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ישיבת מליאה שלא מן המנין שהתכנסה ברגע  ר, אמיר גילת:"היו 

, אנחנו התרענו מראש האחרון הייתי אומר, לדיון בנושא אישור עקרונות הרפורמה

ת העקרונות כדי שיכול להיות שנצטרך לכנס ישיבה שלא מן המנין על מנת לאשר א

להביא לחתימה, מיד נעדכן בכל הפרטים, מיד גם יצטרף אלינו יושב ראש הוועדה 

הקרואה מאיר ניצן. אני רק אסביר שאנחנו מתכנסים פה כיוון שרשות השידור אני 

מקווה בתום הישיבה היום תקשור את גורלה עם העיר לוד ובאופן סמלי את 

 ו לקיים כאן אצלך ותודה על האירוח. הישיבה ההיסטורית הזאת אנחנו ביקשנ

, אנחנו רואים בזה ללוד מכובדי, ברוכים הבאים מאיר ניצן:

זכות גדולה וחובה גדולה, החובה לתת לכם את השירותים הטובים ביותר ואת 

התנאים הטובים ביותר באפס מחיר. אנחנו מעבירים לכם שטח, מבנה שיהיה מוכן 

יפה שהיתה לשכת ראש העיר, אני ישבתי במקום שנה זו יעמוד לרשותכם, א 15.9-ב

אחר, פיניתי אותו, הכל עומד לרשותכם ואנחנו נסייע לכם בבניה לפי מה שתרצו. 

שנה, בחנו את  49שנה ועוד  49-היתה אתמול שאלה או בקשה שהחוזה יהיה ל

 להם בהצלחה.  העצמנו, אין שום בעיה בזה, אפשר לעשות את זה. שיהי

 נחנו רוצים להודות לך, תודה רבה. א יוני בן מנחם:

 על לא דבר.  מאיר ניצן:

אנחנו מודים לך על כל הסיוע ואנחנו מקווים  יוני בן מנחם:

 לעבור לפה בהקדם האפשרי ולהכניס קצת אוויר של תקשורת לעיר הזאת. 

 נעשה את הכל.  ן:צמאיר ני

 תודה רבה אדוני. ר, אמיר גילת:"היו

 צלחה. שיהיה לכם בה מאיר ניצן:

תודה ליושב ראש הוועדה הקרואה. כאמור אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

מתכנסים פה לישיבה שלא מן המנין במיוחד לצורך אישור עקרונות הרפורמה, על 

, אני מיד אעדכן. אני מודה לכל 5.8-מנת שאנחנו נוכל להביא לחתימת ההסכם ב

ב ודחוף ולכן החלטנו כל כך קצרה, אבל הנושא באמת חשוהאנשים שבאו בהתראה 

לכנס את הישיבה בכל מחיר ואני שמח שיש היענות. תודה לבאים מרחוק ומקרוב, 

 תודה לכולם.
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אני חייבת להזכיר שאני ביקשתי מבעוד מועד  בלהה כהנא:

להעלות נושא לסדר היום, כבר היו לנו שיחות בבוקר, אתה ניסית להתחמק מזה וזה 

 שזה יעמוד כבר היום לדיון. לא מקובל עלי ואני עומדת על כך 

 בואי נדון קודם ברפורמה ואחר כך. ר, אמיר גילת:"היו

לא, אני רוצה שזה יהיה ברור שזה מובא היום  בלהה כהנא:

 לדיון במליאה.

 אנחנו כרגע מדברים על נושא הרפורמה.  ר, אמיר גילת:"היו

 24זה לא עובד ככה, אם אני הגשתי מבעוד מועד,  בלהה כהנא:

 - - -בקשה להעלות את הנושא לסדר היום, אתה לא יכול לנפנף מראש,  שעות

 - - -אני מבקש שלא ניכנס כרגע לפרוצדורות  ר, אמיר גילת:"היו

 אז תגיד לי שבתום הדיון הזה אנחנו נדון בזה.  בלהה כהנא:

בתום הדיון הזה אנחנו נדון בנושא שביקשת, אם  ר, אמיר גילת:"היו

לא מבטיח שהוא יהיה. רבותי, יש לנו רפורמה על הפרק, יש לנו  נדון בו או לא, אני

, תאריך יעד שנקבע בישיבה בשבוע שעבר במשרד ראש הממשלה, 5.8תאריך יעד של 

באוצר, כל מעיינינו מוקדשים עכשיו אך ורק לנושא הזה של הרפורמה וחתימה על 

חות, יעיבו הסכם מימון הרפורמה וחבל שרעשי רקע עקרוניים יותר, חשובים פ

עכשיו על התהליך הזה, אנחנו חייבים להתקדם ולהביא את הענין לחתימה. כי אם 

עתידה של רשות השידור בסכנה ואנחנו יודעים כולנו  5.8-לא נביא את זה לחתימה ב

שהדברים הם לא מהפה אל החוץ אלא כך הם הדברים, אם אנחנו לא נדע לסגור את 

בימים הקרובים, עתידה של רשות השידור  הרפורמה בשבועות הקרובים, אם לא

בסכנה, אנחנו נהיה בפני קריסה טכנולוגית, נהיה בפני בעיה עם גורמים אחרים 

בפנים ובחוץ וחבל להכביר במילים כי התכנסנו פה לישיבה שהיא היסטורית 

ומכריעה ואולי הישיבה החשובה ביותר של מליאת רשות השידור בתולדותיה. אז 

ו נתרכז כרגע בענין הזה, אנחנו מדברים פה על מאות מליוני שקלים, אני מבקש, בוא

אנחנו מדברים פה על סעיפים קטנים שאנחנו צריכים לבחון עכשיו בכובד ראש, 

אנחנו צריכים פה לאשר את המטות של הוועדות שהקמנו וזאת המשימה החשובה 

בטיוטת הסכם ביותר שעומדת כרגע לפתחנו. לגבי הענין עצמו, אנחנו נדון מיד 
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המימון ואנחנו נאשר את עקרונותיו, אנחנו כמובן לא נוכל להיכנס לכל פסיק ולכל 

שמחולק לשניים, א' זה הסכם נקודה, אבל אנחנו נדון בעקרונות הסכם המימון 

המימון כפי שהובא במקור כבר לפני שנים אחדות או שנתיים שלוש והתחילו לעבוד 

ם האחרונים בעקבות ההחלטה שמקורות המימון עליו ונספח נדל"ן שצורף בחודשי

של הרפורמה יבואו מנכסי הנדל"ן של רשות השידור ולכן להסכם המימון המקורי 

צורף נספח הנדל"ן. מבחינת עידכונים, אנחנו קיימנו ביום רביעי שעבר ישיבה 

מכריעה במשרד ראש הממשלה אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר שזה 

לו שוב על המאמץ שהוא עושה ואת המאמצים הרבים שהוא  המקום להודות

משקיע בדרך להביא את ההסכם לחתימה, בישיבה הזאת נקבעו העקרונות 

האחרונים ונסגרו הפרטים האחרונים והוסרו המכשולים העיקריים בדרך לחתימה. 

בימים אלה עוסקים גורמי ההנהלה, המשפטנים משני הצדדים או משלושת הצדדים 

. אנחנו 5.8-ים האחרונים של ההסכם על מנת להביא אותו לחתימה בבניסוח

עומדים על כך ואמרנו את זה גם בכנסת ואמרנו בפורומים אחרים, שתהיה חתימה 

, הרפורמה חייבת לנוע קדימה ולכן הישיבה הבהולה היום כדי שאנחנו 5.8-ב

לדרך. מבחינת מליאת רשות השידור נאשר את עקרונות הרפורמה ונוכל לצאת 

מבחינת המעטפת הכללית, המעטפת הכללית, אני עוד פעם מזכיר לכולנו את 

ההיסטוריה קצת כי לא כולם פה מעורבים בכל הפרטים, המעטפת הכללית היתה 

עובדים,  700כך, אני אזכיר את עקרונות הרפורמה, הסכמי שכר חדשים, פרישה של 

מליון שרל  74 2012-כן, כבר ממליון שקל ויותר כסף לתו 330שידרוג טכנולוגי של 

מליון  200-להפקות מקור ישראליות קנויות במתווה עולה שיגיע בתום הרפורמה לכ

מהכנסות  36%שיבטאו את עמידתה של רשות השידור במחוייבות בחוק, 

מליון מענק  90המתווה המקורי של הרפורמה היה אמור להיות הטלוויזיה. 

שות השידור לפני שנתיים באירוע ספורט אחר, כשעשרה מליון כבר הוזרמו לקופת ר

לא זה שאנחנו נהיה עדים לו בסוף השבוע, האולימפיאדה, אלא במהלך המונדיאל 

, כלומר 90-הוזרמו כבר עשרה מליון כמענק על חשבון המקדמה של המענק של ה

מליון שקל שתנאיה שופרו במידה  240כרגע, הלוואה של  80אנחנו נשארים עם 

ות למאמצי ההנהלה וסמנכ"ל כספים בחודשים האחרונים והריבית ירדה ניכרת הוד
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מליון שקל והיתרה היתה אמורה  240על התשלום, אנחנו מדברים על הלוואה של 

