנו כמסתכלים  עם זאת, אנ 25 

ולא  ברגע הזה בלית ברירה על התקציב ולא מאששים אותו  26 

, י מתומכים בו, בגלל שאחריתו לא  אלא אחריתו תשורנו 27 
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 . יוביל. תשורנו  1 אנחנו מבינים לאן זה 

 2 מותר לי להעיר הערה? עו"ד כספי:

 3 לא, אני עוד לא סיימתי. עו"ד רובין:

 4 אה, סליחה, בבקשה. עו"ד כספי:

. עו"ד רובין:  5 מר כספי

 6 אנחנו נשיב בנחת, רמי. זה לא יהיה דקה.  עו"ד שרף:

 7 אני יש לי רק שתי הערות.  עו"ד כספי:

 8 עכשיו הבנק, ין:עו"ד רוב

יילך לפוסק.  עו"ד כספי:  9 שזה 

הבנק שהוא בעצם הטריגר לישיבה שלנו פה, אחרת אולי זה  עו"ד רובין: 10 

היה נמשך הרבה יותר זמן, הבנק דורש מאיתנו תקציב מאוזן  11 

יותר, וכפי שכבר אמרתי לאדוני התקציב הזה יהיה מקובל  12 

זה, על הבנק. זה לא אומר שהבנק מוחא כפיים לתקציב ה 13 

יודע אם הבנק מבין  אבל הוא יהיה מקובל על הבנק. אני לא  14 

, אבל הבנק יהיה  את מה שאני מבין עד כמה שהוא לא ריאלי 15 

אני הבנתי שההידברות  מוכן להסכים. בעקבות התקציב הזה 16 

עם הבנק, המשא ומתן עם הבנק ביחס לשאר הדרישות שלו  17 

וכך הלאה.  י אנתיעשה בעצה אחת איתנו, בתיאום איתנו  18 

אומר את זה בזהירות, חבריי יתקנו אותי אם אני שוגה  19 

בדמיונות. אני מבין שהדברים היו אחרים לגמרי ואני מצר  20 

ינו הקבוצה שמנגד, ישבה עם הבנק,  על כך. הצדדים, דהי 21 

סיכמה דברים עם הבנק, כמובן כפוף לכך שאנחנו נביע את  22 

ו, שלא בתיאום  הסכמתנו, אבל הדברים נעשו שלא בידיעתנ 23 

 24 תנו, כשאני חשבתי שאת התיאומים עם הבנק ניתן לעשותאי

יותר טוב. אז צריך לומר דבר אחד כהישג לחבריי שאני  25 

 , . אני רוצה להזכיר לאדוני אמרתי מראש שאת זה הם ישיגו 26 

ו לי, כשנבוא  אדוני ודאי זוכר. לפני שבוע אמרתי תאמינ 27 
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ידי  יהיה נסבל על  לשבת עם הבנק על התקציב, אם התקציב  1 

לא תהיה דרישה או הם יסוגו מהדרישה שיזרימו עוד  הבנק 2 

ואכן, הדרישה הזאת שוב איננה. הבנק כספים לתוך החברה.  3 

ו, אם אני מבין נכון, לא דורש הזרמת כספים  נכון לעכשי 4 

נוספת. הבנק רוצה את הדברים הבאים: את התקציב, את  5 

הפירעון המוקדם של חלק מהכספים שמצויים בפיקדון בבנק,  6 

 7 , אינני יודע.₪מיליון  02או  02

, 122יש שם  עו"ד כספי:  8 מיליון

 9 122-מיליון פיקדון. אבל הבנק מצפה מתוך ה 122לא, יש  עו"ד רובין:

 10 ,02-02מיליון לקבל פירעון של 

זה לא נותן את התשובה לשאלה ששאלת מקודם על מסגרת  עו"ד כספי: 11 

 12 האשראי?

 13 לא, לא,  עו"ד רובין:

 14 אה, לא? עו"ד כספי:

.   בגלל שהבנקלא,  ד רובין:עו"  15 כבר הסכים להגדיל לך את האשראי

 16 גם בזה אתה טועה. עו"ד כספי:

 17 טוב,  עו"ד רובין:

 18 הוא לא צריך להגדיל, הוא שומר על המסגרת. אבל לא חשוב,  עו"ד כספי:

 19 אני ישבתי עם הבנק.  כב' הבורר:

. עו"ד כספי:  20 נכון

 21   ,שום דבר בלי גוסינסקי הם ישבו עם הבנק, רמי. לא יתבצע עו"ד שרף:

וכל הישיבות האלה שסוכמו במרכאות או לא במרכאות עם  עו"ד רובין: 22 

נעשו שלא בידיעתנו. אנחנו רק צריכים להיות חותמת  הבנק, 23 

. להבין את השיטתיות של Take it or leave itהגומי של  24 

.  25 העניין

. עו"ד כספי:  26 לא יאומן

יודעים מה קרה בבנק? כב' הבורר:  27 קודם כל להשכלתי, אז איך אתם 
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 1 סליחה? עו"ד רובין:

 2 איך אתם יודעים מה קרה בבנק? כב' הבורר:

יודעים, אני שוחחתי.  עו"ד רובין:  3 כיוון שאתם רוצים שאני אפרט, אנחנו 

 4 לא ביקשנו שום פירוט.  עו"ד כספי:

 5 ם. לא, תפרט מי ביקש להתקשר אליכ מר נמרודי:

י  עו"ד רובין: יותר טוב ממנ סליחה, אז אני אפרט. אתם תשמעו את זה  6 

 7 מאשר ממישהו אחר. אני לא הייתי בארץ,

סליחה, מר רובין, נקטעת פשוט. אני יודע שאמרת הבנק  עו"ד שרף: 8 

 9 רוצה תקציב,   

 10 זה,לים את כן, אני אש עו"ד רובין:

 11  ואז תשלים את זה, שהתמונה תהיה מסודרת. עו"ד שרף:

 12 ,₪מיליון  02, 02הבנק רוצה פירעון של  עו"ד רובין:

 13 תקציב, עו"ד שרף:

 14 הבנק רוצה את התקציב, עו"ד רובין:

. עו"ד שרף: ן  15 כן, מר רובי

 16 הבנק מבקש את הערבות,  עו"ד רובין:

 17 ערבות חברת האם, עו"ד שרף:

. אני  עו"ד רובין: של חברת האם, והבנק מבקש שעבוד על נכס המקרקעין 18 

ת החבילה, אבל חבריי ישבו איתם אז בוודאי חושב שזא 19 

יודעים יותר טוב, אם יתקנו אותי אז אדרבא. זאת החבילה  20 

יודע שהבנק מוכן להילך איתה.  אני לא הייתי בארץ, שאני  21 

אני חזרתי ביום ראשון, בשבת בבוקר. ושוב, הבנק ביקש  22 

יפגש איתי, ביום ראשון פנו אלי, ביקשו להיפגש איתי לה 23 

 24 ה. אני אמרתי להם, ביום שני?לישיבה דחופ

 25 כן, עו"ד כספי:

כן, אני אמרתי להם אתמול דרך מזכירותיי שאני לא אבוא  עו"ד רובין: 26 

זה לא נושא שאני חושב שאני צריך להיפגש להיפגש איתם.  27 
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איתם בו, לגביו, ואז אחרי כמה טלפונים טלפנו אלי במישרין  1 

לא רוצה אלה העוסקים בבנק במטרייה. פיני מה קורה, אתה  2 

ו רוצים כל כך להיפגש איתך, אז צחקתי  להיפגש איתנו, אנחנ 3 

, אתם  אמרתי אה, איזה פניה יפה כל כך, אני כבר מרוכך וכו' 4 

רוצים להיפגש איתי, אני כמובן שמח להיפגש איתכם, סתם  5 

ככה פטפטנו קלילות. ואז אני אמרתי להם שני דברים: האחד  6 

יודעים, כבודו אנחנו כבר הזכרנו את זה  הוא, כפי שכולכם  7 

בישיבה הקודמת וגם אמרתי להם את זה, אני מרגיש אי  8 

גדולה בהיותי גם עו"ד שמטפל הרבה  נוחות גדולה אישית  9 

יני בעלי השליטה של הבנק, לעמוד מנגד  בענייני הבנק ובעני 10 

אצל הבנק כשאני מייצג אולי אינטרסים אחרים שאני צריך  11 

זוכר את זה להתמקח איתם ולשפר את הדברים. אדוני  12 

מהישיבה הקודמת. אמרתי את זה באופן מאוד פתוח לבן  13 

. השיחה התפתחה  ומתוך  אבל השיח שלי או לבת השיח שלי 14 

יודע מה התנאים, אם שמעתי נכון ואם הבנתי נכון  כך אני  15 

 . הנושא ואם מסרו לי נכון, אז מה שאמרתי זה מה שהבנתי 16 

ראש את זה, אני כבר ציינתי קודם והיינו צריכים לתאם מ 17 

הטקטיקה מול הבנק, ואני זוכר שאמרנו שזה גם מהלך של  18 

נגיע. מר שרף מהנהן בראשו, אני  נגיע ולאן לא  מיקוח לאן  19 

מקווה שהוא מהנהן בראשו להסכמה ולא רק מכך שהוא שמע  20 

.  21 אותי עכשיו

 22 ושישיב לך, הנהנתי שאשיב. עו"ד שרף:

 23 מאה אחוז. עו"ד רובין:

, פיני, עו"ד שרף:  24 הוא לא הסכמה. זכות התשובה.  ההנהון שלי

אני רוצה ללכת עקב בצד אגודל באשר למשאלות של הבנק.  עו"ד רובין: 25 

 26 בעניין הערבות של חברת האם,

כבודו, השאלה אם הם יכולים עכשיו להשתחרר, אם הם  עו"ד שרף: 27 
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 1 רוצים להשתחרר?

 2 אם הם רוצים, בהחלט.  כב' הבורר:

 3 אולי הם רוצים להישאר. עו"ד כספי:

 4 לא,  ו"ד שרף:ע

 5 אתה צודק. עו"ד כספי:

יי מיותר, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם  עו"ד שרף: זה גם ככה היה בעינ 6 

 7 לא.

 8 למה? אין דבר. עו"ד כספי:

 9 רע מאוד שיישבו פה. עו"ד שרף:

 10 הואיל והם תחת הכיפה של עופר נמרודי אז כדאי שיישארו.  עו"ד כספי:

ו עו"ד שרף: אינם תחת הכיפה שלו. תפסיק, לא. לא היו תחת הכיפה שלו  11 

 12 רמי, הצחוק שלך לא נשמע בפרוטוקול כגיחוך. 

 13 אני מצטער. עו"ד כספי:

 14 כן.  עו"ד רובין:

אני רק רוצה להגיד לחברי שלא אתה היחיד שמדבר עם  עו"ד כספי: 15 

 16 הבנק.

 17 לכן אמרתי שאתם עכשיו,  עו"ד רובין:

 18 לא, לא, הצד שלך, עו"ד שרף:

 19 נסקי, ואני אומר את זה לפרוטוקול,מצד מר גוסי עו"ד כספי:

 20 עזוב, עזוב, תמתין בסבלנות. סבלנות. כספי, סבלנות. עו"ד שרף:

אגב, שמעתי שהיום בישיבה הערת את ההערה הזאת. אז אני  עו"ד רובין: 21 

רוצה לומר לך שני דברים, א' שאין לי צל של מושג, סיפרו לי  22 

שאתה  על זה, אין לי צל של מושג, ושמעתי שגם אתה אמרת 23 

י רוצה לשאול  לי צל של מושג, והדבר השני אנ יודע שאין  24 

 .  25 אותך אם זה קשור לבעל זקן

יודע מה זה בעל זקן,  עו"ד כספי:  26 אני לא 

 27 רגע, רגע, לא, אני רוצה להשלים. אני אשלים, אחר כך, עו"ד רובין:
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לא, אני כבר התחלתי אז שכב' הבורר לא יחשוב שאנחנו  עו"ד כספי: 1 

ני רובין כמו שאמרתי דיברנו עם ה בנק, אני סומך על פי 2 

בבוקר שאני בטוח שהוא לא ידע מזה כלום, והוא גם יכול  3 

.  4 לברר שמה שאני אומר זה נכון

יודע, אני רק,  עו"ד רובין:  5 אני עדיין לא 

 6 אמרתי שאתה, עו"ד כספי:

יודע כלום. עו"ד רובין:  7 חוץ מזה שאתה סיפרת, לא 

עם הבנק וכל מה  Special relation שיש לך, איך אומרים עו"ד כספי: 8 

שאני אומר אתה יכול לוודא, ואם אני טועה אז לישיבה  9 

גוסינסקי, שאני לא  הבאה תגיד שאני טועה. שעו"ד מטעם מר  10 

, פנה ואמר לבנק, לא פחות  יודע את שמו אבל לא פיני רובין 11 

 12 ולא יותר,

 13 ,-נאמר לבנק ש עו"ד שרף:

נ עו"ד כספי: ושאי המשרה שלכם אם אתם שאנחנו נתבע אתכם ואת  14 

 15 תגיעו להסדר עם מעריב.