לבוא במתווה המקורי מהעלאת האגרה, עוד בשנה שעברה לפני המחאה החברתית 

ס מקורות היה ברור שהאגרה לא תעלה ולכן התהליך הצריך מחשבה מחודשת וגיו

מליון, אנחנו עומדים כרגע על  400מימון להשלמת הרפורמה. הסכום הנדרש היה 

נמצא פתרון מליון שקל. במתווה שנחתם לפני מספר חודשים  400מחסור בקופה של 

והוגדר כי המקור החסר יבוא מנכסי רשות השידור ואני מדגיש את מה שאני מדגיש 

א נכסי רשות השידור, נכסים של רשות כל הזמן, לא כל נכסי רשות השידור אל

השידור. במתווה של פינוי רוממה ובנין החוטים שהכסף מהם יבוא לבניית קרית 

קומות שירכז את כל הפעילות,  24רשות השידור מודרנית בשערי צדק, בנין בן 

אולפנים, מערכות, והפעילות האחרת של רשות השידור בירושלים, על שני שליש 

ערי צדק, הבנין הזה יבנה על שליש ושני שליש נוספים נמסור  נותרים ממתחם ש

מליון שקל, הלוואת הגישור, הוא  400-למדינה וזה יהיה חלק מהחזר ההלוואה של ה

מליון מנכס שיש לנו ברחוב ירמיהו, סך  40מליון ולזה מצטרפים עוד  250-מוערך ב

בתל אביב שגם אותה החסרים יבואו מהקריה  110-, וה400-מליון מתוך ה 290הכל 

-סוגרים לנו את הלוואת הגישור של ה 110מליון שנקבל עבור זה,  150נפנה תמורת 

הנותרים ישמשו לבניית קרית שידור מודרנית  40-מליון שציינתי קודם לכן וה 400

כאן בעיר לוד. זה המתווה בכללותו. אנחנו נצטרך לדון היום גם בהסכם המימון, גם 

ווים, אני אזכיר איחד מהם כי הוא אקוטי מיד, ונדון גם בכל מיני תנאים נל

בהמלצות ועדת הנדל"ן שהתכנסה השבוע לקראת הישיבה הזאת כדי להביא את 

המלצותיה למליאה. וכמובן גם ועדת הכספים שהתכנסה לפני שעה קלה כדי להביא 

גם את ההמלצות שלה על מנת שהמליאה תקבל את ההחלטה לאחר ששתי הוועדות 

כשברקע  5.8-וונטיות הביעו את דעתן והמלצותיהן למליאה. אנחנו חותמים בהרל

עדיין יש חוסר תקציבי או אי איזון בתוכנית העיסקית שנובעת מכך שעדיין לא 

 40-עברה החקיקה בכנסת שמתקנת את נושא האגרה. כרגע אנחנו מדברים על כ

ובנקודת הזמן הזאת מליון שקל בשנה לאורך השנים של מחסור אם לא יתוקן החוק 

החוק לא תוקן, עם זאת כאשר אושר חוק רשות השידור בחודשים האחרונים, 

דרשה הכנסת ממנכ"ל רוה"מ להקים ועדה שתבדוק את החלופות באפריל נדמה לי, 
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לגביית האגרה, חלופות שונות לגביית האגרה, בתוך חודשיים, היא נקבה בפרק זמן 

המליצה על המתווה של הפחתת אגרת של חודשיים, הוועדה הזאת כונסה ו

שקלים, צריך לראות את הנוסח הסופי,  7-9-הטלוויזיה והכבדה בשיעור של כ

באגרת הרדיו, כלומר התוספת המיוחדת לרשות השידור שנגבית מכל נהג באמצעות 

הטסט השנתי, מדובר על סכום זניח של תשעה מליון אבל הוא יאזן את אותו מחסור 

פחתת האגרה. ראש הממשלה קיבל את המלצות הוועדה, אגב שיווצר כתוצאה מה

האזרח הסביר ישלם פחות, הוא ישלם פחות על אגרת הטלוויזיה וקצת יותר על 

הרכב. ראש הממשלה קיבל את המלצות הוועדה, בגלל פרוצדורות של הכנסת 

ועניינים שלא תלויים בנו של ועדות ותזכירי חוק והדרך הנאותה להגיש אותם, 

ו נכנסנו קצת לסד של זמנים ולא הספקנו לעשות את זה לפני יציאתה של אנחנ

הכנסת לפגרה בסוף השבוע הזה, עם זאת הממשלה כבר הפיצה את הצעת החוק, 

תזכיר החוק, בקרב השרים והנושא אמור לבוא לדיון בממשלה בישיבתה הקרובה. 

ת להעביר ההערכה היא שבמהלך הפגרה יוכל משרד ראש הממשלה באמצעות הכנס

את תיקון החקיקה הנדרש ובכך לסתום את הבור התקציבי שכרגע ישנו ברקע. לכן 

על הסכם הרפורמה שאת עקרונותיו  5.8-אנחנו החלטנו על הדבר הבא, לחתום ב

נאשר היום, הסכם מימון הרפורמה, כפוף לתנאי מתלה וזה ברור לכל אחד 

  - -תה לחכות למושב החורף מהצדדים שזה תנאי מתלה למימושו. אופציה אחרת הי

 תנאי מתלה של מי? יעקב בורובסקי:

שלנו, של כל הצדדים, גם האוצר אגב לא מוכן  ר, אמיר גילת:"היו

 שהרפורמה תצא לדרך כשיש לך תוכנית עיסקית לא מאוזנת. 

ואם מבחינתנו ימצא מקור תקציבי אחר, למה זה  יעקב בורובסקי:

 תנאי מתלה מבחינתנו? 

 כרגע הוא לא קיים המקור הזה, כרגע אין לך.  יר גילת:ר, אמ"היו

בסדר, אבל אם ימצא מקור אחר, למה אנחנו  יעקב בורובסקי:

נכנסים, דיברנו על זה בשלושה דיונים, האגרה היא המקור היום, אבל אם המדינה 

 - - -תבוא עם מקור אחר 

 אגרה או מקור חלופי אחר שיועמד ע"י הממשלה.  דוד חיון:
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 לא תנאי מתלה.  בורובסקי: יעקב

 כרגע זה מוגדר כתנאי.  ר, אמיר גילת:"היו

נכון לעכשיו בכל הנוסחים זה מוגדר כתנאי מתלה,  תומר קרני:

 דהיינו ההסכם לא נכנס לתוקף עד שלא עוברת בחקיקה. 

 גם הם דורשים את זה, גם הצד השני דורש את זה.  דוד חיון:

ותו על פי החוק ומוציא צו או שהשר מנצל את סמכ תומר קרני:

 ואילך.  2013להקפאת הפחתת האגרה משנת 

 מצד האוצר זה מצויין. יעקב בורובסקי:

זה תנאי מתלה. אם רוצים לקבוע תנאי אחר או  תומר קרני:

לבטל את התנאי המתלה הזה, צריך לשים על השולחן שיש סיכוי שהרשות לא יהיה 

 א ימצא מקור חלופי. לה כסף להחזיק את עצמה ברפורמה היה ול

 בדיוק, צריך להגיד או זה או מקור חלופי אחר. יעקב בורובסקי:

אבל אתה חייב להגביל את זה במועדים משום  תומר קרני:

  - - -שזה או זה או מקור חלופי אחר 

אבל איפה אנחנו בינתיים נהיה, אנחנו נעבור  וופא זועבי פאהום:

 קנו בחוזה המתלה הזה? לאיזה שהוא מקום ונפנה, נקיים את חל

אולי נכיר קודם את ההסכם ואז נראה את  ר, אמיר גילת:"היו

 המשמעויות. 

אנחנו נשארים שם, בכל תקופת הביניים הזאת  וופא זועבי פאהום:

 - - -איפה אנחנו 

תקופת הביניים היא חודש. מדברים על חודש,  ר, אמיר גילת:"היו

היה בשבועות, לא ננקוב פה בלוחות זמנים, אחרת לא תוכלי לעמוד בזה. אם זה לא י

, 2012-אין לך תקציב ל, ממילא 5.8-אם זה לא יהיה שבועות אחרי החתימה, אחרי ה

 אין לך ואין לך ואין לך. 

 אבל לפחות יש לי מקום שאני יושבת שם.  וופא זועבי פאהום:
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את לא מפנה, אם הדאגה היא אם את מפנה, יש  ר, אמיר גילת:"היו

שמבטאת את זה שהאוצר, רשות השידור ומשרד ראש הממשלה הגיעו  5.8-בחתימה 

 לסיכום. הכניסה לתוקף היא עם החקיקה. 

 עצם הישיבה כאן זה סוג של נכנס לתוקף.  וופא זועבי פאהום:

 זה לא פה אגב.  דוד חיון:

סקרתי את המעטפת הכללית, היה חשוב לי לגבי  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הנושא של 

 - - -המעטפת מאוד חשובה, ברגע  פא זועבי פאהום:וו

אז בואי נחזור אליה אחרי שנכיר את הפרטים. אני  ר, אמיר גילת:"היו

חותמים על הסכם המימון של הרפורמה בין האוצר, משרד ראש  5.8-אומר שוב, ב

הממשלה ורשות השידור, הפערים נסגרו, יש מסמך מובנה שמקובל על כולם. 

תתחיל אולי אפילו ההרשמה לפרישה מרצון, זה משהו שאין לו יוצאים לדרך. 

משמעות תקציבית. כל מיני צעדים שאפשר לעשות ולא תלויים בהזרמה תקציבית. 

יקבע במעמד חתימת ההסכם היום שבו ההסכם יכנס לתוקף, היום הזה יהיה שעה 

ור אחרי או דקה אחרי שהכנסת תעביר את תיקון החקיקה או לחילופין ימצא מק

 תקציבי אחר. 

 ושאר התנאים המתלים.  תומר קרני:

נדבר עליהם בהמשך. כרגע דיברתי על התנאי  ר, אמיר גילת:"היו

 העיקרי. 

אחת הבעיות הגדולות שנתקלנו בהן עד היום זה  יואב הורוביץ:

העובדה שחולף זמן, הרפורמה לא מאושרת והמציאות משתנה, מיום ליום 

שלא נמצא את עצמנו בעוד חודשיים שלושה או ארבעה המציאות משתנה. ולכן כדי 

עם מציאות חדשה שונה שתעמיד בסימן שאלה את כל ההסכמות שהושגו היום, את 

כל ההבנות, בדיוק מאותה סיבה יש חשיבות להתחיל, כי הרבה מאוד מההבנות 

לא קיימות היום, חלק מהנחות וההסכמות שהוסכמו לפני שנחתם הסכם הרפורמה 

האלה הן לא נכונות וככל שאנחנו נמהר וניכנס לאותו מסלול של רפורמה, העבודה 

שכמו שכבר כולנו מבינים אין תקומה אחרת לרשות השידור בלעדיו, אנחנו נמנע 
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מעצמנו בעוד חודשיים לשבת פה ולשאול איך אנחנו מסתדרים בלי פחות כך וכך 

 כספים בתקציב וזאת הסיבה שאנחנו עושים את זה. 

יואב, אני מאוד שמחה שהסברת, אבל מה החשש  עבי פאהום:וופא זו

שלי, שאם לא תהיה רפורמה אז לא תהיה לרשות תקומה, אבל אם אני אלך עם 

הרפורמה אז אני אהיה גם בלי תקומה וגם עם הרבה חיובים מעל הראש שלי. וזה 

ם מה שמדאיג אותי. אני רוצה להימנע ממצב כזה שאני אהיה עם רפורמה ובלי כלו

 - - -. זאת הדאגה שלי. אם תנוח דעתי ואני ארגיש שזה ככה ובלי תקומה

אז אנחנו צריכים להסביר את זה כדי שאת תביני  יואב הורוביץ:

 ותנוח דעתך. 

יש עוד שאלות בקטע הזה? אני מציע שסמנכ"ל  ר, אמיר גילת:"היו

 כספים יציג את טיוטת הסכם המימון. 

מליון שקל שכמו  760כום של אנחנו מדברים על ס ערן הורן:

מליון שקל העברה  110מליון שקל מענק,  80שנאמר פה נחלק למספר חלקים, 

מליון שקל העברה ממינהל מקרקעי  40לטובת הרפורמה, ממינהל מקרקעי ישראל 

מליון שקל הלוואת גישור כנגד מסירת שני  290ישראל לטובת בינוי הנכס בלוד, 

מליון  240-ממתחם שערי צדק והנכס ברחוב ירמיהו ונכסי הנדל"ן שהם שני שליש 

מליון שקל. בנוסף לעשרה מליון שקל שהועברו  760שקל הלוואת רפורמה. סך הכך 

כמקדמה לצורך בינוי האולפן, שכולם זוכרים אותם. תנאי האשראי,  2010-ב

הלוואת הגישור שהיא ההלוואה שניתנת כנגד העברת הנכסים, היא הלוואה שהיא 

ושאת ריבית, היא צמודה למדד המחירים לצרכן, המקור לפירעון שלה הוא לא נ

מכירת הנכסים בניכוי הוצאות המכירה ובניכוי החזר יתרת ההלוואה שנלקחה 

בשעתו לצורך רכישת שערי צדק, כשבמידה ויווצר עודף מהמכירה הוא יועבר לרשות 

זה יהפוך להלוואה השידור ובמידה ויווצר חוסר עוד במתווה של פברואר נקבע ש

 שהחשב הכללי יקבע את תנאיה בהתחשב ביכולת ההחזר של רשות השידור. 

 זה עוד לא נקבע? בלהה כהנא:

 אז זאת תהיה הלוואה נוספת.  וופא זועבי פאהום:



 רשות השידור ישיבת מליאת
 10 24.7.2012לוד, 

עוד פעם, ההלוואה היא כנגד נכסים, הנכסים  ערן הורן:

שקל או יותר, היותר מליון  290ימכרו, במידה והתקבול נטו ממכירת הנכסים יהיה 

מליון שקל  30-מליון שקל, ה 20-30יעבור לרשות השידור. במדיה וזה יהיה פחות 

האלה הופכים להלוואה נוספת בתנאי פריסה שבהם החשב הכללי התחייב להתחשב 

ת ההחזר של רשות השידור. זה משהו שהוא רלוונטי רק לתום שיווק שני לביכו

 240אה השניה היא הלוואת הרפורמה, היא הנכסים. זאת הלוואה אחת. ההלוו

שזה שיפור לעומת  3.5%מליון שקל, היא הלוואה שנושאת ריבית צמודה בשיעור של 

, בגלל שזאת 5%הדרישות, במשך זמן רב החשב הכללי עמד על זה שזה יהיה 

הלוואה שהיא יחסית המקור היקר ביותר אז אנחנו ניקח אותה רק אחרי שנמצה 

שנה כשבחמש השנים הראשונות  16האחרים, תקופת ההחזר היא את כל המקורות 

הצמדה בלבד, היות שזאת התקופה הקשה שבה  אנחנו משלמים ריבית והפרשי

נוציא את עיקר עלויות הרפורמה, בתום חמש שנים יקבע לוח סילוקין שיוחזר 

שנים. מבחינת התוכנית העיסקית, כמו שאמרנו בוועדת כספים, הרשות  11במשך 

ינה תוכנית עיסקית שמתעדכנת תדיר, נכנסו שם כל המקורות וכל השימושים של הכ

. אותו 1לשלושה דברים, הרפורמה, כשהתוכנית העיסקית הזאת מאוזנת בכפוף 

גירעון שבמתווה של פברואר הצגנו של מאה מליון שקל שכנגדו הוצגו מקורות, 

. סיפור הפיילוט 2אנחנו מחליטים כהנחות עבודה שהמקורות האלה יתקיימו. 

שצריך להסתיים, אני מקווה לסיים אותו מול הממונה על השכר בשבוע הבא 

, התוכנית העיסקית שהכינו אותה בשעתו נעשתה בהנחה 3-ולראות מה הוא עושה ו

שהיתה מקובלת אז על כל הצדדים ששיעור האגרה לא עולה ולא יורד, במידה 

ט הזה תהיה מאוזנת. מבחינת ותתוקן הפחתת האגרה התוכנית העיסקית בהיב

התחייבויות הרשות, הרשות מתחייבת בהסכם המימון ליישם את מטרות 

הרפורמה, זה דברים שנדונו פה בהרחבה אז אני אעבור עליהם מהר, הפחתת היקף 

. לצד 1.1.2011מישרות מלאות, יש לציין שהספירה מתחילה מיום  677-כוח האדם ב

מישרות מלאות חדשות, גם הספירה של  150זה מותר לרשות השידור לקלוט 

. החל מתום תקופת הפרישה הרשות מחוייבת 1.1.2011הקליטה מתחילה מיום 

מישרות מלאות ולא להעסיק עובדים מעבר לזה. יש  1,275להתכנס על תקן של 
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הגבלות, אני לא אכנס לזה, לגבי משתתפים מן החוץ והעסקת עובדים מחברות כוח 

שיעור הוצאות השכר מההכנסות, הרשות מתחייבת כמובן אדם, יש הגבלה על 

הסעיף לקיים את ההסכמים הקיבוציים ולקיים את החוק בענין הפקות המקור. 

האחרון הוא סעיף ההשקעות בטכנולוגיה שגם אותו אתם מכירים, הוא הוצג לכם 

 מליון שקל לפי תוכנית שמנהל אותה סמנכ"ל טכנולוגיה.  330בהרחבה, 

 היא נדונה כבר בישיבה הקודמת של המליאה.  יר גילת:ר, אמ"היו

ההסכם כולל טבלת יעדים שלצידם מנגנון של  ערן הורן:

קנסות שהעברנו לכם פירוט שלו, מנגנון הקנסות נקבע עם איזה שהן רצועות 

ביטחון, נקבע הפרה שמוגדרת כלא מהותית שכנגדה משולם קנס, במצב של הפרה 

 לעשות מהלך של שבירת כלים.  מאוד מהותית מאפשר לאוצר

 איך נאפשר לאוצר לעשות שבירת כלים? וופא זועבי פאהום:

עובדים  677אם לדוגמה הרשות התחייבה להפריש  ערן הורן:

ובנסיבות שאינן תלויות בה היא לא עשתה את זה, זה סוג של הפרה שהאוצר אומר 

 מקיימת את ההסכם.  אני מממן בין היתר פרישת עובדים, אני רוצה לראות שהרשות

 אם לא עשינו את זה אנחנו ניקנס, בסדר גמור.  יעקב בורובסקי:

הנקנסות הם בשל חריגות, אם יש מצב של חריגה  תומר קרני:

 - - -משמעותית שזה מעין הפרה יסודית 

חותמים הסכם שני הצדדים, יש הפרות אז  יעקב בורובסקי:

 משלמים עבורם. 

ה עושה הסכם עם מי שאתה רוצה אבל את וופא זועבי פאהום:

 - - -להבריא אותו שאם לא הוא על הקרשים, אתה מנסה לתת לו יד 

נחתם הסכם, על ההסכם הזה ישבה עוד ההנהלה  יואב הורוביץ:

הקודמת, עבדה עליו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד סעיפים היו במשא ומתן, החליטו 

ותן ידרוש דברים ברורים על מתווה הרפורמה, אני חושב שזה הגון שהצד שנ

ומוחשיים מהצד שמקבל. במקרה הזה ברור לכולנו והאחריות היא עלינו בין היתר 

כנציגי ציבור לוודא שההנהלה מיישמת בצורה קפדנית את הסכם הרפורמה ואם זה 
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לא קורה בצד המדינה תטיל עלינו קנסות. האלטרנטיבה היא להיסגר עכשיו, אין 

 טיבה היא להיסגר עכשיו במקום בעוד שבע שנים. אלטרנטיבה אחרת, האלטרנ

זה אומר שאני צריכה לקחת אחריות על ההנהלה  שירין חאפי:

 שתעשה את זה.

נכון, כמו בכל דירקטוריון. כמו בכל דירקטוריון  יואב הורוביץ:

 שמאשר תקציב שנתי או רב שנתי, האחריות היא בין היתר על הדירקטוריון. 

 שלך היא מאוד חשובה. אז ההערה שירין חאפי:

כל הספקות ברורים אבל מצופה מגוף כמו מוסדות  יעקב בורובסקי:

לאחר שנחתם הסכם להקים מנגנון, כמו שמצופה מההנהלה, להקים מנגנון והמנגנון 

של ההנהלה זה הפרוייקטור, במקרה הזה אני מקווה שזה יאושר בימים הקרובים, 

 כאן יבחרו צוות שיעסוק בפיקוח.אז הפרוייקטור שמריץ את זה והמוסדות 

 זה עדיין לא שמחרר אותך כמליאה.  וופא זועבי פאהום:

 נכון.  יואב הורוביץ:

 מה עם התפקדי של ועדת ביקורת?  עטאף כיוף:

 אבל מה האלטרנטיבה? יואב הורוביץ:

תעזבו את ועדת ביקורת, לא להתבלבל, זאת ועדה  יעקב בורובסקי:

רפורמה. אם היא תגיע לצומת בעייתית כגון מצב שתעסוק במעקב על יישום ה

שבאופן עקבי לא גורמים לפרישה ולא עושים א' ולא עושים ב', אז היא תצטרך 

 להתריע למוסדות לנקוט צעדים כלפי ההנהלה, חד וחלק. 