 16 את הבנק. אותנו מילא.  עו"ד כספי:

 17 זה יתברר.  עו"ד שרף:

, .  You have aפוסק עו"ד רובין: אז ככה, אני עכשיו רוצה למנות, כבודו 18 

 19 גם כדי להיות קונקרטי ותכליתי אל מול הבנק לפחות, 

יוצא יש לי שאלה, מר רובין. מאחר ומר כ עו"ד שרף: ספי אני רואה בטח  20 

דקות הפסקה, כי  2למקום חשוב, אולי הנימוס מחייב שניתן  21 

חשוב לנו מאוד שהוא יאזין לדברים. אני מבקש. אנחנו לא  22 

 23 דקות? 2מוסמכים, מר כספי בלעדיו. אפשר לבקש 

 24 בוודאי.  עו"ד רובין:

 25 אפשר, אבל צריך לבקש. כב' הבורר:

יש לי יפוי כוח בטח. מר כספי, אני מבקש  עו"ד שרף: אם אפשר. לזה  26 

 27 לבקש.
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 1 בסדר. כב' הבורר:

 2 סליחה. עו"ד שרף:

נעשים מעצמם.  כב' הבורר:  3 הדברים לא 

 4 לא. עו"ד שרף:

 5 אפשר להגיד, כב' הבורר:

, אני מתנצל, אני רואה שהוא עזב לשירותים.  עו"ד שרף: סליחה אדוני 6 

 . י  7 תודה לאדונ

 8 -הפסקה  -

 9 בבקשה. כב' הבורר:

עכשיו קונקרטי לגבי המשאלות הנוכחיות אני רציתי להיות  עו"ד רובין: 10 

של הבנק, כפי ששמעתי אותן מפי הבנק. בשיחת טלפון כפי  11 

שאמרתי, אני לא נפגשתי איתם בנושא הזה, והשיחה של  12 

הבנק איתי היתה אחרי הפגישה של חבריי עם הבנק כדי  13 

יודע.  ,לתאם איתו את המשא ומתן או מה ששם היה אני לא  14 

ערבות, הערבות של חברת האם. אנחנו בהחלט בקשת ה 15 

תומכים בנושא הערבות של חברת האם, אנחנו רואים בחברת  16 

האם ואת חברת הבת כישות אחת ומבחינתנו הערבות של  17 

חברת האם לא רק מקובלת על הבנק אלא בעינינו גם  18 

 . ן המשאלה השניה של הבנק מתבקשת מאליה וטבעית לחלוטי 19 

מיליוני שקלים מתוך הפקדונות היא פירעון של כמה עשרות  20 

שמצויים בידם. אני חושב שכבר אמרנו לחבריי בישיבה  21 

ני או בישיבה נפרדת איתם, שהדבר  הקודמת או בפני אדו 22 

ו ואנחנו תומכים בכך. הנקודה השלישית היא  מקובל עלינ 23 

נכון התקציב.  נכון ושומע  כפי שכבר אמרתי, אם אני מבין  24 

מקובל עליהם, אבל הוא  את הבנק, התקציב כפי שהוצג להם 25 

והוא מטעה מבחינתנו, מטעה חלילה את  איננו מקובל עלינו  26 

ן  הבנק וזאת הבעיה של התקציב. הנחות היסוד שלו אינ 27 
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עומדות ולא תוכלנה לעמוד במבחן המציאות ולכן אנחנו לא  1 

יכולים לתמוך בתקציב כמות שהוא. הוא מחויב רביזיה, אם  2 

סתיים החודש, מה טוב כי נספיק לעשות את הרביזיה לפני שי 3 

אנחנו נשמח לעשות את זה, נדברנו גם עם חבריי היום בשעות  4 

זה. ולא, אז אנחנו  הצהריים, שיכול להיות שנוכל לעשות את  5 

מסירים את אחריותנו מהנושא הזה. מבחינתנו התיאום על  6 

התקציב נכשל ואם החברה תציג את התקציב לבנק, שתציג  7 

 8 יא תבחר ללכת. את התקציב לבנק ותלך כפי שה

 9 על אחריותה, עו"ד שרף:

 10 על אחריותכם, בדיוק. עו"ד רובין:

 11 על אחריותה. עו"ד שרף:

תודה רבה, על אחריותה ועל אחריות המציגים את התקציב  עו"ד רובין: 12 

משאלות לבנק עד כמה שאני  2לבנק. הדבר האחרון, יש שם  13 

יודע, זה נושא השעבוד. נושא השעבוד הוא בעיניי נושא  14 

ייתי מאוד. מחד גיסא אני יכול להבין את הבנק שמבקש בע 15 

עיבוי לבטוחות הקיימות לנוכח המצב, בייחוד לאור  16 

התגלגלות החברה ולאן פניה מועדות גם אליבא דתקציב  17 

החדש והמתוקן. מאידך, מה שקורה הוא שאנחנו תורמים  18 

ו ינגוס ממנו באופן  דאי גם אליבא נכס בלתי משועבד שהבנק  19 

החדש, כיוון שהתקציב חסר, התקציב  דתקציב הקיים 20 

נגיסה  הפסדי, התקציב גרעוני, אז המשענת של הבנק תהיה  21 

יודע אם מתוך הנכס הפנוי הבלתי משועבד של היום.  אני לא  22 

החברה יכולה לקחת על עצמה את העמדת הנכס המשועבד או  23 

הנכס הבלתי משועבד לטובת הבנק לשעבוד ולהגדלת  24 

יודעים לאן פניה של בטחונותיו בנסיבות האלה כש אנחנו  25 

החברה מועדות. הייתי יכול יותר להבין את זה אילו התקציב  26 

היה עוד יותר מרוסן שאז הבטוחה היתה בטוחה שאיננה  27 
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מתכרסמת. הבטוחה דהיום תמומש. תמומש תוך זמן קצר  1 

יותר, תמומש תוך זמן קצר פחות, אבל היא תמומש מפני  2 

לנוכח תקציבה. אי לו התקציב היה שכך הם פני החברה  3 

מצומצם יותר, אזי השעבוד היה שעבוד תיאורטי ולא שעבוד  4 

ין  שבאמת בר מימוש בזמן הריאלי והקונקרטי. אז לעני 5 

השעבוד, אני חייב לומר שאנחנו לא יודעים מה לעשות. אני  6 

רוצה להזכיר לחבריי ואני רוצה להזכיר לכבודו שאני  7 

יות בישיבה הקודמת אמרתי שאנחנו נשתדל כמובן לה 8 

פוזיטיביים לפתרונות של הבנק, כדי שחלילה לא יקרה מה  9 

זה בעניין הערבות,  שעלול לקרות עם הבנק. אנחנו עשינו את  10 

אנחנו עשינו את זה בעניין הפירעון המוקדם, אנחנו עושים  11 

את זה במשהו בעניין התקציב אם כי מסירים כל אחריות  12 

יסטנטי כשעומדים על זכויותינו. לגבי השעבוד להיות קונס 13 

י כזה.  ואנליטי עד הסוף, לא צריך לתת שעבוד בתקציב גרעונ 14 

אבל באותה נשימה אני אומר לכבודו, אני מסופק מאוד אם  15 

אנחנו מסוגלים לשדל את הבנק לוותר על השעבוד. לא  16 

ניסו, אני מניח. יכול להיות שאפשר  ניסיתי, אולי חבריי  17 

נוכל להניח ל שעבוד לנסות שוב, אבל אני מאוד סקפטי אם  18 

כמו שהוא ולהתנגד לו. אני רוצה להיות לפחות בגישה מול  19 

י  הבנק לנסות למצוא איזשהו פיתרון קונסטרוקטיבי. אנ 20 

רוצה שאנחנו עוד נשוחח בינינו, אנחנו אני מתכוון קבוצת  21 

נוכל ללכת לקראת  גוסינסקי, כדי לראות אם אנחנו בכל אופן  22 

ר לשעבוד. המהלך הזה כדי שיהיה פיתרון עם הבנק. זה באש 23 

אני חושב שעניתי על ארבעת האלמנטים שהבנק מבקש  24 

.  25 מאיתנו

 26 ,מה עו"ד כספי:

הוא אמר, חברנו אמר מספר עשרות מיליוני שקלים מקובל,  עו"ד שרף: 27 
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 1 רשמתי. ערבות חברת האם טבעית. 

. עו"ד כספי:  2 סליחה. עד עכשיו הבנתי אותך, אבל עכשיו אני כבר לא מבין

 3 ן לו לגמור.רמי, למה? ת עו"ד שרף:

 4 לא,  עו"ד כספי:

 5 רמי, חבל לך.  עו"ד שרף:

אני יכול ללכת, אחר כך תכעסו עוד פעם. מה הבדל בין  עו"ד כספי: 6 

פירעון אשראים לפקדונות לא משועבדים לבין שעבוד, לא  7 

.  8 מבין. לא מבין

 9 כן. עו"ד רובין:

ן פירעון אשראים לפקדונות לא משועבדים לבין עו"ד כספי:  10 מה ההבדל בי

 11 שעבוד של נכס?

ונגד השעבוד ובוא נמשיך.  עו"ד רובין:  12 ואני עדיין בעד הפירעון 

 13 או.קיי, בסדר. עו"ד כספי:

ולהיות קונסיסטנטי בגישה אז הייתי האמת גם צריך לחשוב  עו"ד רובין: 14 

 15 פעם שניה לגבי המימוש, 

, עו"ד כספי:  16 נכון

יה בקשר אבל כפי שאתה שומע, אני מוכן לחשוב פעם שנ עו"ד רובין: 17 

לשעבוד בנטייה להשאיר את השעבוד. אני דבר אחד לא רוצה  18 

ו  שיקרה, אני לא רוצה שאנחנו נצא מהחדר הזה כשיש לנ 19 

 20 כישלון עם הבנק.

. עו"ד כספי:  21 לא יהיה כישלון, אל תדאג

כולנו ביחד. אני את ההקשר ואת זה אנחנו צריכים לדאוג  עו"ד רובין: 22 

עניתי באופן מסודר הזה של הדברים סיימתי, אני חושב ש 23 

לגבי הבנק. אני חושב שעניתי בצורה מאוד ברורה לגבי  24 

התקציב שלא יכול לעמוד, ואני מציע לחבריי לעשות עוד  25 

. נוכל לחיות איתו  26 פעולה של שיפור בתקציב הזה כדי שכולנו 

, עו"ד כספי: י  27 הואיל וחברי
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שר עוד מילה אחת רק. אם יש למישהו שאלות קונקרטיות בק עו"ד רובין: 1 

לתקציב ועמידתו לא רק בלוחות הזמנים אלא במציאות  2 

ו  יוכל להאיר את עינינ שקיימת, אז ד"ר סדן שנמצא פה  3 

ולהסביר לנו מה המשמעות של העמדת השעבוד בתקציב  4 

אבל אם אתם רוצים, אדרבא. אם לא אז אנחנו גרעוני כזה.  5 

 .  6 נודה לו על נוכחותו

שנעשה הפסקה, חשוב לי לתת יש לי שתי שאלות הבהרה לפני  עו"ד כספי: 7 

לך תשובות. שאלה ראשונה, זה קל מאוד לבוא ולהגיד, קל  8 

 . ואני לא אחראי נגד  מאוד בכלל בחיים לבוא ולהגיד אני  9 

אנחנו למדנו מפיך שיש הסכם, שאם יש נקרא לזה הבדלי  10 

ויכוחים על  גישות ביחס לתקציב, זה הולך לפוסק. אין לנו  11 

, הולכים במה זה חל, על מה זה לא חל. א י , 0223-מרנו או.קי 12 

, אז אמרתי לך .022-אני זוכר כמו היום אמרת ומה יהיה ב 13 

ב 0223-גם ב אז , אם אני זוכר נכון את מה 0212-וגם  14 

.  15 שאמרתי

. עו"ד רובין:  16 אתה זוכר נכון

נגד ואתם  עו"ד כספי: אני זוכר נכון. אז זה קל מאוד לבוא ולהגיד אני  17 

נגד זה ילך  תהיו אחראים. לא. או שאתה בעד ואם אתה  18 

יגיד שזה נכון, עם או בלי שינויים,  לפוסק. וברגע שהפוסק  19 

זה כמובן תלוי בשיקול דעתו, בזה נגמר הסיפור. אתה לא  20 

זה יכול לשמור לזכויות. הערה ראשונה. הערה שניה,  שלי  21 

טיפה הפריע ואני בטוח שאתה לא היית מודע לזה. בהנחה  22 

ועכשיו אני אומר את ז ה בצורה מסודרת, פרקליט, שזה נכון,  23 

יודע את שמו אבל אתה יכול בנקל עם מר גוסינסקי  אני לא  24 

 ,  25 לברר מי זה, וזה לא מר דוד ליבאי

 26 פרופסור, עו"ד שרף:

פרופסור, סליחה. פרופ' דוד ליבאי. פנה לבנק, אני מניח שזה  עו"ד כספי: 27 
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גם לא בידיעתך. מילא שהיה פונה לבנק כמו שמר גוסינסקי  1 

ואמר אל תתנו להם כספים, גם זה לא בסדר אבל  עשה בעבר 2 

 3 ניחא.