אמרתי את זה גם קודם בוועדת כספים ובפורומים  ר, אמיר גילת:"היו

רפורמה מטעם ההנהלה כפי שצויין, יהיה  אחרים, זה ברור מאליו, תהיה מינהלת

 - - -מנהל רפורמה מטעם ההנהלה כפי שצויין, הוועד המנהל כמובן 

 מנהל רפורמה שנבחר, שיבחר? וופא זועבי פאהום:

 שמונה ע"י המנכ"ל בידיעת הוועד המנהל.  ר, אמיר גילת:"היו

זה לא אמור להיות כך, עם כל הכבוד, מה זאת  גאולה אבידן:

 - - -, שהגוף המבקר יהיה מתוך האנשים אומרת

 לא אמרתי גוף מבקר, הגוף המיישם.  ר, אמיר גילת:"היו
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 הוא לא אמור להיות מתוך. גאולה אבידן:

  -תנסו להקשיב למה שנאמר פה, ההנהלה מקימה  יעקב בורובסקי:

אמרתי ואני חזור ואומר, ההנהלה מינתה מנהל  ר, אמיר גילת:"היו

היה מינהלת רפורמה שתרכז את כל מה שקשור לפעילות הרפורמה רפורמה ולצידו ת

 מטעם הנהלת רשות השידור. 

 האנשים האלה נבחרו כבר? וופא זועבי פאהום:

 - - -הרכבה של מינהלת הרפורמה  גאולה אבידן:

לא בעיה שלנו, זה ההנהלה. ההנהלה ממנה את  ר, אמיר גילת:"היו

ן של ההנהלה. אנחנו כמובן מפקחים כמו מינהלת הרפורמה כראות עיניה. זה עני

שאנחנו מפקחים בכל דבר אחר אבל אין פה ענין שלנו פה. זה בהקשר של ההנהלה. 

במוסדות יש ועד מנהל שמתכנס בתדירות גבוהה ועוקב מקרוב אחר היישום של 

הרפורמה ועוקב אחריה ומקבל דיווחים מההנהלה וממנהל הרפורמה ומכל 

אחרים לענין, אמרתי גם קודם, אם יהיה צורך מוסדות הגורמים הרלוונטיים ה

רשות השידור כלומר מליאת רשות השידור תוכל להקים ועדת רפורמה או ועדות 

, ועדת משנה לענייני נדל"ן וועדת משנה לענייני אגרה וועדת משנה לענייני רפורמה

ליאה משנה לענייני לא יודע מה והוועדות האלה יהיו הכלים של המליאה, אם המ

 תחליט שיש צורך בכך לעקוב אחר הרפורמה. 

אבל אפשר לעשות ועדת משותפת בין המוסדות  עטאף כיוף:

 להנהלה.

אני מתחברת למה שהחברים אומרים ואני חושבת  בלהה כהנא:

שאנחנו כמליאה חייבים להקים גוף מפקח נוסף, מדובר בפרוייקט יותר מדי גדול 

ולצערי הרב מהנסיון שלי שכבר בא לידי ביטוי מאשר להטיל אותו על הוועד המנהל 

הבוקר אני חושבת שהגוף הזה צריך לקום היום, כי אם הוא לא יקום היום אני לא 

 יודעת אם הוא יקום ומתי הוא יקום. 

אני מסכימה עם בלהה ואני חושבת שהחשיבות של  יפעת זמיר:

החשיבות שבדיון  הדיון שבלהה רצתה להעלות ואני מקווה שגם יעלה פה מוכיח את
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מתמשך בעיקר עקב המחוייבות שלנו לביצוע הרפורמה כפי שהוא מוגדר בחוזה ואי 

 אפשר למסמס את זה. 

 שמעתי.  ר, אמיר גילת:"היו

אני חוששת שהארגונים המקצועיים, כל הכוחות  דבורה הנדלר:

שכבר התמודדנו איתם, יעשו קשיים מאוד בפיטורי הועבדים. האם יש לנו איזה 

 הוא מנגנון שאנחנו נדע שנוכל להתגבר על המאבקים איתם. ש

 יש הסכם קיבוצי.  ערן הורן:

 תפרטו לנו.  דבורה הנדלר:

הוועדים חתומים, אם זה לא היה ברור, האבסורד  ר, אמיר גילת:"היו

הוועדים ברשות השידור חתומים כבר למעלה משנה וחצי על הסכמי  11-הוא ש

על עצמם, הוועדים קיבלו על עצמם את הסכמי השכר הרפורמה, האיגודים קיבלו 

החדשים שאומרים שינויי שכר, סל עבודה, שעון נוכחות ומרכיבים אחרים שנכנסים 

לתוקף והופכים את רשות השידור לרשות אחרת עם גמישות ניהולית וכו', כל זה 

 700-הוסכם ע"י הוועדים והסעיף השני שכבר הוסכם על הוועדים זה הפרישה של ה

 איש, חלקם בפרישה מרצון והיתרה בפיטורין. 

זאת אומרת שמשם אין לנו חשש אלא אם יהיה  דבורה הנדלר:

 פיקוח צמוד שהדברים יתנהלו כסידרם. 

ההסכמים נחתמו, אני אומר שהאבסורד הוא  ר, אמיר גילת:"היו

 שרשות השידור והעובדים כבר היו מוכנים ומוכנים וערוכים למהלך הזה, היה חסר

 אותו מקור מימון שהצבעתי עליו בהתחלה ועכשיו אנחנו קושרים את הקצוות. 

שואלת דבורה והתשובה היא פשוטה, ההסכמים  יעקב בורובסקי:

הם הסכמים קיבוציים והמנגנון שמחליט הוא בית הדין לענייני עבודה, זה סוג 

ד הזה הוא שמחייב ואם יש פרשנויות שונות כי אז יש מנגנון של בית דין. לכן הצ

 הפחות, לא פחות חשוב, הוא חשוב לעובדים, אבל אין לו שום אחריות מצידנו. 

 מצויין, לפחות פה אנחנו יכולים לישון טוב בלילה.  דבורה הנדלר:

 נספח הנדל"ן.  ר, אמיר גילת:"היו



 רשות השידור ישיבת מליאת
 15 24.7.2012לוד, 

יש לי הערה, אני חושב שהשארנו די פתוח את  דוד חיון:

 הסעיף הזה של כן התניה לא התניה.

נחזור לזה בסוף, פשוט חשוב שהחברים יכירו  ר, אמיר גילת:"יוה

קודם את עקרונות ההסכם ואז הם יוכלו לחוות דעה לגבי ההתניות ומשמעותן. 

 - - -נספח הנדל"ן הוא נספח חדש יחסית בסיפור שלנו, הוא רק בן כמה חודשים 

 אבל עדיין הוא חוזה בפני עצמו.  וופא זועבי פאהום:

כן, אבל הוא נספח להסכם הכללי. אני אעשה סדר  גילת: ר, אמיר"היו

לטובת מי שלא בקיא בפרטי הפרטים. בחודש פברואר נחתם מתווה מימון הרפורמה 

בין משרד ראש הממשלה, הרשות והגורמים הרלוונטיים באוצר, שיודע להגיד 

מליון שקל החסרים כפי שהצבעתי בתחילת דברי.  400-מאיפה יבוא המימון של ה

מליון השקלים החסרים והוא הפעם  400מתווה יודע להגיד מאיפה יבואו ה

הראשונה שבה התחלנו להתעסק מבחינת הסכם המימון של הרפורמה עם סוגיית 

הנדל"ן ויש בו דברים מורכבים שאת רובם ניסינו לכסות כבר בפברואר במשא ומתן 

רבות לגיבוש מרתוני שהתנהל אז, פה צריך גם להגיד תודה לדוד חיון שתרם 

המתווה הזה, יושב ראש ועדת הכספים, והמתווה הזה מסדיר את סוגיית הנדל"ן 

אנחנו נדבר כרגע על סעיף סעיף כי זה מתחלק בהקשר של מקורות המימון החסרים. 

לאיזורים. יש את נושא שערי צדק, יש את נושא הקריה ולוד שמשיקים אחד לשני, 

א נושא קטן ויש את נושא רוממה והחוטים, יש את נושא הנכס ברחוב ירמיהו שהו

נקרא לזה כרגע לצורך השיחה מתחם רוממה רבתי שכאמור פינויים אמור לממן את 

בניית קרית רשות השידור העתידית. אנחנו קיבלנון בעבר גם החלטות ועדת נדל"ן 

והם גם הובאו לאישור החלטת מליאה קודמת בנוגע לסוגיות שקשורות לנושא 

יוון שקיבלנו אז החלטות בין היתר כיוון שחשבנו שהן חשובות כמובן, הנדל"ן ומכ

בין היתר זה היה לצרכי משא ומתן כדי שיאפשר לנו לעמוד על עקרונותינו בצורה 

טובה יותר ובמהלך משא ומתן ובמהלך דינמיקה של משא ומתן יש מטבע הדברים 

וון שהמשא ומתן הגיע גם שינויים וויתורים של צד כזה וויתורים של צד אחר ומכי

לסיומו אני חייב להגיד ללא ויתורים מהותיים מבחינתנו, אבל יש כמה דברים שבכל 

זאת אתם חייבים לדעת עליהם. אני חייב להביא את זה שוב למליאה לאחר שוועדת 
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הנדל"ן בישיבתה שלשום חזרה בה ממקצת מההחלטות שהיא קיבלה בישיבה 

לכן שוב מובאות פה החלטות של ועדת הנדל"ן הקודמת, הם אושרו ע"י המליאה ו

 כהמלצה למליאה לקבל אותן כהחלטות חדשות שמבטלות את ההחלטות הקודמות. 

 - - -אז נתחיל לפי  תומר קרני:

 תתחיל עם שערי צדק.  ר, אמיר גילת:"היו

האתרים השונים. נתחיל אולי מירמיהו, זה הנכס  תומר קרני:

רשות השידור נמצאת כחוכרת לדורות בנכס ברחוב  הראשון שנזכר, הוא הכי פשוט.