 4 לא ניחא. עו"ד שרף:

אני אומר ניחא לצורך הדיון עכשיו. שפנה לבנק, אנחנו נתבע  עו"ד כספי: 5 

את הבנק ואת נושאי המשרה בבנק אם אתם תגיעו איתם  6 

לידי הסדר. מה זה? שאלה שניה. שאלה שלישית, אני מאוד  7 

חברים, נמשיך להיות חברים לפני  מאוד ביחסים בינינו אנחנו 8 

הבוררות וגם אחרי הבוררות. היתה אמירה מיותרת לבוא  9 

ולהגיד לשני העורכים הראשיים שהם היו האנשים, אם מותר  10 

 11 לי להגיד פה עופר קצת מהרהורי לבי?

 12 אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.  מר נמרודי:

נמרודי נכון, אני אגיד גם מה שאני רוצה. שהם מי עו"ד כספי: ררו לעופר  13 

את החיים בתקופות הכי קשות של החיים שלו. הם,  14 

בתפקידים הקודמים שלהם. אחד מהתנאים שלהם לבוא  15 

לתפקיד הזה במעריב היה אנחנו רוצים עצמאות ואנחנו לא  16 

רוצים התערבות שלך, כעורכים אנחנו נעשה את מה שנראה  17 

ולכן היתה פליטת הפה  שלי לנו מבחינה מקצועית. זה בדיוק  18 

לא אליך, אליהם. הם התחילו בזה. בדיוק כמו שאמרו  19 

שוינוגרד הוא ת.פ של אולמרט. זו אותה תסמונת שלא  20 

סומכים על אנשים מקצועיים, תנו להם לעבוד. למה לרמוז  21 

אפילו שהם ת.פ של עופר נמרודי? עופר נמרודי לא מקבל את  22 

וירון  התקציב שלהם, עופר נמרודי מתנגד לתקציב שלהם  23 

היום במשרד אצלי שמע את זה. הוא חושב שזה תקציב שהיה  24 

 25 שיכול להמית,

 26 סיכון מסוים לעתיד החברה, עו"ד שרף:

למה לא להאמין להם? היה לי קל מאוד לבוא ולהגיד למר  עו"ד כספי: 27 
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כמו  ,גוסינסקי, תעשה אתה את התקציב ואתה תהיה אחראי 1 

שאתה מצפה פה הפוך. תעשה אתה את התקציב, תקטין את  2 

נכה, תהיה אחראי תון, העי תגמד אותו, תעשה אותו  3 

לתוצאות. קל לי מאוד להגיד את זה, אבל אני לא אומר את  4 

 5 זה. 

 6 ד"ר סדן.  כב' הבורר:

ניטראלי, אני ישבתי פה,  ד"ר סדן: יכול להיות  יודע אם אני   7 אני לא 

 8 אם אני מבקש ממך אתה יכול להיות ניטראלי.  כב' הבורר:

 9 שלב אבקש לתת לו תשובה.  אני באיזשהו עו"ד שרף:

 10 טוב. כב' הבורר:

 11 מר כספי דיבר בקיצור ויש להרחיב את הדברים. עו"ד שרף:

 12 בבקשה.  כב' הבורר:

ולא  ד"ר סדן: יודע בדיוק, לא שאלו אותי שאלות  טוב, כיוון שאני לא  13 

 14 התבקשתי להשיב, 

השאלה שעלתה היתה שרוצים לשמוע ממך הסברים מפורטים  כב' הבורר: 15 

לגבי התקציב, היינו התאמתו למציאות הקיימת, ריאלי יותר  16 

 17 או לא ריאלי, ומה החששות שהיו לך בקשר לתקציב. 

אני במעריב מספר חודשים, יושב בדירקטוריון. לבקשת עופר  ד"ר סדן: 18 

הצטרפתי לוועדת התקציב שתפקידה היה לשבת עם כל  19 

הנוגעים בדבר, ההנהלה והעורכים, כדי להגיע לתקציב  20 

 . ניסינו זה היה המנדט שקיבלנו מהדירקטוריון. מאוזן ואכן  21 

ו בין  ישיבות בוועדת התקציב  12-ל 12לעשות את זה. נפגשנ 22 

היה קיר אטום. לא שכבר נמנתה כאן, ועד לפני כשבועיים  23 

בין  ניתן היה לקצץ בהוצאות מהתקציב ו/או ליצור התאמה  24 

ובשבועיים האחרונים קרה משהו, לא  ההוצאות להכנסות,  25 

בדיוק מה קרה, אבל קרה משהו שבאו עם תקציב חדש. יודע  26 

לאחר שהיה את התקציב החדש שאלתי את עצמי מה בעצם  27 
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אני מצפה מהתקציב. השאלה הזאת עלתה עוד הרבה קודם,  1 

אבל מה אני רוצה מהתקציב החדש הזה. יש לו מבחינתי  2 

מטרה אחת, לעמוד באיזון בתזרים המזומנים. אני לא מצפה  3 

נ סגור את פער הפחת שלזה אני אקדיש עוד שבטווח הקרוב  4 

כמה מלים יותר מאוחר, אבל אני כן מצפה שלא נזדקק  5 

לתזרים חיצוני לחברה. לא מבעלי המניות, לא מהבנק.  6 

לדעתי, ואני אמרתי את זה בדירקטוריון לא פעם ולא  7 

יזרימו כסף. לדעתי הבנק  פעמיים, לדעתי בעלי המניות לא  8 

מזה יקרה תהיה לי הפתעה על  לא יזרים עוד כסף, ואם משהו 9 

בסיס התקציב הקיים. מדוע? התקציב הקיים מבחינת תזרים  10 

גרעוני. במינימום יידרש סכום של כ , 12-המזומנים שלו הוא  11 

כדי להביא לאיזון. זאת אומרת, קיים גירעון  ₪מיליון  12 12 

ון  12-בתזרים המזומנים של כ נובע, אם ₪מילי . הסכום הזה  13 

אבל  יא חיוביתה הטביאשהנחנו ראינו ראיתם את התקציב, א 14 

תשלומים בגין ריבית שאת זה חייבים לשלם מעבר לה יש  15 

, גם  באופן שוטף וזה לא פעם בשנה, נדמה לי שזה כל רבעון 16 

לבנקים וגם לבעלי האג"ח. תשלום כזה אחד היה אתמול או  17 

 18 היום, משהו כזה וצריך לעמוד בזה.

 19 הוצאות מימון? עו"ד שרף:

ן, כן. זה מסתכם בכהוצא ד"ר סדן:  20 .₪מיליון  12.0-ות מימו

 21 . 2.2חיובי  הביטאמדויק. וה עו"ד שרף:

. ד"ר סדן:  22 נכון

נגטיב  עו"ד שרף:  23 ,12זאת אומרת סך הכל 

, אתה עוצר אותי. אני אתן את ההרצאה שלי  ד"ר סדן: אם תיתן לי 24 

 25 ואחר כך אענה על כל שאלה שתשאל.

 26 אני רק בודק שאני מבין אותך, עו"ד שרף:

נכון שה ד"ר סדן:  27 הביטאאם תישארנה שאלות פתוחות. או.קיי? זה 
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 1 12.0-הריבית היא כ ,₪ומשהו מיליון  2-החיובית היא כ

ן  11-, כך שיש גירעון של כ₪מיליון  ולזה צריך  ₪מיליו 2 

לפחות בגין  ₪מיליון  0להוסיף עוד גירעון תזרימי של  3 

בשנה הפיטורין של העורך הראשי ושל עורך המשנה שנזקפו  4 

. מכיוון שאנחנו עוסקים 0223-אבל ישולמו ב 0227הקודמת  5 

פה בתזרים מזומנים, מטבע הדברים אנחנו צריכים להתייחס  6 

זה עוד  למזומנים שייצאו מהקופה ולא לרישום בספרים. אבל  7 

התוכנית הכספית שהתקציב מראה היא לא הכל, מכיוון ש 8 

ד, מבוססת על חלוקה בעצם לשניים של השנה הקרובה. אח 9 

החודשים הראשונים של השנה שאנחנו נמצאים בעיצומו  2זה  10 

של החודש השלישי, והקטע הזה מעריב ממשיכה כפי שהיא  11 

היתה בשנה קודמת, עם שינויים כאלה ואחרים לא מהותיים.  12 

 13 7חודשים שייצרו הפסד ממשי. בנוסף לזה יש לנו  2זה גם 

חודשים מאוחר יותר שלכאורה, ואני הופתעתי היום  14 

ורכים ממה שאמרו פה העורכים. לכאורה זה צריך היה מהע 15 

החודשים האלה יהיה מוצר חדש  7-ליצור מוצר חדש, ב 16 

שנקרא מעריב המחודש או כל שם אחר, שיתבסס על מבנה  17 

מוצר שונה ממה שקיים היום. מבנה המוצר הזה אמור,  18 

להערכת העורכים והמנכ"ל, להביא לאביטה חיובי. כך נמסר  19 

היום, וזה מטריד מאוד ובישיבת דירקטוריון לנו. אני שמעתי  20 

אנחנו נברר את זה, אני שמעתי היום ספקות, ספקות רבים  21 

באשר ליכולת המוצר ליצור מצב חדש במעריב, מצב כלכלי  22 

חדש במעריב. וכאן אני מוכח להוסיף עוד הערה אחת. שמעתי  23 

סביב השולחן הזה היום הרבה מאוד הערות. הערה אחת לא  24 

להיות בסיס כלכלי לכל מפעל שעיקרו הוא  שמעתי, שחייב 25 

על  כלכלי. אנחנו לא מדברים פה על מלכ"ר, אנחנו מדברים  26 

חברה בע"מ שחייבת לממן את עצמה, את קיומה וליצור  27 
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זכות  תשואה לבעלי המניות, אחרת אין לה זכות קיום. זאת  1 

שהצטרפתי  קיום של החברה לטעמי, זאת הסיבהה 2 

ן, שהסכמתי בכלל  לקחת על עצמי איזשהי לדירקטוריו 3 

וון של הבראת החברה. אין לזה שום משמעות  פעילות בכי 4 

קוראים  122,222עובדים חשובים מאוד,  1,722אחרת.  5 

חשובים עוד יותר אולי, מדינת ישראל אולי הכי חשובה, אבל  6 

  . כל אלה לא מתחייבים להעמיד מפעל כלכלי על רגליו 7 

החברה עצמה, היחידה שיכולה להקים את החברה הזאת היא  8 

כי אני לא שומע לא מבעלי המניות ולא מהבנקים את  9 

העובדים,  1,722הנכונות שלהם להעמיד כספים לטובת  10 

הקוראים ולטובת מדינת ישראל. אני מוכרח  122,222לטובת  11 

לומר בהקשר זה שאני אמרתי בדירקטוריון באחת הישיבות:  12 

, ו זכות אולי אין לנו זכות קיום. אולי אין ל תשמעו רבותיי נ 13 

קיום. זה יכול לקרות, קרו דברים כאלה בעולם. יחד עם זאת  14 

 15 122,222המחשבה הזאת קצת קשה לי, מכיוון שאם יש 

יש ודאי שיטה כלכלית שניתן לספק,  16 קוראים אז 

 17 ,022,222יש  מר נמרודי:

כן, ביום שישי. שניתן לספק את הצרכים שלהם ואת הרצונות  ד"ר סדן: 18 

בצורה כלכלית. התקציב חייב שלהם ואת הבקשות שלהם  19 

להציג את הדברים כפי שהם צריכים להיות. וכאן הבעיה הכי  20 

גדולה שאני מצאתי בהכנת התקציב. אנחנו לא מצליחים  21 

. אם Zero base budgetingלגשת בגישה של מה שנקרא  22 

היינו מתחילים מלכתחילה, מלמטה, ומנתחים כל דבר  23 

לי סובייקטיביות ואומרים צריך לא צריך, בלי אמוציות, ב 24 

, אני בטוח שאפשר להעמיד  מיותרת, אני בטוח, לא רק מאמין 25 

את המפעל הזה על הרגליים ולהרוויח בו כסף. וזה הבסיס  26 

לכל הסיפור. עכשיו אנחנו נמצאים היום במצב קשה עוד  27 
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ו נמצאים במצב שבו כל הענף מצטמצם. בכל הענף  יותר, אנחנ 1 

ם תרגיל קטן רק כדי הזה יש בעיה היום ואני פה עשיתי היו 2 

לראות את זה לעצמי ואני אראה לכם את זה אולי בצורה  3 

זו המגמה של הכנסות מעריב גראפית שמבהירה את הכל.  4 

עד היום. הקו הישר זה המגמה, הנקודות  0227החל מינואר  5 

זה הדרך, כל חודש במה שהוא אומר. המצב הזה הוא  6 

 7 0227-קטסטרופאלי כי זה אומר שהתקציב החדש שמניח ש

לפחות תחזור על עצמה, זו הנחה פשוט לא נכונה. זו הנחה  8 

חסרת יסוד. אנחנו רואים שהשיפוע הזה מצביע לנו שיש  9 

שמתקדם מחודש  12%עד  12%-ירידה עקבית בשיפוע של כ 10 

לחודש. אנחנו באמת מצפים מהעורכים שיצילו את המגמה  11 

 . כל הזאת, אבל המגמה הזאת טבועה קודם כל בענף כולו 12 

סובל מזה. אנחנו צריכים להילחם במה שקורה בענף  הענף 13 

זו גישה לגמרי  ומעבר לזה ספציפית במה שקורה אצלנו.  14 

אחרת מאשר תיקון בהוצאה פה ושם. זאת גישה שאומרת קח  15 

את הדברים מלכתחילה, תבנה אותם כמו שצריך, נכון  16 

ן. לכן קבענו תקופה של   17 2שבינתיים צריך להוציא את העיתו

נ ים של השנה שבה העיתון ימשיך להתנהל כמו חודשים ראשו 18 

חודשים האלה נבנה את העיתון  2-שהתנהל בעבר, אבל ב 19 

החדש ואת המנגנון החדש. התקציב הנוכחי לא מראה שזו  20 

 21 הדרך, לצערי הרב. תודה.