ירמיהו בירושלים, על פי הנספח אנחנו נוותר על זכויות החכירה בנכס הזה, המדינה 

והכסף ישמש כחלק, ישמש להחזר ההלוואה, הלוואת הגישור, חלק תמכור אותו 

מהחזר הלוואת הגישור כמובן כי זה לא מספיק להכל. החלק האחר של הלוואת 

שור זה הנכס בשערי צדק, זה נכס שבבעלות הרשות, הרעיון הוא שהרשות תעביר הגי

למדינה ייפוי כוח שיאפשר למדינה למכור את הנכס הזה, את אותו חלק בנכס שלא 

ישמש אחר כך לרשות. הוגדר חלק בנכס עם מטראז' מסויים שבו תיבנה קרית רשות 

אר הנכס ימסר למדינה, השידור החדשה בשערי צדק, למעט אותו חלק מהנכס ש

היא תמכור אותו וההכנסות מהמכירה ישמשו להשלמת החזר הלוואת הגישור. כמו 

שערן הסביר, אם תיוותר יתרה הכסף יעבור לרשות, אם יהיה חוסר זה יהפוך 

 להלוואה נוספת. 

 בשערי צדק נשאר מקום שישאר לרשות השידור?  יפעת זמיר:

ור, בסביבות שליש, זה ישאר מקום לרשות השיד תומר קרני:

מוגדר במטראז' ולא כשליש, אבל ישאר שטח עבור רשות השידור שלא כולל את 

הבנין שבו יושבת הנהלת רשות השידור היום. זאת אומרת שהבנין הזה יפונה. יבנה 

וכמה קומות אליו תתנקז רשות השידור בהמשך גם מרוממה.  20בנין חדש של 

ם לפינוי המתחם, היה ותאושר התב"ע נהיה שם הנספח גם מגדיר את לוחות הזמני

ארבע שנים ואם לא תאושר התב"ע אז נקבל שם שנה נוספת ולאחר מכן אנחנו 

 חייבים לפנות את מתחם שערי צדק. 

 יש שטח חלופי?  דבורה הנדלר:
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אם תאושר התב"ע ותהיה בניה אז השטח החלופי  תומר קרני:

להיות מצב שההסכם לא נותן, ההסכם  אמור להיות הבנין החדש שיבנה, אבל יכול

שהנהלת הרשות תעבור ישירות לבנין החדש משום שיכול להיות לא קובע במפורש 

שזה לא יעמדו בלוחות הזמנים, יכול להיות מצב שהנהלת הרשות תתפנה לבנין 

ברוממה, תיאלץ להתפנות לבנין ברוממה עד לבינוי הבנין הקבוע בשערי צדק או 

לא תשונה התב"ע בשערי צדק ניאלץ לעבור למקום אחר. זה לגבי במקום אחר, היה ו

 שערי צדק. 

הבנין ברוממה יכול לאכלס גם את מי שנמצא  וופא זועבי פאהום:

 בשערי צדק?

 על זה אני לא יודע לענות. תומר קרני:

אני מזכיר שעל העקרונות האלה אנחנו כבר דיברנו  ר, אמיר גילת:"היו

ון בזמנו, אבל כמובן שאפשר לדון בהם גם עכשיו, אני כשאישרנו את מתווה המימ

 - - -רק מזכיר שהמליאה אישרה את מתווה 

כל פעם כשדיברנו על זה אני תמיד יצאתי בתחושה  וופא זועבי פאהום:

 שיש איזה שהוא גאפ כזה שאני חוששת ממנו.  

המתווה הוא כזה, רשות השידור בונה קרית שידור  ר, אמיר גילת:"היו

קומות בשליש ממתחם שערי צדק, שם ירוכזו אולפניה, משרדיה  24נית בת מודר

ואנחנו נהיה רשות מתקדמת. הבניה של הדבר הזה תבוא מהפינוי של רוממה 

ומתחם החוטים, שזה גם מצויין. הבניה תמומן מהכספים שאנחנו נקבל עבור פינוי 

 רוממה והחוטים. 

 - - -רוממה כי בינתיים  אבל אנחנו לא מפנים את וופא זועבי פאהום:

 עכשיו אני מגיע למשפט הבא. ר, אמיר גילת:"היו

 אפשר למכור ולא לפנות.  דוד חיון:

כם כתוב שהרשות תעבור בפעימה במתווה ובהס ר, אמיר גילת:"היו

אחת, אין פה מרוממה למקום אחר באמצע, מרוממה לשערי צדק, עמדנו על כך. זה 

ר, אנחנו הרי כמובן דיברנו בהרחבה, לא פירטתי מבטיח את הדבר הזה. יש עוד דב

את זה עכשיו, תלויים באישור של תב"ע, הקרקע בשערי צדק תהיה שווה הרבה 
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יותר אם היא תעבור תהליך של השבחה ולכן כל המתווה מבוסס על זה שהתב"ע 

 - - -עוברת 

 השבחה למגורים. יוני בן מנחם:

 י מסחר. השבחה למגורים ולשטח ר, אמיר גילת:"היו

 זה בא לידי ביטוי בהכנסות של הרשות? וופא זועבי פאהום:

התחשיב העיסקי לוקח בחשבון שעבור שערי צדק  ר, אמיר גילת:"היו

המשובח נקבל יותר והתעריף לוקח בחשבון את ההשבחה, התוכנית העיסקית 

מבוססת על השבחה. ויש נכונות פה של כל הגורמים הנוגעים בדבר מעיריית 

ים והוועדה המקומית לתכנון ובניה והחברה לפיתוח ירושלים, לתת דחיפה ירושל

מהירה לאישור התב"ע להשבחתה כי גם הם מעוניינים וזה גם חלק מהתפיסה 

העירונית שלהם לגבי מה צריך להיות בכניסה לירושלים במקום שבו נמצא מתחם 

מסיבה כזאת  שערי צדק. למרות זאת אם נכשל הנסיון להשביח את התב"ע ואנחנו

או אחרת נאלצים, לא יכולים לבנות את קרית רשות השידור בשערי צדק, המתווה 

וההסכם מדבר על כך שאנחנו מקבלים מהמדינה קרקע חלופית שבה אנחנו יכולים 

 - - -לבנות את המתחם החדש וזה מוגדר שזה לפי אותה פרוגרמה 

 ובינתיים איפה אנחנו נהיה? וופא זועבי פאהום:

ברוממה. וזה בדיוק מה שאני אומר שוב, ההגירה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מרוממה היא פעם אחת, או לשערי צדק וכולנו מקווים שזה יהיה לשם

 אבל משערי צדק?  וופא זועבי פאהום:

 - - -פעם אחת, מרוממה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אם הכוונה שלך זה לבנין ההנהלה  תומר קרני:

אני מיד אגיע לזה. קודם כל רוממה, התוכן  ילת:ר, אמיר ג"היו

אולפנים, עיתונאים, שידורים, מרוממה עוברים פעם אחת או לשערי צדק או למקום 

החלופי, אין עזיבה של רוממה ללא אחד משני הפתרונות האלה. את שואלת אולי 

לגבי משהו הפוך, מה קורה אם ההנהלה צריכה לעזוב את שערי צדק כי אין השבחה 

הזה היא ככל הנראה תעבור לרוממה או  של הקרקע, לעבור למקום אחר, במקרה

 שלכירות או למקום אחר. 
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 ומה זה לוד? דוברת:

 לוד זה לוד, אנחנו בירושלים כרגע.  ר, אמיר גילת:"היו

יש בחוזה איך עוברים, מה עוברים, האם זה  וופא זועבי פאהום:

 מכוסה הקטע הזה?

כך שיש לנו התחייבות שאחרי מספר הוא מכוסה ב תומר קרני:

שנים אם התב"ע לא תעבור ויתברר שאי אפשר להעביר תב"ע שתאפשר את הקמת 

המתחם בשערי צדק, אז רשות השידור תצטרך להתפנות ממתחם שערי צדק. 

המשמעות המעשית של זה היא שההנהלה תצטרך לעבור כמו שהיושב ראש אמר, או 

 ה לא תפונה אלא לנכס החדש.לרוממה או למקום אחר. אבל רוממ

לגבי רוממה הבנתי, אבל ההנהלה היא לא שני  וופא זועבי פאהום:

 אנשים ושומר, היא בנין שלם. 

קודם כל היא תוכל לעבור גם ללוד אם תהיה  ר, אמיר גילת:"היו

בעיה. צריך לפתור את זה אבל זה לא כרגע, לא מדובר פה על שידור, אין פה פגיעה 

 פה על ענין מינהלי, למצוא מקום להנהלה. בתוכן, מדובר 

לי יש שאלה לאנשי הנדל"ן, יש איזה שהוא מסמך  דבורה הנדלר:

 - - -ורוממה שאומר כמה עשויים לקבל על שערי צדק כשיש השבחה 

 אמרתי את זה בפתח הדברים.  ר, אמיר גילת:"היו

 יש חוות דעת של שמאי?  דבורה הנדלר:

  כמובן שיש. יואב הורוביץ:

 כי אנחנו לא ראינו, אני לא ראיתי.  דבורה הנדלר:

 לא לפי התב"ע החדשה.  תומר קרני:

לפי התב"ע החדשה המשודרגת בשערי צדק, יש  דבורה הנדלר:

 תב"ע כזאת? 

יש דוחות שמאים שקיבלתם בשעתו לפני כמה  דוד חיון:

 חודשים. 

ה, יש טעות שאני חושב שחשוב עוד פעם לדבר עלי יואב הורוביץ:

הנדל"ן הוא לא נדל"ן של רשות השידור, אני אומר את זה במהות, הנדל"ן הוא של 
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מדינת ישראל. רשות השידור היא גוף שיש עליו אזהרת עסק חי, הוא עסק גירעוני 

שבמצבו הנוכחי היום דינו להיסגר, אין פה בכלל שאלה. הנדל"ן הוא לא חוסן 

לנו להשתמש בנדל"ן כדי לקיים את פיננסי, אנחנו נמצאים ברגע האחרון שמאפשר 

הרפורמה. לא נעשה את זה ונתעכב, גם לא תהיה רפורמה, גם ילקח הנדל"ן וגם 

בעובדים בסופו של דבר כל אחד, ולכן אני אומר עוד פעם, לא מדובר פה בנדל"ן שיש 

עליו הערת אזהרה לטובת כל אחד ואחד מהעובדים לצערנו, אלא מדובר על החלטות 

י הרבה שנים, לטעמי החלטות שגויות מאוד שהביאו על רשות השידור שנלקחו לפנ

 - - -חובות של עשרות ומאות מליוני שקלים 

שנה לא יגידו  20זה בדיוק מה שאני רוצה, שבעוד  וופא זועבי פאהום:

 שאנחנו לקחנו החלטה מוטעית. 

כשאנחנו יושבים פה אנחנו משלמים ריביות, אם  יואב הורוביץ:

את הריביות ששילמו בגין ההלוואות על שערי צדק רואים שחלק גדול  לוקחים רק

מהחובות שלנו הם על ריביות ששילמו בשביל הנדל"ן שאין שום סיבה לשבת בשערי 

צדק, לשערי צדק אין שום, הבנין הוא בנין שהיה יכול להיות מלון בוטיק יפה, הוא 

ור וקיבל מי שקיבל את היה יכול להיות מוזיאון, אין לו שום קשר לרשות השיד

וכתוצאה ההחלטה, לקח כספים שהם של המדינה, משלמים עליו ריביות יקרות 

מזה הגענו לגירעון. אני אומר עוד פעם, משהגענו למצב הזה וחשוב לי שחברי יבינו, 

ההתמהמהות שלנו וזה טוב שאת שואלת את השאלות, אנחנו נשב פה עד שאנחנו 

שמאים בדקו את הענין הזה והאוצר בדק את הענין נענה, אבל כל הדברים האלה, 

הזה ועדיין אם את שואלת אותי אם ההסכם הוא במאה אחוז מאובטח, התשובה 

היא לא, כמו שאין אף תוכנית עיסקית, תוכנית הבראה של ארגון שהיא יכולה 

להיות מאה אחוז, אבל אין לנו כרגע אפשרות וסיכוי אחר. אם אנחנו כמליאה, את 

אלה ואני מאוד מתחבר אליה, מה האחריות שלנו כנציגי ציבור, אז אני שאלת ש

אומר שיש שתי אפשרויות,  או לקבל החלטות או לא להיות פה, או להגיד, חברים, 

 אני לא רוצה את המנדט הזה, אני מחזיר את זה, אבל אי אפשר לא לקבל החלטות. 

לא מוצא חן אבל אתה יכול להגיד לצד השני זה  וופא זועבי פאהום:

 בעיני. 



 רשות השידור ישיבת מליאת
 21 24.7.2012לוד, 

 בסדר, אבל תנמקי.  יואב הורוביץ:

אבל הענין הוא, למה אתה אומר שאנחנו עושים  וופא זועבי פאהום:

 את ההסכם הזה ואם את שואלת אותי זה לא ההסכם הטוב ביותר שיכול להיות.

לא, אני לא אמרתי דבר כזה. אני אומר, אם את  יואב הורוביץ:

ם בהסכם, התשובה היא כן, ההסכם הזה הוא ההסכם שואלת אותי אם יש סיכוני

 הכי טוב שאפשר לעשות בנסיבות האלה.

אז אני מקבלת את מה שאתה אומר, אבל מאחר  וופא זועבי פאהום:

רוצה להגן על עצמי וזה לא באמת הסכם, אני באמת רואה חשיבות ציבורית ואני 

מעטפת מכובדת  במה שאני עושה כאן ולכן מה שאמר אמיר בהתחלה שנתן לזה

וכוללת שעוטפת אותנו, אני רוצה שאנחנו נחליט שהמעטפת הזאת תהיה מקובלת 

 גם עלינו וגם על הצד השני.

 אבל היא מקובלת, יש הסכם.  יואב הורוביץ:

 - - -כי ברגע שאנחנו נתווכח על סעיף זה או אחר  וופא זועבי פאהום:

 לא, יש הסכם.  יואב הורוביץ:

המעטפת הזאת היא על דעת הצדדים. ככה אני  :וופא זועבי פאהום

 אנוח וכולנו נוכל לחתום עכשיו. 

אנחנו נמצאים אחרי שנים, לא חודשים, אחרי  יואב הורוביץ:

שנים, יש הסכמים, ההסכמים האלה נעשו על דעתם של העובדים, יש הסכמים 

"ל, יש הוועדים, על דעתו של האוצר, על דעתו של החשכ 11קיבוציים על דעתם של 

כרגע נוסח מוצע להסכם וזה מה שמובא לאישור אחרי שנעשו כל הדיונים. אני כן 

חושב, אני כן מתחבר בענין הזה גם לדעתה של גאולה וגם לדעתה של בלהה, שאנחנו 

כגוף אחראי צריכים למצוא את הדרך הנכונה לפקח על זה, לראות שזה מתבצע, 

ו לא עושים כלום. זאת האחריות, אבל אין לנו דרך כרגע להגיד חברים אנחנ

 האחריות שלנו מחייבת אותנו לקבל החלטה ולפקח עליה. 

 וופא, תמיד בהבראה זה הרע במיעוטו.  גאולה אבידן:

אם היינו במצב טוב אז היו מחזרים אחרינו ולא  וופא זועבי פאהום:

ברירות,  שאין לנו הרבהאנחנו היינו רצים אחרי כולם. אני יודעת שאנחנו במצב כזה 
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זה הרע במיעוטו כמוש גאולה אומרת. אבל יחד עם זאת אני לא רוצה בגלל הפחד 

שלי לקבל את הרע במיעוטו לצאת לא לכאן ולא לכאן ואת זה אני רוצה לבקש יחד 

עם כולכם לראות איך אנחנו מגיעים, מה שאני הצעתי שזה שהמעטפת הזאת 

כי מה שאתה אומר, ההסכמים  שאמיר עטף את הדברים היא תהיה מקובלת עלינו,

שנחתמו עד היום מקובלים עלי, אני רק רוצה שהמעטפת הזאת הסופית לא תביא 

 אותנו למצב שאנחנו נצא קרחים. 

אנחנו כל הזמן רואים את החוזים במצגות, נניח  שירין חאפי:

עד תאריך זה וזה אמורים לפנות את המבנה הזה, עד התאריך הזה אמורים למצוא 

מי אחראי על זה, תרשים כזה שמראה מי לוקח אחריות על פינוי המתחם, את זה ו

אנחנו רואים את ההסכמים אבל אנחנו לא רואים מתווה של לוחות זמנים ומי אמור 

 לקחת אחריות על כל דבר, בהנהלת רשות השידור. 

 אתה יכול להתייחס לזה? ר, אמיר גילת:"היו

 לא שמעתי מה היא אמרה.  אשכנזי:יואב 

אני אומרת שאנחנו רואים הסכמים מאוד כלליים,  ירין חאפי:ש

, ואם זה קורה אז, אנחנו לא רואים אף פעם תוכנית קונקרטית מי לוקח -במידה ו

אחריות על מה וכניסה ללוחות זמנים תוך כמה חודשים מוצאים פתרון ומתי 

ינית נכנסים ומי עושה מה וזה מה שחסר לי. ברגע שאני רואה שתוכנית היא רצ

מהחוזה הכללי הזה לתוכנית עבודה, אז אני אשתכנע, בינתיים אני רואה את אותה 

 - - -מצגת כבר 

יש כמה דברים, קדום כל את אני רוצה לענות.  יואב הורוביץ:

. ההסכמים נוגעת בנקודה שיש לה התייחסות מאוד מפורשת במתווה וגם בהסכמים

יך לקרוא אותם לפרטי פרטים את מתייחסים, יש הסכמים וצריך לקרוא אותם, צר

כולם, גם את המעטפת וגם את ההסכם. יש גוף שממונה על יישום הרפורמה, הגוף 

שממונה על יישום הרפורמה שבראשו עומדת הנהלת הרשות, המנכ"ל והצוות שהוא 

ממנה, מחובתו לתת דיווחים שוטפים בכל אותן נקודות שאת מדברת עליהן, גם 

יבות הענין אנחנו שמליאה. ואני חוזר עוד פעם, בגלל חלוועד המנהל וכמובן ל

צריכים לבקש את הדיווחים השוטפים האלה מהרגע שמתחילים, כי הגופים האלה 
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קיימים, מההנהלה, איך הדברים האלה מתבצעים. את נוגעת בנקודות חשובות אבל 

צריכים לקרוא את ההסכמים ולהבין שיש התייחסות לזה. הגוף שמפקח על פשוט 

 הרפורמה הוא זה שצריך לתת את הדיווחים למליאה ולוועד המנהל. 

אבל ישבתי פה בכמה וכמה דיונים שישבנו ודיברנו  שירין חאפי:

והמלצנו ובסוף בין ההמלצות שלנו לבין מה שקרה בפועל היה פער מאוד גדול ופה 

יש החלטה היסטורית כמו שציינת, אני יושבת פה ואתם מציגים את הרפורמה 

ורה שאי אפשר שלא להתפעל ולהסכים, אבל אני חוששת שרגע אחרי שאני בצ

אצביע יהיה פער מאוד גדול בין מה שאני חשבתי שהולך להיות מיושם לבין מה 

 שיושם בפועל.

ההסכם מחייב. אין פה ענין של המלצה, יש פה  יואב הורוביץ:

יש את בית  הסכם שכמוש אמר יעקב, מצד אחד, מצד ארגוני העובדים והוועדים

הדין לעבודה שאחראי על היישום ואם יש פרשנות הולכים אליו. יש פה מדינה, 

משרד האוצר ומשרד השר הממונה, משרד ראש הממשלה ויש את הנהלת המוסד 

 וכולם מחוייבים. 

לפי החוק מותר להנהלה לשנות איזה שהוא משהו  שירין חאפי:

 בהסכם הזה בלי אישור מליאה?

 לא. יואב הורוביץ:

וודאי שלא, ההסכם הוא הסכם, הוא חתום, יהיה  ר, אמיר גילת:"היו

 חתום. 