, עו"ד שרף:  22 אדוני

 23 כן, כב' הבורר:

אני רציתי להתייחס לדברים של חברי עו"ד רובין. קודם לכן  עו"ד שרף: 24 

הגיד בצורה מסודרת מה השקפת עולה של הכשרת תקשורת. ל 25 

. הנכס המרכזי  זו השקפת עולמה של הכשרת תקשורת היא  26 

ן  , הוא המוניטי ין אותו של החברה, כמו שגם ד"ר סדן מצי 27 
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שלה. הוא קהל הלקוחות שלה, הוא התפוצה שלה, הציוד  1 

הקבוע שהושקעו בו הרבה מאוד כספים כדי ליצור את אותו  2 

בסיס הלקוחות הזה לאורך השנים. אנחנו  את מוצר שיצר 3 

צריכים להתמודד עם מצב שבו התפקיד שלנו, כך סבורה  4 

הכשרה, אם סבורה הכשרה שהתפקיד של מעריב הוא ליצור  5 

מצב כמו שאומר ד"ר סדן שישבור את קו המגמה, שיחזיר  6 

חזרה קוראים, שיעלה את איכות המוצר כך שהקוראים  7 

מונח כרגע, אשר כמו שאמר יחזרו. השאלה אם התקציב ש 8 

ד"ר סדן בגילוי לב הוא פרי הנחתה, הוא פרי הוראה.  9 

התקציב הזה הוא הוראה שכוללת שני רכיבים שהנחה והורה  10 

בעצם מר גוסינסקי באמצעות לנציגיו. הוראה ראשונה זה  11 

 . שהתקציב חייב להיות מאוזן, אמר ד"ר סדן איזון תזרימי 12 

היה הזרמה כספית מצדו שנית, אמר עו"ד רובין שאין ולא ת 13 

של מר גוסינסקי. התבטא עו"ד רובין בחומרה, הוא אמר  14 

 . שאם יש דרישה להזרים הכוונה היא לקפח את מר גוסינסקי 15 

לכן ההוראה השניה היא אין הזרמה. אלו ההוראות, זה סט  16 

 17 ההוראות שעל בסיסן הוכנה אותה טיוטה. 

 18 איזה טיוטה? עו"ד רובין:

, הכשרה סבורה שבמצב הזה  טיוטת התקציב עו"ד שרף: הנוכחית. עכשיו 19 

ואני רוצה למנות  קיימים סיכונים לא מבוטלים לטווח ארוך  20 

ואני רוצה להגיד מה השקפת עולה של  אותם מאוד בקצרה  21 

 , הכשרה. הסכנות בקצרה הן אלו: כפי שאמרו העורכים כאן 22 

המוצר מקוצץ כי קוצצו כמות הכתבים, משהו בסדר גודל של  23 

כי קיצצו כל . 22%עד  02% פחות כתבים על פני השנים  24 

השנים. שנית, איכות המשכורות קוצצה וכתוצאה מכך טיב  25 

' גם תנאי העסקתם. זאת אומרת אין ביכולת  ג הכותבים.  26 

הנוכחית ליצור מוצר מיטבי, ואני מזכיר לאדוני מדובר  27 
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באוכלוסיה מבוגרת, העיתון חייב לחדור לפלחי אוכלוסיה  1 

. להציב מוצר טוב נוספים, לשם כך הוא ח ייב לשנות את עצמו 2 

יותר. במצב הנוכחי עם התקציב הזה היתרונות אפילו  3 

שבהגעת העורכים לא מנוצלים. העורכים האלה הם דמויות,  4 

כפי שאדוני אני חושב התרשם, מובילות. הם יכולים למשוך  5 

אחריהם כתבים טובים. סיפרו לאדוני בלי שמות כמה פונים  6 

יכולים לסח וף כוחות, רק צריך לתקציב. אבל אליהם. הם  7 

, הגרזן אומר לא תהיה או לא יהיה  אני מזכיר שיש גרזן 8 

תקציב לא מאוזן. התוצאה, העיתון ורמתו יפגע בטווח  9 

הארוך אני מדבר, אני מדבר רק על טווח ארוך, וכתוצאה  10 

וחומר  מכך אי אפשר יהיה אפילו לא לשמור את תפוצתו, קל  11 

מעגלי קוראים מהציבור לא להגביר תפצה כדי להחליף  12 

המבוגר לציבור צעיר. זו סכנה ראשונה. סכנה שניה בטווח  13 

הארוך זה שאין יכולת לפתח את המוצרים המשלימים  14 

בקבוצת תקשורת. קבוצת תקשורת, אדוני, היום כולם עמדו  15 

על זה, זה לא רק עיתון פרינט. צריך מוצרים ומנועי צמיחה.  16 

, כולם דיברו עליו. מוצרים משלימים זה לדוגמא אינטרנט 17 

י נתונים. דיברו כאן העורכים באופן  אני רוצה לתת לאדונ 18 

שזה הקבוצה של ידיעות אחרונות  Ynetכללי, קבוצת  19 

 20 022, 022-באינטרנט, ככל הנראה מונה בסדר גודל של כ

מונה  Nrgכתבים, עורכים, עובדים וכך הלאה. קבוצת  21 

צריך. אי עשרות, אני לא רוצה לומר מספרים מדויקים, לא  22 

אפשר ליצור את המוצר המשלים ברמה הנחוצה כדי להפוך  23 

את המצב ולגרום לציבור חדש להגיע. המעבר בין אינטרנט  24 

לפרינט הוא ברור היום. כולם אומרים קרא את המוצר  25 

ולהיפך.  נקודה האינטרנטי שלי, תפנה למוצר הכתוב שלי  26 

י ש שלישית, הם אמרו שאין להם יכולת לפתח מנועי צמיחה.  27 
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ניין זה. אנחנו עבלבה של הכשרת תקשורת על מר גוסינסקי ב 1 

כמובן לא מבררים כרגע את העבר, אני רק מעיר. קבוצת  2 

הכשרה סברה שיש להקים מנוע צמיחה שהוא בעצם עיתון  3 

 , הוא הדוגמא שהארץ עשה. היה נדרש  The markerכלכלי 4 

לצורך כך השקעות, מר גוסינסקי דעתו היתה שונה. לא  5 

והיום המצב הוא, הושקעו  הכספים, לא פותח המנוע צמיחה  6 

כי היא דוגמא לצומת  The markerואני נותן לאדוני דוגמא  7 

שאנחנו נמצאים בה היום להבנת הכשרה. הארץ היה במצב  8 

של גרעונות כרוניים בתקציבים, לא מאוזנים. מה עשה  9 

הארץ? בדיוק הפוך ממה שאמר ד"ר סדן שאנחנו מאוד  10 

ר כך, אני אקים ואשקיע קבוצה לפיתוח מעריכים. הארץ אמ 11 

 The 12מנוע צמיחה, אני אפתח את המוצר שקוראים לו 

marker אני אעמיק את הגירעון בתקצוב, אצור מנוע צמיחה , 13 

שלימים יחזיר את עצמו עם ריבית והצמדה ויאזן את  14 

התקציב. זו תפיסת העולם, אני לא מדבר דווקא לייצר היום  15 

The marker אולי ,The marker  .נעשה דבר אחר החמצנו  16 

אבל להעמיק את הגירעון כדי לייצר מנועי צמיחה. זה אגב,  17 

מה שעשה ידיעות היום עם כלכליסט.  אנחנו לטעמנו המצב  18 

, הוא שבתקציב הנוכחי בגלל שתי הגזרות של מר גוסינסקי 19 

תקציב מאוזן ואמר אין השקעה של בעלי המניות, לא  אמר 20 

הוא  0223נועי צמיחה. תקציב יהיו בטווח הארוך את אותם מ 21 

ניסיון להתאים את עצמו לדרישותיו של מר גוסינסקי על  22 

הסיכונים שאנחנו מבקשים להתריע אותם וכפי שלימד אותי  23 

, הסיכונים כולם ירבצו לפתחו של מי שדרש, מר  עו"ד רובין 24 

ין זה לתת דוגמא  י, בעני י רוצה, אדונ גוסינסקי. הלאה. אנ 25 

היה פעם אותה צומת, אל על  אחת קטנה, דוגמת אל על. 26 

ן, היתה בהפסדים, הממשלה השתלטה עליה.  היתה בגירעו 27 
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היתה החלטה, החלטה קשה אסטרטגית, מה לעשות, לקצץ  1 

את הקווים, לקצץ את המטוסים, למכור, להצטמצם, או  2 

הפוך, להשקיע, לקנות מטוסים, להרחיב קווים ולפרוץ  3 

טה קשה. בהמשך את המעגל של הגירעון המעמיק. זו החל 4 

הכשרה סבורה שצריך להשקיע. שצריך ליצור מנועי צמיחה,  5 

שצריך להשקיע במוצרים כדי להיות ולבסס את הנכס  6 

המרכזי של העיתון והוא אחד ויחיד, מוניטין. הנכס של  7 

החברה הוא אחד, הלקוחות שלה. היכולת שלה למכור  8 

מוצרים, היכולת שלה להפיק תועלת מציודה. זה לא יתבצע  9 

היה תקציב שיאפשר זאת עם תוכנית כלכלית בלי שי 10 

מתאימה.  כרגע אין אפשרות לעשות את זה לאור שתי  11 

הגזרות שנגזרו. לא על ידי הכשרה. שלישית, אדוני, אני רוצה  12 

להגיד את הסכנות לפגיעה במכירות. אני רוצה שהדברים  13 

יהיו ברורים. יראה אדוני מה קורה, אנחנו סבורים  14 

ידיעות נהדרות לעיתון, באמת שהעורכים היום יש להם  15 

עכשיו מה קורה, אני העיתון הוא משתבח, אין חולק על כך.  16 

עומד ביום שישי מול הדוכן ורואה את שני עיתוני הצהריים  17 

וצריך להחליט מה אני קונה. אני מתנצל אם אני לא מנוי של  18 

גינת  אף לא אחד מהם. כל השבוע שמעתי בפרסום ידיעה, רפי  19 

של המפרסם בידיעות והוא אומר קראו על נדמה לי או הקול  20 

תחקיר שבוצע וכך וכך. אני זוכר את זה במשך השבוע ואומר  21 

אה, ידיעות דווקא מעניין אותי, אני אקח אותו ליד. מעריב,  22 

אדוני, לא ישמע אותו בתקשורת. אני אומר לאדוני שבסוף  23 

שבוע הזה היה דווקא ידיעה מאוד מעניינת על עדים ש  24 

מאוד מעניין, במעריב. אדוני לא שמע עליו  ותקיפם. תחקיר 25 

פתח את העיתון עצמו. כי צריך פרסום. מה  אם הוא לא 26 

יהיה פרסום, לא  הבשורה של התקציב הנוכחי? קיצוץ. לא  27 
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יהיה הגברה של מנועים, לא נדע לחדור לקהלים החדשים כדי  1 

להראות את המוצר המשובח. נקודה נוספת, אדוני, זה מה  2 

. אותו הדבר בדיוק. העמיקו את The marker-שעשו ב 3 

הפערים, העמיקו פרסום וכתוצאה מכך צמח העיתון על דרך  4 

נוספות וחדירה לקהלים. התקציב הנוכחי אם לא  של מכירות  5 

יהיה השקעה והעמקה, לטווח הארוך אנחנו לא ננצל את  6 

המוצר. נקודה אחרונה. יהיה גם פגיעה בשירות למנויים. אני  7 

ם לומר, יש סיכונים כבדים פה. אני חושב שרמזו פה, מנסי 8 

ייצור,  רוצה להגיד לאדוני מה הסיכונים. יש לדוגמא מחשב  9 

ן. תקלה במחשב  מחשב הייצור הוא ליבת הייצור של העיתו 10 

היצור היא תקלה בייצור העיתון על כל המשתמע. מי שיכנס  11 

נגזר על העורך, הוא לא יכול לעשות  לתקציב יראה קיצוץ.  12 

אם תהיה תקלה עובדים על הקצה, קרא אחרת, הוא חייב.  13 

ן  לזה המנכ"ל. על הקצה. אני לא רוצה להרחיב מה הסיכו 14 

שכרוך כשעובדים על הקצה, לא צריך להמשיך. אותו הדבר  15 

קווי האספקה. אם חלה בעבר קו אספקה מסוים של משאית  16 

שצריכה להגיע לנהריה, יכול היה קו האספקה של עכו לכסות  17 

ומאריכים את קו האספקה מחיפה עליו. היום אם לוקחים  18 

ועד הצפון, כשהוא חולה אין מחליף. קו אספקה של תל אביב  19 

כאן סיכונים בטווח הארוך לא יפסק. זאת אומרת לוקחים  20 

של השמירה על המוצר ושימור המוניטין. עמדתה של מעריב,  21 

לסיכום, היא הפוכה מהבשורה של התקציב הזה. מעריב  22 

י המניות להשקיע במימון סבורה שצריך להשקיע ועל בעל 23 

תקציב גרעוני לתקופה קצובה, שנתיים שלוש, לתת בשורה על  24 

ייצור מנועי צמיחה, לחזק את העיתון כדי שנקטוף את  ידי  25 

הפירות כולנו בטווח היותר רחוק. זו עמדתה של מעריב על  26 

התקציב. שמעתי שחברי אומר, וכאן אני רוצה להעיר הערה  27 
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ן. מר רובין אומר אנחנו לא אחת לגבי עמדתו של מר רובי 1 