 אי אפשר לשנות את ההסכם בלי אישור האוצר.  יעקב בורובסקי:

לא, היא שואלת אם הוא במקרה יסכים, היא  תומר קרני:

 שואלת אם זה צריך להגיע למליאה. 

 בורו, תתייחס לחששות שלי.  וופא זועבי פאהום:

 - - -אני מכיר את החששות שלך מקרוב  בורובסקי: יעקב

אבל תעלה אותם לאוויר. תתייחס לזה שאם לא  וופא זועבי פאהום:

תהיה תב"ע ואם יש מצב חלילה וחס שאנחנו נצא לא מכאן ולא מכאן והשאלה 

שהענין של הפיילוט השניה שאנחנו דנו בה והתייחס אליה המנכ"ל בפעם הקודמת, 
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זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל דברים שאני לא יודעת עד כמה לא מבשר טובות, 

 הם יכולים להיות ישימים בסופו של יום. 

אמיר פתח את הישיבה ואמר שהיום זאת אחת  יעקב בורובסקי:

הישיבות אם לא הישיבה ההיסטורית הכי חשובה של רשות השידור, אני כשהוא 

דיעו שהערוץ הראשון והרדיו דיבר חשבתי שהישיבה הכי חשובה תהיה ביום שיו

 - - -עברו ברייטינג את 

 זה יהיה בוועדת תוכן.  ר, אמיר גילת:"היו

 אנחנו בהחלט מרגישים שזה משהו אחר.  וופא זועבי פאהום:

אני אומר את זה כי למליאה הזאת הזדמן או  יעקב בורובסקי:

יע לסוג של בתהליך היסטורי או בתהליך מוכוון, זה לגמרי לא חשוב, הזדמן להג

פתרון כלכלי שינסה לשדר יציבות לרשות השידור. עכשיו צריך ללכת על הדבר הכי 

גרוע, שכל מה שנחתם לא יתקיים, כל מה שנחתם לא יתקיים, באשמתנו, באשמת 

האוצר, לגמרי לא חשוב. בסופו של יום המחוייבות שלנו כחברי מליאה וכוועד מנהל 

לנו יכולת להיות מחוייבים כלפי מעלה. מה זה מאיתנו ומטה, בחלק שלנו, אין 

שנים הקרובות  50-לדעתי צריכה להיות המחוייבות שלנו, המחוייבות שלנו היא ל

שלא יהיה מצב שלרשות השידור לא יהיה בית, תזכרו על מה דיברנו, אנחנו התחלנו 

  -ממצבים הפוכים, שלרשות השידור לא יהיה בית, ההסכם הזה מבטיח שיהיה בית 

 שני בתים. ר, אמיר גילת:"והי

בית לרשות והכלי השני הוא טכנולוגיה. לגבי כמות  יעקב בורובסקי:

העובדים אני אומר לך, דיברת על פיילוטים, אני אומר לך כל תוצאה בפיילוט היא 

טובה לרגע שעשו את הדברים, אני לא בטוח שיש חשיבות לפיילוט מהטעם הפשוט, 

הזה הוא סגור, הוא לא פתוח, הוא סגור על נתוני אלה שערכו את ההסכם וההסכם 

או משהו כזה, לכן אין בעיני שום  2010-, שנחתמו ב2007-8-9המשא ומתן של 

, זה כלי עזר טוב לתקציב 2013-חשיבות, עם כל הכבוד לפיילוט, זה כלי עזר טוב ל

 - - -, אבל אין לו שום חשיבות 2014של 

אתה רוצה לפטר ולתת להם את חוץ מהעובדים ש וופא זועבי פאהום:

 הכסף.
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אני לא רוצה לפטר עובדים, העובדים בהסכם הזה  יעקב בורובסקי:

מכל אחד מאיתנו כי הם את הזכויות שלהן יממשו במסגרת מוגנים יותר טוב 

ההסכם הקיבוצי, כשיש בעיה במסגרת של הסכם קיבוצי הכתובת היא לא אנחנו, 

 ענייני עבודה.הכתובת היא בית המשפט, בית הדין ל

 - - -אנחנו הולכים לבעיה במודע  וופא זועבי פאהום:

אנחנו לא הולכים לשום בעיה במודע, לא ללכת  יעקב בורובסקי:

 לפתרון ולהסדר זאת בעיה. 

אנחנו פה גולשים מנושא לנושא ואנחנו לא נצא  ר, אמיר גילת:"היו

שאר הנדל"ן, יש לנו עוד מזה. בואו נעשה את זה מסודר. בואו נגמור עם שערי צדק ו

כברת דרך ארוכה בנושא הנדל"ני. אמרתי בהתחלה, חשוב לי שתכירו את כל 

המעטפת ואת פרטיה לפני שתוכלו לחוות דעה לגבי ההתניות והסייגים, כי תראו מה 

המשעות, אבל בואו נכיר קודם את הנושא, יש עוד דברים עלש ערי צדק ואנחנו כבר 

 נגררים לנושאים אחרים. 

לגבי הנדל"ן, בזמנו היו לנו חלופות, לוד, בת ים  דבורה הנדלר:

 וכו', עכשיו אנחנו אמרנו שאנחנו בלוד.

עוד פעם את קופצת, שאלות כרגע לגבי שערי צדק  ר, אמיר גילת:"היו

 אם אפשר. 

השאלה שלי היא לגבי לוד. האם לוד נותן את  דבורה הנדלר:

 - - -הפתרון לתל אביב או תל אביב 

נגיע ללוד. אני מציע, הזמן קצר יחסית והמלאכה  ר, אמיר גילת:"והי

 מרובה, אז בואו נתמקד כרגע בשערי צדק, תרשמו בצד את כל ההערות האחרות. 

סיימתי להסביר על שערי צדק. אתה הסברת על  תומר קרני:

 רוממה. 

אני עוד בשערי צדק, יש פה דברים שאנחנו צריכים  ר, אמיר גילת:"היו

 שערי צדק. לגבי 

 הערת האזהרה.  דוד חיון:
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עניתי לשאלה שנשאלה על הקשר בין רוממה  ר, אמיר גילת:"היו

לשערי צדק אבל אני עדיין רוצה להישאר בשערי צדק גופא כי יש עוד כמה דברים 

שאנחנו צריכים לגבי שערי צדק. אנחנו למשל בישיבת המליאה הקודמת קיבלנו 

צת ועדת הנדל"ן לדבוק במתווה בכל מה שקשור החלטה, קיבלנו כהחלטה את המל

, זאת נקודה שחשוב להבהיר והיא דורשת פה 1.7.2015לנושא של פירעון ההלוואה 

מופיע מתווה הרפורמה שאושר במליאה בשינוי של המליאה מהחלטתה הקודמת. 

סעיף שרשות השידור תשלם את המשכנתא על שערי צדק, אותה משכנתא שיואב 

ודם, שאנחנו משלמים מליוני שקלים על הנכס הזה שאין לו כרגע התייחס אליה ק

שימוש, אנחנו אמורים לשלם אותה עד שיווק הנכס. זאת פרשנות אחת, אבל אנחנו 

, זאת הערכה של האוצר. במקום אחד 1.7.2015-מעריכים ששיווק הנכס יהיה ב

 שיווק. במתווה כתוב שהרשות תשלם את המשכנתא כל עוד הוא שלה, כלומר עד ה

 מה ההגדרה של שלה? וופא זועבי פאהום:

כל עוד הוא לא שווק, כל עוד הוא בבעלותה. כל  ר, אמיר גילת:"היו

 עוד הוא בבעלותה אומר האוצר, אתם תשלמו את המשכנתא על הנכס שהוא שלכם. 

 על איזה עלויות מדובר?  בלהה כהנא:

 מליון בשנה? 18 ר, אמיר גילת:"היו

 חות. קצת פ ערן הורן:

 זה בעייתי המשכנתא הזאת. וופא זועבי פאהום:

 חלק מההלוואות יורדות.  ערן הורן:

אתה גם לא יכול להעביר את הנכס, העברת הנכס  וופא זועבי פאהום:

על שם מישהו אחר, אתה לא יכול לעשות את זה כל עוד לא סיימת לשלם את 

 המשכנתא. 

 אני מדבר על היבט אחר.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא נכון דרך אגב.  יואב הורוביץ:

 זה ועוד איך נכון.  וופא זועבי פאהום:

בואו לא נבלבל את עצמנו. יש פה נושא שאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

 צריכים לתקן החלטת מליאה וחשוב לי שתבינו. 
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אלא אם כן מישהו אחר גורר לך את המשכנתא  וופא זועבי פאהום:

 ורוצה לשלם במקומך. 

מליון  18-רשות השידור משלמת היום מדי שנה כ ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שקל על שערי צדק, זה מה שיואב אמר קודם, שמצבה של הרשות 

 מליון שקל?  150כל העלויות זה רק  וופא זועבי פאהום:

לא. קודם כל אנחנו מדברים, עוד פעם, שערי צדק  ר, אמיר גילת:"היו

לקרית שידור קטנה, בתב"ע הנוכחית, לקרית שידור זה מתחם שלם, יש לנו זכויות 

קטנה בשערי צדק ויש לנו את הבנין לשימור שכמו שנאמר קודם אין קשר בינו לבין 

רשות השידור. ההמלצה היתה שיהיה שם מלון בוטיק. צריך לעשות פה שני דברים, 

 לפנות את הנכס לשימור, ההנהלה לא צריכה לשבת שם, היא צריכה לשבת במקום

שלנו אחר, אפקטיבי יותר, יקר פחות וצריך להשביח את שאר הקרקע במתחם כדי 

מליון שקל,  250יהיה שווי גדול יותר לנכס שאנחנו מעבירים למדינה. ואמרתי קודם 

מליון  18הרשות משלמת הערכת שמאי. זה בהקשר הזה. כרגע בנקודת הזמן הזאת 

ומר שהיא תמשיך לשלם את שקל מדי שנה על החזר המשכנתא הזאת. המתווה א

אותו סכום עד שהנכס הזה יועבר מבעלותה לגורם אחר, עד שיווק הנכס או עד 

 מכירת הנכס. 