אחראים על התקציב, אנחנו הכוונה מר גוסינסקי. התקציב  2 

, הוא קורא. מטעה, לא ישים, מלים קשות מאוד  הזה בעייתי 3 

, אדוני, קבוצת הכשרה איננו מוכנים  ן. אנחנו של מר רובי 4 

ליטול אחריות על אף לא אחד מהמעשים שמר רובין חושב  5 

, אני מבקש אדוני שתהיה שקיימים. אם התקציב לא מעשי 6 

י  כי אין דבר כזה ששנ הכרעת פוסק כמו שאמר מר כספי  7 

הצדדים לא יקחו אחריות על המעשה הסופי. לא יהיה מצב  8 

שבו תקציב יאושר על אחריות צד אחד. זה מצב שלא יהיה.  9 

, עמדתנו היא שאם מר רובין חושב את מה שהוא  לכן, אדוני 10 

ינופף אומר והוא גם מציין את זה לפרוטוק ול כדי שלימים  11 

בו, אנחנו מבקשים לציין זאת, אף אנו מנופפים בכך. איננו  12 

 , מסכימים לתקציב מטעה, איננו מסכימים לתקציב לא ריאלי 13 

איננו מסכימים לפעולה שחלילה מטעה נושה, איננו מסכימים  14 

 15 לכך, מתנגדים בתוקף.

 16 טוב, כב' הבורר:

נ עו"ד שרף: יין התקציב,  ני, לענ  17 קודה ראשונה.רק דקה, אדו

 18 צריך לסיים,  כב' הבורר:

,  עו"ד שרף: , צריך עוד שתי נקודות שונות. אנחנו רצינו אני, אדוני 19 

אדוני, להזכיר שאנחנו חושבים שהטריגר למה שקרה כאן זה  20 

לא כמו שמר רובין עוד פעם רומז פעם אחר פעם וגם הבורר  21 

. מר  שאל אותי סדרת שאלות בעקבות טיעוניו של מר רובין 22 

ו ברו לנו תורה לפיה, ואני קורא, ביקשנ -בין מנסה להנחיל  23 

ן. לא הי התקציב, כך הוא  0227 שיהיה תקציב אומר מר רובי 24 

רומז. החברה לא יכולה להתנהג באופן מתוקן ללא תקציב,  25 

. אם אפילו 0227-אומר מר רובין. פשוט לא היה תקציב ב 26 

 27 נדמה לי אזכור את אדוני, אדוני אמר החברה ניסתה לעקוף
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וזה מה שקרה.  0227את עצמה על ידי אי הכנת תקציב לשנת  1 

שאלות נוקבות שמבוססות כולן על הנחות עובדתיות שלא  2 

אני . החברה התנהלה לא בתקציב. 0227היה תקציב לשנת  3 

רוצה להראות לאדוני שנטעו בו דעה קדומה, שגויה, שאין לה  4 

 5 . 0227הנה, היה תקציב למעריב לשנת אחיזה במציאות. 

? ' הבורר:כב  6 זה התגלה רק עכשיו

 7 לא. אנחנו לא הגשנו כתב הגנה. עו"ד שרף:

חודשים לא אמרתם שיש  0למה בדיון שהיה אצלי לפני  כב' הבורר: 8 

 9 תקציב?

אני אסביר לאדוני, לא סליחה מר כספי, אני אשיב. נאמר לנו  עו"ד שרף: 10 

אני מודיע לאדוני שיהיה ברור, אני אומר  .לא הוכן תקציב 11 

 12 שלא רק שהם, לאדוני

זיכרון טוב,  כב' הבורר: לי בדרך כלל  ני, ויש   13 למיטב זכרו

 14 אולי אני אספר לאדוני את הסיפור. עו"ד שרף:

היה דיון ונאמר שתהיה ישיבה בקשר לרבעון האחרון של  כב' הבורר: 15 

. אז איפה זה היה הדבר הזה? 0227  16 וכו'

זוכר אני תמי עו"ד שרף: י בנחת, ואם אדוני  ד אומר שיש אסביר לאדונ 17 

סכנה להשיב על עובדות בצורה לא מסודרת בלי תצהירים.  18 

יגיש תצהירים לכתבי  אני הוא זה שביקשתי שמר גוסינסקי  19 

נעמוד  טענותיו. ביקשתי את זה, אני מבקש את זה, אנחנו גם  20 

על זה בשלב הראיות, כי אני כשאדוני שאל אותי בדיון  21 

יודע את התשובה  המדויקת, הקודם שאלות, אני כשאני לא  22 

לא כללית, אני נזהר להבדיל אולי מאחרים ואומר עובדות  23 

כשהן בדוקות. ובכן, אדוני, הוכן גם הוכן תקציב למעריב  24 

. שתיים, התקציב הזה הופץ לדירקטוריון. אני 0227לשנת  25 

אגיד לאדוני שהתקציב הזה הופץ לדירקטוריון כשאפילו  26 

 , ון, מר פרלמן אפילו נקבע נציגו של מר גוסינסקי בדירקטורי 27 
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ן. לדוגמא. הטענה שלא  דיון על כך וביקש לדחות את הדיו 1 

הוכן תקציב או הטענה שהחברה עבדה בלי תקציב בשנת  2 

היא עורבא פרח. ואדוני יותר מזה, אני אגיד לאדוני מי  0227 3 

עסק בריכוז הכנת התקציב הזה, שני נציגים של מר  4 

גוסינסקי, שניים לא אחד. האחד שהיה אחראי על צד  5 

ההכנסות ששמו מר משה ראובני, הוא היה משנה למנכ"ל  6 

,  7 שמונה על פי דרישתו של מר גוסינסקי

 8 מה שמו? עו"ד רובין:

 9 משה ראובני. אני מצטער שאתם לא מכירים את השמות. עו"ד שרף:

 10 הוא לא מכיר, אולי אחרים מכירים. עו"ד כספי:

זה היה  לא, לא, מר רובין. השני הוא מר אביעד פרידמן. עו"ד שרף: 11 

אחראי על צד ההוצאות. זאת אומרת, האנשים הללו מתוך  12 

וזה הוצג  ההנהלה הכינו תקציב, ריכזו את התקציב  13 

לדירקטוריון המסמך הזה. עכשיו אדוני, אני רוצה להגיד  14 

י לא  שמי שגם ציין את זה, מר נמרודי באחת מהישיבות, אנ 15 

יום הבירור, א בל רוצה להיכנס לזה בצורה ארוכה. עוד יבוא  16 

צריך להבין את העובדות כהווייתן. לא רק שהחברה עבד עם  17 

תקציב, אלא נתנו לכל מחלקה את הנתונים של תקציב מול  18 

ביצוע בזמן אמת, כדי שהיא תשתפר, תעמוד במסגרת  19 

התקציב. כל הטענה שנטען בלבו של אדוני דעה קדומה כאילו  20 

 21 , כאילו החברה התנהלה ללא תקציב, 0227-לא היה תקציב ל

 22 אבל, ב' הבורר:כ

 23 או כאילו הבנק, את הדעה אני צריך לקטוע.  עו"ד שרף:

 24 רק קריאת ביניים.  כב' הבורר:

 25 אני צריך לתקן את הדעה הזאת. עו"ד שרף:

 26 רגע, שניה, עו"ד כספי:

, לא? כב' הבורר:  27 גם אתם הייתם בדיון
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 1 לא. בדיון הקודם אדוני פעם ראשונה, עו"ד שרף:

, כב' הבורר:  2 בדיון אצלי

 3 כן,  עו"ד שרף:

 4 נו, טוב. כב' הבורר:

ואני חיכיתי כדי להשיב אחרי שאבדוק את העובדות בצורה  עו"ד שרף: 5 

מדוקדקת, כי אני אדוני לא משיב עובדות שהן אינן  6 

משיך הלאה. לא רק שהיה תקציב כזה, היה מדויקות. ואני מ 7 

גם בדיקה של תקציב מול ביצוע ברמה שוטפת. לכן כל  8 

תקציב והבנק בגלל זה חשב שהחברה  הטענה כאילו אין 9 

ניתוח  מתנהלת ללא תקציב, הוא בא אליה בטרוניות שזה עוד  10 

נוסף של הטיעון הקודם, לא היו הדברים מעולם. עכשיו  11 

י. עד שיהיה לאדוני ברור. לדוגמא בדיון שקוים  הלאה, אדונ 12 

, אמר 02.0-בדירקטוריון, בא מר נמרודי ב 0227בתחילת שנת  13 

י מעביר את השרביט למר משה ראובני מר נמרודי: "אנ 14 

המשנה למנכ"ל, הוא הכין עם כל הצוות את הפרזנטציה".  15 

פרזנטציה שלמה על תוכנית אסטרטגית וכשנגזרת ממנה יש  16 

גם תקציב שכמו שאדוני רואה גם מצגת ודיון מפורט, מי  17 

המציא את הדברים האלה? לא היה דיון? בושה. עכשיו אני  18 

. יראה אדוני מה אמר נציגו השני ארצה להגיד לאדוני הלאה 19 

של מר גוסינסקי, אביעד פרידמן. יראה אדוני מה הוא אמר,  20 

הוא אמר ככה: יש קיצוצים וחסכונות, פשוט שתדעו את  21 

יזע ודמעות וצעקות, לא בקלות, מתאר את  המצב, בדם  22 

תלאותיו בהכנת אותו מסמך. התקציב ותוכנית וקיצוצים.  23 

בטרוניה אל החברה כי היא  לכן כל המחשבה כאילו הבנק בא 24 

עבדה ללא תקציב, ללא סדר, זאת פשוט שגגה, שלא לומר  25 

 26 הטעיה.

 27 שגגה שאתם הייתם שותפים לה. כב' הבורר:
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 1 אני לא הייתי שותף מעולם לציון עובדות שאינן קיימות.  עו"ד שרף:

 2 היתה כאן ישיבה קודמת באותו נושא,  כב' הבורר:

זה, היום ה עו"ד שרף:  3 שבתי. והשבתי על 

 4 היום,  כב' הבורר:

י. אנחנו עוד לא הגשנו כתבי הגנה, סליחה אדוני  עו"ד שרף: ודאי, אדונ 5 

 6 אם התבלבלו לכולנו היוצרות.

 7 לא, לא, אני אגיד לך, עו"ד כספי:

יש כתב תביעה שהוגש לפני כמדומני חודשיים, חודשיים  עו"ד שרף: 8 

י לומד את  וחצי, ואני לא משיב לכתב תביעה לפני שאנ 9 

. העובדות ולכן לא מצייר עובדות  10 באמצען ובאמצע בדיקתן

 11 די,  עו"ד כספי:

 12 נגמר, טוב. עכשיו הלאה.  עו"ד שרף:

 13 רגע שניה, אני רוצה להשיב לכבוד הבורר. עו"ד כספי:

 14 אתה לא צריך להשיב, העובדות כל כך ברורות.  עו"ד שרף:

 15 אבל הבורר צודק. עו"ד כספי:

 16 דקה אחת, עו"ד שרף:

 17 זה לא עבר את הפרוצדורה, י:עו"ד כספ

 18 רמי אני מבקש, תן לי להמשיך. עו"ד שרף:

 19 שניה רגע, זאביק, עו"ד כספי:

. עזוב, תודה. עו"ד שרף:  20 לא, תן לי רמי, תן לי

זה לא עבר את הפרוצדורה של התיאום, זה לא תקציב  עו"ד כספי: 21 

מוסכם ועל זה אנחנו אמרנו הנציגים שלך, אבל זה שהיה  22 

ציב, אבל זה לא עבר את הפרוצדורה תתאמו תקציב היה תק 23 

 24 ואנחנו אמרנו אתם בישלתם את התקציב,

לא רק זה אלא אתם אמרתם לי שצריכה להיות ישיבה  כב' הבורר: 25 

 26 .0227בדצמבר בנושא של הרבעון האחרון של 

, עו"ד שרף:  27 ודאי
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 1 כן, בסדר. עו"ד כספי:

ב עבר בתקציב, התקציאני אסביר לאדוני. היה שינוי  עו"ד שרף: 2 

קיצוצים, התקציב עבר שינויים, התקציב עבר התאמות  3 

במשך השנה, שלא יהיה פה אי הבנה. הטענה אני חייב לעקור  4 

אותה כי היא לא נכונה, כאילו מעריב התנהלה ללא תקציב  5 

ולא הוכן תקציב וחברי עו"ד רובין חזר על זה היום, היא  6 

ונל נביא את העדים, נשמע אותם  מד טענה שאיננה נכונה.  7 

 8 אותם.

 9 בסדר. כב' הבורר:

זו דעה קדומה שמנסים לטעת אצל הבורר. עכשיו אני אענה  עו"ד שרף: 10 

לאדוני מה הטריגר, מה גרם לבנק לבוא כמו שהוא בא היום.  11 

לא העדר תקציב, זה כבר אדוני רואה שלא נכון. מה כן? מר  12 

גוסינסקי. מר גוסינסקי בא לבנק ואיים על הבנק בתביעות  13 

הפקידים. איים על הבנק בתביעות כנגד הבנק.  אישיות כנגד 14 

איים על הבנק שהוא יתבע אותם על אובדן או פגיעה  15 

בהשקעותיו. אמר לבנק שהתנהלותו עם מעריב הוא אומר מר  16 

גוסינסקי אינה מקובלת עליו והם הבנק אחראים להתנהלות.  17 

עכשיו יבין אדוני היטב. במצב הזה כשבנקאי שומע אחד  18 

טא כך, היתר הוא עניין למסקנות משני השותפים מתב 19 

יודעים, הבנקאים אם  להתנהלות הבנק בתוכו. אנחנו לא  20 

יהיה צורך בבוא היום יעידו על כך.  עכשיו אני מגיע למשפט  21 

אחרון שקשור בדבריו של מר רובין לגבי שיחות עם הבנק.  22 

צריך שיהיה ברור. הבנק שאל מה קורה ונמסר לבנק יש  23 

ן כנציגו  תקציב בהכנה, צריך לעבור הליך של תיאום, מר רובי 24 

של מר גוסינסקי חייב לומר את דברו כי הבנק חושש, אם מר  25 

גוסינסקי מאיים בתביעות, והיום שמענו שמר גוסינסקי  26 

 27 0223מאיים בתביעות חדשות, עוד תביעות הפעם על תקציב 
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שחושבים עליו, גם על זה הוא יתבע, כך הוא אומר, זה לא  1 

גוסינסקי עצמו  יעבוד. חייב נציג של מר גוסינסקי או מר  2 

להתייצב בבנק ולהביע עמדה. אמר מר רובין מה דעותיהם  3 

בשני נושאים, אמר שהם תומכים בהצעות מסוימות, הוא  4 

אמר באופן קונקרטי, הוא אמר שבנושאים אחרים הם שעבוד  5 

אמר מר רובין מתלבטים עם חשש שהם יצטרכו, כך הוא  6 

זאת. הם עוד שוקלים.  אומר, להתנגד אך הוא לא יודע 7 

מאידך הוא אומר שהוא לא רוצה שיהיה כישלון עם הבנק  8 

ובכל מקרה החברה תהיה אחראית. מי זו החברה הזו שתהיה  9 

 , האחראים הם אלו שמקבלים את ההחלטות. אחראית? כבודו 10 

אם מבקש מר גוסינסקי לבצע תיאום על יד השולחן הזה,  11 

יעבור לפוסק וזה יע בור כי לא יאושר והוא מבקש, ואם זה  12 

גוסינסקי או נציגיו אומרים שהוא בלשונו של  תקציב שמר  13 

יאושר, הכשרה תתנגד, עו"ד רובין מטעה או לא ישים, זה לא  14 

התוצאה היא תהיה שלצד התיאום תהיה אחריות. מי  15 

. אנחנו, אדוני, בסיכום מבקשים לומר  שיתאם, יהיה אחראי 16 

לו החברה פעלה לאדוני כך, נטעו אצל אדוני דעה קדומה כאי 17 

זו עובדה בלתי נכונה. נטעו אצל אדוני 0227-ללא תקציב ב  , 18 

גוסינסקי לא מעורבים  דעה קדומה כאילו נציגים של מר  19 

ושגויה. אין פנינו 0227-בהכנת התקציב ל , היא דעה קדומה  20 

לבירור העבר כרגע. אמרתי את זה בישיבה הקודמת והבלגתי  21 

כיתי, בדקתי.  אנחנו כשאדוני שאל אותי שאלות. הבלגתי, חי 22 

גם היום רוצים להמשיך ולהבליג. אנחנו לא רוצים לברר  23 

כרגע לצורך הפעילות השוטפת את העבר. אנחנו מבקשים  24 

לעשות כך, ראשית שמר גוסינסקי ישלח נציג שיבוא יחד  25 

איתנו לבנק, מי שהוא רוצה. אנחנו מציעים שיצטרף לפגישה  26 

לפני הישיבה בבנק גם מנכ"ל מעריב. אנחנו סבורים שרצוי ש 27 
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יתאמו כדי להציע את החבילה המינימלית האפשרית שהבנק  1 

יתרצה כמו שאומר מר רובין. לאחר מכן הצדדים בהסכמה  2 

עם הבנק יפעלו באופן שינסו לשכנע את מומלציהם  3 

בדירקטוריון מעריב להסכים לאותם מהלכים שהם ידברו עם  4 

ני רק שאל, אני  רק חוזר הבנק. אם לא, לא יצלח הדבר. אדו 5 

עוד פעם, אמר מר רובין כאילו היה איזה חלילה מעקף.  6 

התשובה היא חס וחלילה. הבנק קרא להנהלת מעריב,  7 

לעורכים, כמובן מר נמרודי המנכ"ל של מעריב אחזקות, מי  8 

, מנכ"ל מעריב אחזקות,  שהגיע זה מנכ"ל מעריב מודיעין 9 

 10 כמובן שני העורכים, סמנכ"ל הכספים, כולם של מעריב, כדי

להציג בפניהם את התקציב ודרישות תקציב שנאמר שהוא לא  11 

מתואם ולא מאושר. זה ברור, עד שלא יתואם ולא יאושר  12 

הבנק גם ציפה לאותה חבילת צעדים שמר הוא לא מאושר.  13 

רובין באדיבותו ובהגינותו ציין שהם הוצגו בפני מר רובין  14 

יגיע  כדרישות הבנק באופן שאם כך ייעשה, אז הבנק  15 

חברי מר רובין העיר אודות פגישת חבריי עם ת. להסכמו 16 

הבנק, כך אמר מר רובין בלשונו אם רשמתי, חבריך לא נפגשו  17 

 18 , לא נפגשו עם הבנק. עם הבנק. אני, עו"ד כספי, שנינו חבריך

 19 מר נמרודי לא חברינו? עו"ד רובין:

לא, מר נמרודי הוא מנכ"ל נושה משרה, ואני גם לא קורא  עו"ד שרף: 20 

נסקי חבר, מרשו של חברי.  אני מכבד. מר גוסינסקי למר גוסי 21 

. , הוא מרשו של חברי  22 הוא לא חברי

. עו"ד רובין:  23 אבל האמת היא שכשאמרתי חבריי חשבתי שחבריי היו

.  עו"ד שרף:  24 לא, לא היו

 25 לא ידעתי.  עו"ד רובין:

 26 טוב, לא ידעת טוב שאתה מתקן, תודה לך הלאה. עו"ד שרף:

 27 איתם.אני דיברתי  עו"ד כספי:
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 1 תודה, גם מר רובין דיבר. עו"ד שרף:

 2 כספי היה,  עו"ד רובין:

 3 מה, אני צריך להיפגש? טלפון לא מספיק? עו"ד כספי:

 4 תודה. עכשיו מה שרציתי לומר,  עו"ד שרף:

 5 מה אני יכול לעשות? זאת האמת. עו"ד כספי:

ני, לומר הוא כך. מבקש מר נמרודי  עו"ד שרף: מה שאני מבקש, אדו 6 

 7 פעם נוספת שכשהבנק  הציג את תנאיו,להדגיש 

 8 אחרי הצגת התקציב. מר נמרודי:

אחרי שכמובן שנמסר לו שהתקציב לא מאושר, אמר מר נמרודי  עו"ד שרף: 9 

יסף. יש להגיע להסכמות מוקדמות לגביהן ולא   10 כל התנאים 

 11 ולכן הבנק חיפש אותו. מר נמרודי:

, כדי למ עו"ד שרף: סור לו את ולכן גם הבנק חיפש את מר רובין 12 

הדרישות. מר רובין הוא רק בא כוחו של מר גוסינסקי בעיני  13 

יודע מה קורה בנושאים אחרים. בסוף  הבנק בנושא זה. לא  14 

היום אנו מבקשים מאדוני לבקש מלפניו את ההחלטות  15 

הבאות: להעביר את המחלוקת בנושא התקציב לפוסק. אין  16 

רובין  מנוס מכך כי אף אחד איננו מוכן שיאושר תקציב שמר 17 

התבטא עליו כפי שהתבטא. אנחנו לא מוכנים. שניים, אנחנו  18 

מבקשים שאדוני ימליץ לנציג של מר גוסינסקי להצטרף  19 

לפגישה בבנק לאחר שיש חבילת צעדים, כדי שיהיה ברור  20 

שבנושא של הצעדים שהבנק דורש הם פרי הסכמה. חשוב  21 

מאוד שנציג של מר גוסינסקי יהיה. מר גוסינסקי איים  22 

הם שהוא יתבע אותם. הם צריכים לדעת, הפניו לתבוע עלי 23 

ילך  אותם על הבטחונות הללו או פניו להסכים להן. זה לא  24 

אחרת. אי אפשר לדבר בשני קולות, לא עם הבנק. שלישית,  25 

אדוני, אנחנו מבקשים שהבירור של נושא התקציב יתבצע  26 

ני, אנחנו מבקשים שתהיה  במהירות המירבית. רביעית, אדו 27 
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זמנית לעת הזו, לחודש הקרוב, לחודשיים הקרובים, הסכמה  1 

פי התקציב הקיים או כל תקציב אחר. חמישית,  לפעול על  2 

אנחנו מציעים שנציג של מר גוסינסקי אם הוא מבקש לשנות  3 

עוד או להפוך אותו כלשונו  את התקציב ולקצץ עוד ולהוריד  4 

לריאלי, יעשה זאת. אנחנו מסכימים שהוא יפגש במישרין עם  5 

כ"ל מודיעין, עם העורכים, יבקש את בקשותיו, יעבוד מנ 6 

ויעסוק בהכנת המוצר. אני מזכיר לאדוני שהתקציב הזה הוא  7 

פרי תיאום מוקדם, יושב כאן ד"ר סדן מוועדת התקציב, אמר  8 

ו  ני כל פעם שאל אותי איפה  12-12אנחנו קיימנ ישיבות. אדו 9 

ו. המוצר, אתם לא מכינים אותו, אתם חושבים לעקוף מישה 10 

נציגי מר גוסינסקי בוועדת התקציב עם  איזה שאלה. יושבים  11 

ממונים ומומלצים מטעמה של הכשרת תקשורת שמונו  12 

 13 כדירקטורים והם יחד ילכו ויעסקו בהכנת תקציב. 

. ד"ר סדן:  14 זאב, אתה מזלזל עכשיו בדירקטוריון

 15 דקה, רק דקה.  עו"ד שרף:

שהו אחר. הוועדה זה לא מומלצי גוסינסקי ולא מומלצי מי ד"ר סדן: 16 

,  17 הזאת נבחרה על ידי דירקטוריון

. עו"ד שרף:  18 נכון

. עו"ד כספי:  19 נכון

נכון, וד"ר סדן הוא לדוגמא נבחר שהוא דירקטור שמונה  עו"ד שרף: 20 

גוסינסקי, וגם מר אמנון פרלבהמלצ מן. אין ספק, ת מר  21 

לבצע תיאום  בתיאום. אי אפשר לדרוש מאיתנו אנחנו רוצים 22 

מה לעשות. אי אפשר לנשוף חם וקר ביחד. ולא לבצע תיאום.  23 

ני, זו הבקשה שלנו, אנחנו מבקשים שמצדנו אם  עכשיו, אדו 24 

יין לשבת ולתת את ההמלצות שלו איך  נו מעונ ד"ר סדן אינ 25 

לעשות רביזיה בתקציב, נדמה לי שהמונח שנקט פה מר רובין  26 

היה אם לא יהיה סיפק לעשות רביזיה בתקציב, אנחנו  27 
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זיה כדי שתהיה אחריות. אנחנו מוכנים מבקשים שתהיה רבי 1 

שיעשה זאת מר גוסינסקי אישית. אנחנו מצהירים, ישב מר  2 

גוסינסקי בהנהלה עם אלה שמכינים את התקציב, יתן את  3 

על מר גוסינסקי. ההנחיות כדי שיהיה מוצר שיהיה מקובל  4 

 5 אחריות עם סמכות ביחד. זה מה שהיה לי לומר.

 6 ם אני אגיד את דבריי, אני חושב. טוב, הגיע הזמן שג כב' הבורר:

 7 אגיד כמה מלים? 0227אולי כדאי שעל התקציב של  עו"ד רובין:

 8 אני אגיד. כב' הבורר:

לי יש מה להגיד.  עו"ד רובין:  9 כיוון שגם 

נייר של  כב' הבורר: . אני מוכרח לומר 0227אני שמחתי לראות שיש כאן  10 

נים בתקופה שבמשך כל הדיונים שהיו לנו, והיו לנו מספר דיו 11 

 12 הזאת שמאז עלה הנושא של התקציב, 

 13 .0223של  עו"ד שרף:

 14 ,0227. הישיבות הראשונות היו 0227לא,  כב' הבורר:

. עו"ד שרף:  15 רבעון אחרון

 16 זה אושר על ידי מנכ"ל מעריב.  עו"ד קופפר: 

 17 נכון.  כב' הבורר:

 18 נכון.  עו"ד שרף:

 19 ,0227הדיונים הראשונים היו  כב' הבורר:

. :עו"ד שרף  20 רבעון אחרון

באו ואדוני אז דיבר בהרחבה על כך שאין חובה לתאם וכל  כב' הבורר: 21 

של ההסכם וזה לא היה  17הדברים.  אנחנו דיברנו על סעיף  22 

נייר,  23 ברור כל כך, אבל לא חשוב, יש כעת 

 24 לא יש כעת. עו"ד שרף:

זה. כב' הבורר:  25 לא הוצג בפניי לפני 

, יה עו"ד שרף:  26 יה בתצהירים.עד היום עוד לא הוצג

 27 בסדר, כב' הבורר:
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יש סדר יום על  עו"ד שרף: ניירות? מה זאת אומרת?  מה, אני אמציא  1 

 2 דיון הדירקטוריון, אישור תקציב מצורף חוברת התקציב. 

 3 זה אושר, זאב? עו"ד קופפר:

 4 בסדר, כב' הבורר:

נדבר מה קרה עם האישור. בבוררות נברר מי  עו"ד שרף: אנחנו תיכף  5 

 6 .ביקש לא לדון

לי לדבר מר שרף? כב' הבורר: יודע, אסור   7 אני לא 

י.  עו"ד שרף:  8 סליחה, אדונ

אני רוצה להבהיר שלא היה שמץ של רמז בכל הדיונים שהיו  כב' הבורר: 9 

אצלי לפחות, ואפשר לבדוק את הפרוטוקול, על זה שיש  10 

כי זאת היתה תשובה מכרעת אם יש דבר  0227תקציב של  11 

ם האלה. לא צריך רבעון אחרון, כזה. לא צריך את כל הדיוני 12 

את כל הדברים האלה. הדיון, אם אני זוכר אותו  לא צריך 13 

נכון, היה סביב השאלה הזאת שיש רעיונות וצריך לקיים  14 

עלה אחר  0223. 0223דיון. זה מה שהיה. זה היה לפני שעלה  15 

נייר, בסדר. אני סבור שהניסיון שלי מלמד  כך. אבל אם יש  16 

צים להגיש בקשות ופניות, אין שום בבוררות הזאת שאם רו 17 

קושי. הפקס עובד מהר מאוד. לכן אפשר היה גם להודיע לי  18 

נובמבר דצמבר שנה  שאם נוצר הרושם בדיונים בחודש  19 

שעברה כאילו שאין תקציב, אז טעות בידך, אתה פשוט  20 

הוטעית, יש תקציב, הנה הוא מצורף. בסדר, לא לשים את זה  21 

, לא? אז היה מספיק 0.0-כבר ב היום על השולחן, אנחנו היום 22 

 23 להבהיר את הדבר הזה. טוב, בסדר. 0.0-זמן עד ל

 Better late from never. 24 עו"ד שרף:

נכון. אין ספק בדבר הזה, ולכן אין לי שום בעיות בנושא  כב' הבורר: 25 

הזה. אדוני היום העמיד את הדברים על דיוקם, רשמתי  26 

י , אםMiss giving's-בפניי, עם כל ה כול להשתמש אני  27 
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במילה הזרה הזאת, שיש לי לגבי הצורה שבה הוצג הנושא  1 

עכשיו, הנושא הזה של תקציב מוסדר . 0.0-בפניי רק היום ב 2 

. בהתאם להסכם מ3.בתוך ההסכם שנחתם בשנת  '-.3 ' 3 

התקציב צריך להיות מתואם, אם אי אפשר להגיע לידי  4 

תיאום אז שהדברים לא נשארים פתוחים. ההסכם הוא טוב,  5 

ההסכם מציין אז שיש פוסק. אז אני מבקש לפנות לפוסק כדי  6 

יפסוק, אם אפשר  שהנושא הזה יובהר, ומה שהפוסק  7 

נופל על לשון בצורה הזאת, זה יחייב את  להשתמש בלשון  8 

כולם. אני אינני רוצה לעסוק בזה מי יהיה הפוסק, כדי שלא  9 

תהיינה אי הבנות. אני לא מקבל שום מינויים למינוי פוסק,  10 

צדדים שחתמו על החוזה אם הפוסק הזה שרשום שם בחוזה ה 11 

.  12 לא טוב, שימצאו פוסק אחר במאמצים ביניהם, בלעדיי

 13 ואם לא אז שילכו אליו. עו"ד שרף:

יודע. היום זה איננו נושא שלי. יש תקציב, מוכרח  כב' הבורר: אינני  14 

יכול להיות תקציב באוויר.  להיות תקציב מאושר מוסכם, לא  15 

אחד שצריך להיות מתואם טוען שהוא איננו  תקציב של צד 16 

טוב, ממשיך בטיפול. החוזה צפה אותו מראש וצריך לקיים  17 

אותו. זה מה שאני מבקש לעשות וצריך לעשות זאת בהקדם  18 

כדי שהדברים לא ישארו באוויר. לא יכול להיות, אני חושב  19 

שזה גם מטריאלי מאוד למגע עם הבנק שהתקציב יהיה  20 

יש לו א יזשהם רגליים. כשיש תקציב אשר לא תקציב אשר  21 

תואם זה מייד יסתבר ואם זה לא יסתבר מייד אז זה יסתבר  22 

לגבי  רגע אחרי המייד. טוב שהדברים יהיו מוסדרים היטב.  23 

יתר הנושאים, אני רוצה לקבוע ישיבה נוספת שאנחנו כמובן  24 

על  ן בנושאים שעומדים  נתאם אותה, כי צריך להתחיל לדו 25 

 26 סדר היום.

בעניין בנק הפועלים אדוני בהחלטתו כרגע לא נתן את דעתו  ף:עו"ד שר 27 
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 1 לכך?

ידע למי לפנות ומי  כב' הבורר: אני לא נותן דעתי, מכיוון שבנק הפועלים  2 

שפנו אליו הוא שיפנה אליהם. אני לא מתערב בדבר הזה מי  3 

יש מוסדות שמייצגים, ואתם צריך לפנות לבנק הפועלים.  4 

זה. תזמינו, רוצים השתתפות רחבה יותר? ת תאמו את  5 

תקיימו קשר. אני לא עוסק בדבר הזה ואני גם לא יכול לחייב  6 

אף אחד להשתתף בדיונים האלה.  אני ודאי לא רוצה להיות  7 

בסיטואציה שאני מבקש ממישהו להשתתף והוא לא ישתתף.   8 

. אין שום מניעה ליצור את הקשר וליצור את -או ש -או ש 9 

 10 לדחות את זה עם הבנק,  ההשתתפות הרצויה. אני מציע לא

, עו"ד שרף: ו  11 אנחנו פנינ

ונושם ומורכב מבני אדם ויש להם גם  כב' הבורר: כי הבנק הוא גוף שחי  12 

כן דעות, לא צריך לתת לזמן לחלוף כדי שהם לא יחשבו  13 

שסוף מרץ מתקרב והרגע שהם קבעו אותו כרגע אחרון איננו  14 

אשר מתקיים. זה לדעתי היום מסכם את הנושא מה דרוש כ 15 

י עוסק בתקציב, אני שמעתי  התקציב איננו מוסכם. אני איננ 16 

את העורכים, שמעתי את המנכ"ל. אני בכלל לא אביע את  17 

דעתי בנושא הזה, זה נושא שבו הדירקטורים צריכים לטפל  18 

וודאי שאשמח אם בסופו של דבר יצמח מהדברים האלה  19 

יש ברכתי מראש  תקציב שהוא מוסכם על ידי כולם. על זה  20 

וזה ואנ יגיע. ולא, אז שהופסק יפסוק  י מקווה שהדבר הזה  21 

 .  22 מה שיהיה מוסכם. כן

 23 אדוני סיים? עו"ד כספי:

 24 כן, בבקשה. כב' הבורר:

רק הערה אחת למען הסדר, זה ילך לאותו פוסק שנסכים  עו"ד כספי: 25 

, אני מדגיש, אמרתי  עליו. אם לא, אז יש ברירת מחדל. לצערי 26 

ו יורק והעלויות שכרוכות את מה שאמרתי לגבי הנסיעה לנ י 27 
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 , בכך, שישבו איתנו שני ילדים ויקבעו את הגורל של העיתון 1 

ויודע למה. אבל אני מניח  ומתחילים לחייך פה אני מסכים  2 

נגיע להסכמה. יש  נגיע, אנחנו סליחה כולנו ביחד,  שפיני ואני  3 

 .  4 מספיק ישראלים לא כלואים בעופר נמרודי

. עו"ד שרף:  5 או במר גוסינסקי

 6 זה חברה טועהאינני אבל ההערה שלי היתה אחרת. אם  "ד כספי:עו

או.קיי זה חברה בת של חברה ציבורית, מעריב  ציבורית, 7 

 8 אחזקות היא חברה ציבורית, אז עם כל הכבוד לכל ההסכמים

 , נזהרנו, כשעשינו אז את ההסכם היסודי בינינו אנחנו מאוד  9 

כפי ו ,שהפוסק הזה לא יכול לבוא במקום הדירקטוריון 10 

י  , אז זה באשאדוני אמר זה מסור לדירקטורים אם איננ 11 

 12 ,12.12אני צודק? , 12.12טועה סעיף 

 13 . 12.2 עו"ד שרף:

, סליחה, זה בא לדירקטוריון כי אנחנו עם כל הכבוד 12.2 עו"ד כספי: 14 

, שייך 20ויש פה אם אני לא טועה  07%אמנם יש פה  15 

מניות  בחברה ועדיין יש בעלי 2%., כמעט 2%.למחזיקים  16 

ואני אני לפי הסדר. קרב הציבור וצריכים ללכת מ מאוד שמח  17 

מאוד מקווה גם שמר גוסינסקי לא ישלח עורכי דין אחרים  18 

 19 לבנק. 

, את הנושא עו"ד רובין:  20 הזה עוד לא מיצינו, כמו שלא מיצינו

 21 תברר, אני סומך עליך. עו"ד כספי:

 22 , 0227וגם לא מיצינו את תקציב  עו"ד רובין:

 23 לא, אנחנו רק בתחילת הדרך.  :עו"ד שרף

יודע מה השורש של הטעות ב עו"ד כספי: , אבל זה לא בשביל 0227-אני  24 

 25 הפרוטוקול. 

 26 מר גוסינסקי רוצה להגיד. עו"ד שרף:

. עו"ד כספי:  27 או.קיי
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 1 הישיבה סגורה.  כב' הבורר:

. עו"ד שרף:  2 רגע, מר גוסינסקי ביקש, אם אפשר אדוני

יגיד משהו, אפשר?אפשר שמר גוסינ עו"ד רובין:  3 סקי 

 4 בבקשה. כב' הבורר:

עברית( אני אדבר ממש בקצרה ואני -מר גוסינסקי: )ע"י מתורגמנית רוסית 5 

לא ממש מבין שהיה לנו תקציב מוסכם ומוסדר, אבל לא  6 

זה לא נכון. זה פשוט לא נכון  7 .היה לנו, 

אני אני אדבר ממש בקצרה ועברית( -מר גוסינסקי: )ע"י מתורגמנית רוסית 8 

ו, זה מ בין שהיה לנו תקציב מוסכם ומוסדר, אבל לא היה לנ 9 

 .  10 לא נכון

 11 אין טענה כזאת. כב' הבורר:

אני רוצה לסיים. בהסכם כתוב שצריך להיות תקציב מוסכם  מר גוסינסקי: 12 

על שני הצדדים ומתואם עם שני הצדדים, זה מה שאנחנו  13 

מתכוונים אליו כשאנחנו אומרים שלא היה תקציב. זה דבר  14 

כל מה שאחרים אמרו פה לא היה נכון, זה היה פשוט  אחד. 15 

דמגוגיה ואני מקווה שאנחנו נענה על כך. אני רוצה לבקש  16 

ולהקשיב לסיפורים האלה  17 .מכבוד השופט להישאר פה עוד, 

אני רוצה לסיים. בהסכם כתוב שצריך להיות תקציב מוסכם  מר גוסינסקי: 18 

ו על שני הצדדים ומתואם עם שני הצדדים, זה מה ש אנחנ 19 

מתכוונים אליו כשאנחנו אומרים שלא היה תקציב. זה דבר  20 

ן, זה היה פשוט  אחד. כל מה שאחרים אמרו פה לא היה נכו 21 

דמגוגיה ואני מקווה שאנחנו נענה על כך. אני רוצה לבקש  22 

 23 ולהקשיב  מכבוד השופט להישאר פה עוד,

 24 מבחינתי אין בעיות. אף פעם. כב' הבורר:

זה לגבי הבנק והתקציב שהוצע עכשיו. אני מבין דבר שני   מר גוסינסקי: 25 

 26 ,שמר כספי מחכה לתשובה שלי. אני חוזר ואומר עוד פעם

אני לא עו"ד ואני אגיד לך את האמת כי אני לא משקר.  27 
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 1 התקציב ש,

דבר שני זה לגבי הבנק והתקציב שהוצע עכשיו. אני מבין   מר גוסינסקי: 2 

. אני אגיד לך אני לא עו"ד ו שמר כספי מחכה לתשובה שלי 3 

 4 את האמת כי אני לא משקר. 

 5 חוץ מעורכי הדין.  עו"ד כספי:

דווקא אליך מר גוסינסקי: אז  ,לא כולם. לא כולם. תודה. לא התכוונתי  6 

ככה התקציב שהוצג לנו היום או כמה ימים לפני כן זה  7 

. יתרה מזו, הצד  תקציב לא ריאלי ומה שאמר דירקטור סדן 8 

 Off 9 ,לי. נדבר על זה בגלויהשני יודע שזה תקציב לא ריא

the record  וכולנו מבינים את זה. שלישית, הצגת נתונים 10 

שאינם נכונים לנותן הלוואה או לנותן האשראי בכל מדינות  11 

העולם זה התנהגות מיוחדת, ואם אני לא מאמין למספרים  12 

שכתובים בתקציב, אני לא אחתום עליו. אני לא רוצה  13 

אותי לשקר לנותן להעמיד את השופט במצב שיחייב  14 

ן  וזה נכו האשראי,אני לא רוצה שהשופט יתעסק עם התקציב  15 

שכבוד השופט לא יכול להיגרר לסיפור הזה וזה הליך  16 

שנקבע מראש. בגלל זה הבקשה לדרוש מאיתנו לשקר היא  17 

אנחנו היום שלוש  .אבסורדית לחלוטין.אני רוצה לסיים 18 

זה לגבי התקציב,  שעות שמענו נאום סולו. אני רוצה לענות.  19 

לגבי הבנק, אני משוכנע שפקידי הבנק לא יכולים לתת  20 

אשראי לחברה שבבסיסה מפסידה ומנכ"ל החברה מציג את  21 

אשראי מסוג זה פוגע הזה בגלוי. יתרה מזאת, מתן  22 

ובניגוד לאינטרסים של  באינטרסים שלי זה כבעל מניות  23 

ציבוריים. לכן במקרה של  01%המניות הציבוריות. יש שם  24 

לא הוגן, ואני מכיר יותר את החוקים האמריקאיים אשראי  25 

מאשר חוקי מדינת ישראל, אבל אני מניח שניתנת לזה  26 

הגדרה מסוימת. אין לי ספק בכך. דבר אחרון מה שאני רוצה  27 
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להגיד, היה נאום ארוך של עורך ראשי והסגנית שלו, יכול  1 

להיות שאני לא מבין עד הסוף המדיה ובתקשורת  2 

יכול לה אני לאחולק  על  ,יות שאני מסכים אתםהישראלית,  3 

המקצועיות שלי, אבל שמעתי סיפורים גם מעורכים ראשיים  4 

ן ובנושא יש  ו בארה"ב שהם פנו לבעלים או לדירקטורי 5 

ברוסיה פתגם מאוד מצחיק: ברוסיה אומרים שהגמדים  6 

הרוסים הכי גדולים בעולם. אני בכלל חושב כי מדיה  7 

יו דע איך בכלל להתייחס ישראלית היא ייחודית  אני לא  8 

למה שאמר העורך הראשי, אני לא מסכים עם כל מה שהוא  9 

אמר. הניסיון העולמי גם במדינות קטנות כמו צ'כיה,  10 

 11 היטב. יודענורבגיה מעיד על כך, אבל כל מה שדיברנו עופר 

בבסיס הוא מסכים, הרבה שנים אנחנו דיברנו בהקשר הזה  12 

חנך את הקורא אין לי שאיפות ל :אני רוצה להגיד ככה 13 

הישראלי, אין לי שאיפות להיות חשוב בישראל, אני רוצה  14 

אני משתתף בתקשורת בשביל לקבל רווחים.  ,רק דבר אחד 15 

אני חוזר ואומר שעיתון מפסיד כמו ערוץ טלוויזיה מפסיד  16 

יש לו זכות קיום רק בתנאי אחד, שלאחד הצדדים יש מניע  17 

. זה מה פוליטי לממן את זה. אין לי מניע פוליטי למ מן עיתון 18 

שרציתי להגיד.ועוד פעם את הדבר האחרון אני לא אחתום  19 

, כי אני לא רוצה  בשום תנאי על תקציב שאני לא מאמין בו 20 

לשקר לא לנותני אשראי, לא לבנק, כי אני לא מאמין בזה.  21 

המספרים שמוצבים בתקציב הזה לא תואמים את המציאות  22 

שוכנע בכך, וזה ברווחים. לזה התייחס מנכ"ל החברה, אני מ 23 

לא קשור בשום דרך לאיכות המוצר שיפורסם, זה קשור  24 

לנטיות השוק. בהקשר הזה הצגת תקציב זה מהוות הצגת לא  25 

 26 .תן אשראינואמת מודעת ל

התקציב שהוצג לנו היום או כמה  לא כולם. לא כולם. תודה. מר גוסינסקי: 27 
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 . כן זה תקציב לא ריאלי ומה שאמר דירקטור סדן ימים לפני  1 

יודע שזה תקציב לא ריאלי. נדבר על זהי  2 תרה מזו, הצד השני 

וכולנו מבינים את זה. שלישית,  Off the recordבחופשיות  3 

נכונים לנותן הלוואה או לנותן האשראי  הצגת נתונים שאינם  4 

בכל מדינות העולם זה התנהגות מיוחדת, ואם אני לא מאמין  5 

. אני לא  למספרים שכתובים בתקציב, אני לא אחתום עליו 6 

רוצה להעמיד את השופט במצב שיחייב אותי לשקר לנותן  7 

 , וזה נכון שכבוד השופט לא יכול להיגרר לסיפור האשראי 8 

הזה וזה הליך שנקבע מראש. בגלל זה הבקשה לדרוש מאיתנו  9 

אנחנו היום שלוש שעות  .לשקר היא אבסורדית לחלוטין 10 

משוכנע לגבי הבנק, אני  שמענו נאום סולו. אני רוצה לענות. 11 

שפקידי הבנק לא יכולים לתת אשראי לחברה שבבסיסה  12 

י. יתרה מזאת,  מפסידה ומנכ"ל החברה מציג את זה בגלו 13 

זה מדבר לאינטרסים שלי כבעל מניות  הארכת האשראי 14 

 15 12%ובניגוד לאינטרסים של המניות הציבוריות. יש שם 

ציבוריים. לכן במקרה של אשראי לא הוגן, ואני מכיר יותר  16 

קים האמריקאיים, אבל אני מניח שניתנת לזה הגדרה את החו 17 

ן לי ספק בכך. דבר אחרון, היה נאום ארוך של  מסוימת. אי 18 

עורך ראשי והסגנית שלו, יכול להיות שאני לא מבין עד הסוף  19 

ו מתווכח על   אני לא בתקשורת הישראלית,המדיה  20 

המקצועיות שלי, אבל שמעתי סיפורים גם מעורכים ראשיים  21 

ובנושא ישבארה"ב שה פתגם  ם פנו לבעלים או לדירקטוריון  22 

אני לא   בעולם. ליםדוגהכי  שהגמדים הרוסים מאוד מצחיק: 23 

י לא  יודע איך בכלל להתייחס למה שאמר העורך הראשי, אנ 24 

הניסיון העולמי גם במדינות קטנות כמו . (מסכים עם הכל 25 

יודע עופר.  נורבגיה, אבל כל מה שדיברנו  בבסיס הוא צ'כיה,  26 

. אין לי הרבה שנים אנחנו דיברנו בהקשר הזה ים,מסכ 27 
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, אין לי שאיפות להיות  שאיפות לחנך את הקורא הישראלי 1 

אני משתתף בתקשורת בשביל לקבל רווחים.  חשוב בישראל, 2 

אני חוזר ואומר שעיתון מפסיד כמו ערוץ טלוויזיה מפסיד יש  3 

לו זכות קיום רק בתנאי אחד, שלאחד הצדדים יש מניע  4 

ממן את זה. אין לי מניע פוליטי לממן עיתון. זה מה פוליטי ל 5 

שרציתי להגיד. אני לא אחתום בשום תנאי על תקציב שאני  6 

, לא מאמין בו, כי אני לא רוצה לשקר לא  לא לנותני אשראי 7 

אני לא מאמין בזה. המספרים שמוצבים בתקציב כי לבנק,  8 

לזה התייחס מנכ"ל  רווחים.בהזה לא תואמים את המציאות  9 

רה, אני משוכנע בכך, וזה לא קשור בשום דרך לאיכות החב 10 

המוצר שיפורסם, זה קשור לנטיות השוק. בהקשר הזה הצגת  11 

 12  ,אמת מודעתהנתונים, הצגת התקציב, לא 

 13 מה התשובה לשאלה שלי? עו"ד כספי:

 14 הנראה אני עייף()ככל  תחזור על השאלה. מר גוסינסקי:

ן ולא דוד ליבאי,  האם זה נכון שעו"ד מטעמך, לא עו"ד כספי: עו"ד רובי 15 

הלך לבנק ואמר שמאיימים עליהם במשפטים ועל הפקידים  16 

 17 שלהם? אתה לא חייב לענות על זה. 

עו"ד,  מר גוסינסקי:  18 זה היה אני ועו"ד שלי. זה לא היה 

 19 יותר טוב מעו"ד. עו"ד כספי:

 : אני עוד פעם חוזר ואומר כי רק אני זה  )ברוסית ללא תרגום( מר גוסינסקי 20 

שאיימתי בהגשת תביעה ואני אסביר באיזה ואני אוכיח את  21 

 22    זה,

 23 כן, אבל הם אמרו לנו שיש עו"ד, עו"ד כספי:

יותר מזה, אני חוזר ואומר עוד  )מדבר ברוסית ללא תרגום( מר גוסינסקי: 24 

. אני רוצה לסיים, מותר לי פעם, אני רוצה לסיים, מר כספי 25 

 26 לסיים?

, הוא אומר עו"ד שרף:  27 . זה היה אני
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 1 זה היה אני עם עו"ד שלי.  מר גוסינסקי:

 2 עברית( זה היה אני עם עו"ד שלי. -)בתרגום רוסית מר גוסינסקי:

 3 אתה עם עו"ד שלך. אה,  עו"ד כספי:

אני רוצה לסיים, אני חוזר ואומר  )מדבר ברוסית ללא תרגום( מר גוסינסקי: 4 

 5 עוד פעם.

 6 בסדר, אני לא רוצה לדעת את השם.  עו"ד כספי:

אני חוזר ואומר,אני בכל זאת רוצה לסיים, אם כב' השופט  גוסינסקי:מר  7 

ואומר כי בנק לא  יאשפר לי, אפשר, אז אני עוד פעם חוזר  8 

תוך כדי שקר   רשאי  לממן חברה מפסידה בבסיסה 9 

לרגולטור, לא ליצור רזרבות נכונות ולגרום נזק לי בתור בעל  10 

ניות מניות על ידי הפעולות שלו ולגרום נזק לבעלי מ 11 

 12 מר לעצמי את הזכות לתבוע את הבנקציבוריות. אני שו

במקרה  שהוא ימשיך לעשות את זה,ככל הנראה כי גורם  13 

 14  .ציבורי שאחראי על כך זכאי לפעול כמוני

לבנק לממן חברה   עברית( אני חוזר ואומר,-)בתרגום רוסית מר גוסינסקי: 15 

נזק לי בתור בע מפסידה תוך כדי שקר לרגולטור, ל ולגרום  16 

מניות על ידי הפעולות שלו ולגרום נזק לבעלי מניות  17 

 18  ציבוריות. אני שומר לעצמי את הזכות לתבוע את הבנק,

מר גוסינסקי, אני מאוד מעריך. עכשיו מתחיל להיות לך  עו"ד כספי: 19 

עניינים.  ניגוד   20 ממש 

,  21 ניגוד אינטרסים עם מי?... מר גוסינסקי: אני רוצה, תתרגמי

 22 ופי הדברים נסתיימו, הישיבה סגורה. תודה רבה.טוב. חיל כב' הבורר:

 23 

 24 -סוף הישיבה  -    

 25 