 סילוק המשכנתא מקורו התשלום משיווק הנכס.  ערן הורן:

רק למען הגילוי הנאות, במקום אחר במתווה  ר, אמיר גילת:"היו

. המשפטנים 1.7.2015עד הרפורמה שאישרנו כתוב שהרשות תשלם את המשכנתא 

אומרים שהסעיף הזה הוא סעיף של הערכה כלכלית כחלק מתוכנית עיסקית ולא 

 התחייבות כפי שמופיעה במקום הראשון. 

 - - -מה שהיושב ראש אומר  תומר קרני:

 - - - 2015-אני גם חוששת שגם ב וופא זועבי פאהום:

במתווה העקרונות נכתב שהמשכנתא תשולם ע"י  תומר קרני:

 - - -הרשות עד שימכר הנכס, בהמשך מופיע סעיף 

 אחרי העברת הבעלות על מה? וופא זועבי פאהום:
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של המקורות הצפויים לתוכנית העיסקית ושם  תומר קרני:

, זה 1.7.2015-נאמר שאחד המקורות הנוספים הוא הפסקת תשלום ההלוואה החל מ

כה. וכתוב שם גם בכפוף לכך שזה המועד הצפוי למכירת הנכס. אנחנו נאמר כהער

ניסינו במשא ומתן ללחוץ לכך שזה באמת יהיה התאריך שעד אליו אנחנו נשלם ולא 

 - - -מעבר לו, האוצר סירב לכך 

 מי הקונה שלנו?  וופא זועבי פאהום:

 לאור ההוראה השניה שאומרת שעד שיווק הנכס.  תומר קרני:

ומי הקונה שלנו, אנחנו מדברים על קונה שיגול  ועבי פאהום:וופא ז

 - - -לבוא מחר 

 אנחנו לא המוכרים, אנחנו נותנים למדינה.  ר, אמיר גילת:"היו

 המדינה תמכור את הנכס.  תומר קרני:

אנחנו נותנים לה את הזכויות? עוד שאלה, אנחנו  וופא זועבי פאהום:

 - - -מעבירים את הנכס למדינה 

 תמורת ייפוי כוח.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ואנחנו ממשיכים לשלם את המשכנתא  וופא זועבי פאהום:

 כי הוא עדיין בבעלותנו.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל הוא כבר לא בחזקתנו והמדינה תמכור אותו  וופא זועבי פאהום:

 אנחנו נשלם את זה?  ,שנים 4-5בעוד 

מליון שקל  260ם אנחנו מקבלי 1אבל בדיי  ערן הורן:

 מהמדינה.

 אז מה, אבל אתה מבזבז אותם במשך חמש שנים.  וופא זועבי פאהום:

ההגיון שבהסכם אומר, אנחנו לא מעבירים בעלות  תומר"

בנכס, אנחנו נותנים למדינה ייפוי כוח שמאפשר למדינה למכור את הנכס הזה. 

שלמדינה יש אינטרס  המדינה כנגד ייפוי הכוח הזה נותנת לנו כספים, זאת אומרת

למכור את הנכס הזה על מנת להחזיר מתוכם את הכספים, המכירה משמשת להחזר 

ההלוואה, המדינה רוצה להבטיח לעצמה את החזר ההלוואה, יש לה אינטרס למכור 

 את זה.
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 ?260הנכס שאתה מוכר עולה  וופא זועבי פאהום:

המכירה תעשה לאחר שתשונה התב"ע על מנת  תומר קרני:

מקסם את התמורה שתתקבל עבור הנכס, משום שהתמורה שתתקבל היום אם ל

 נמכור תהיה שונה מאשר אם תשונה התב"ע ותהיה השבחה נוספת של הנכס.  

מליון שקל,  250התמורה שהשמאי נתן, שאמרתם  דבורה הנדלר:

 זה עם התב"ע המשודרגת או לא? 

 המשודרגת.  ר, אמיר גילת:"היו

אם מותר לי להציע לכם, יש חשב כללי, הוא מוכר,  ר, אמיר גילת:"היו

 הוא קונה, למה זה חשוב לנו?

 - - -חשוב לנו  וופא זועבי פאהום:

לנו צריך היה להיות חשוב שזה לא יהיה אנחנו,  יעקב בורובסקי:

 - - -שאנחנו לא נתעסק בזה אלא שהמדינה תתעסק בזה. משהכלל הזה נקבע 

לא נתעסק ברגע שהיא קיבלה את ייפוי אבל אנחנו  וופא זועבי פאהום:

 לא נמשיך לטפל בזה. אבל אנחנו נמשיך לשלם משכנתא.  הכוח ואנחנו

אין הסכמה שאת המשכנתא נפסיק לשלם היום  תומר קרני:

 והמדינה תיקח על עצמה את תשלום המשכנתא, אין הסכמה לזה. 

 אבל כבר מסרתי את הנכס.  וופא זועבי פאהום:

 לא מסרת. ת:ר, אמיר גיל"היו

 למי מסרת אותו, איפה מסרת אותו.  תומר קרני:

המשכנתא תשולם עד מכירת הנכס. וזה בדיוק  ר, אמיר גילת:"היו

ההצעה שאני רוצה להביא פה כי אנחנו צריכים לתקן החלטה קודמת שלנו ואני 

 - - -מבקש 

 תסביר לה שאנחנו לא מפנים את הנכס. תומר קרני:

 ור, אמרתי את זה. בר ר, אמיר גילת:"היו

 אבל היא לא הבינה את זה.  תומר קרני:

אנחנו לא מפנים את הנכס, הנכס נשאר, אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

יושבים בו עד הבניה של קרית השידור החדשה. אני אומר עוד פעם, פורמאלית 
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אנחנו צריכים לתקן פה החלטה קודמת של המליאה וגם ועדת הנדל"ן המליצה אז 

דת נדל"ן ממליצה היום, לשנות את ההחלטה הקודמת ורשות השידור תשלם וגם וע

 את המשכנתא על שערי צדק עד למכירת הנכס. האם יש מתנגדים לשינוי ההחלטה? 

רק להבין, זה נכלל גם בתקציב וגם בתוכנית  חני פרי:

 העיסקית? 

תשלום המשכנתא, בהחלט. עד התאריך של אמצע  ערן הורן:

2015 . 

יש מתנגדים לשינוי הסעיף הזה? אושר. סעיף  אמיר גילת:ר, "היו

נוסף, זהות הגורם שיכין את התב"ע בירושלים תיבחן במהלך, אנחנו צריכים לחזור 

מהחלטת מליאה, אנחנו קבענו בזמנו על פי המלצת ועדת נדל"ן שאנחנו נבקש 

הרל"י מהחשכ"ל, אני פה בענין אחר, בענין הכנת התב"ע, אנחנו דיברנו על כך ש

החברה לפיתוח ירושלים תכין את התב"ע עבור המתחם בשערי צדק, אנחנו 

מבקשים פה לתקן את הסעיף, יש לכם את זה בחומרים, זהות הגורם שיכין את 

התב"ע בירושלים תיבחן במשא ומתן שבמהלכו יוחלט הדבר. הנוסח בהסכם יהיה 

רם אחר כפוף למשא הרל"י או כל גו-פתוח, זאת ההצעה שלנו כמליאה, ויתוקן ל

ומתן והסכמה של הצד השני. סך הכל תיקון קטן, ההחלטה הקודמת דיברה על כך 

שזה הרל"י, אנחנו מבקשים לפתוח פה פתח שזה לא יהיה בהכרח הרל"י אלא 

 שתהיה לנו זכות לבחור בין מספר גורמים. 

בוועדת נדל"ן הועלתה אפשרות שנבחר גוף אחר  יוסי דרמר:

 שיקח פחות. 

יש גוף שיש לו יתרון יחסי לנושא הזה יותר מאשר  קב בורובסקי:יע

החברה לפיתוח ירושלים שהיא יכולה לעזור מאוד בכל ההטלים, לעשות את כל 

 - - -הפעילות, אם אתם הולכים לגוף חיצוני 

אנחנו עוד לא הולכים לאף אחד, אנחנו מבקשים  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -להשאיר 

 י שואל למה לפתוח. אנ יעקב בורובסקי:
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אני אגיד. הרל"י נשארת כאופציה אבל מאחר והיו  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -פערים משמעותיים, אגב זה סעיף יחסית קטן 

 מליון וחצי שקל זה פער משמעותי? יעקב בורובסקי:

לכן אני אומר, זה סעיף קטן יחסית בכל מה  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו מבקשים הוא לאפשר להנהלה, ימצא גורם שאנחנו מדברים היום, כל מה ש

אחר, לא לחייב אותה, כרגע ההנהלה מחוייבת לדבוק בהרל"י, אנחנו רוצים בסך 

הכל לאפשר להנהלה אם יגיע גורם אחר שיכול לתת את זה באותה יעילות ובמחיר 

 מופחת, לאפשר את האופציה הזאת. אני לא אומר שזה לא יהיה הרל"י.

אני מתנגד, אני חושב שזאת טעות, י שיתרון יחסי  יעקב בורובסקי:

 - - -מובהק לחברה לפיתוח ירושלים בירושלים כמו שיש יתרון יחסי לחשכ"ל 

 אבל מה הבעיה שזה יבדק מול גורם אחר? ר, אמיר גילת:"היו

כי גורם אחר אין לו את היתרון היחסי, היתרון  יעקב בורובסקי:

 - - -היחסי הוא בנגישות 

התב"ע זה הממשלה, יש לה גם אינטרס מאוד  רמר:יוסי ד

 גדול. 

נכון, ולכן החברה לפיתוח ירושלים שזה גוף מוסדי  יעקב בורובסקי:

ולא גוף פרטי, יש לו נגישות ויש לו יכולת, ואם העלות שלו זה אז תיכנסו למשא 

 ומתן, תפחיתו אותו ממליון וחצי שקל. 

האפשרות שהמליאה זה שאנחנו נכניס להסכם את  יוסי דרמר:

 אומרת או הרל"י או חברה אחרת, זה כבר יוריד אותם במחיר. 

 יש עוד דעות?  ר, אמיר גילת:"היו

 צריך להשאיר את שיקול הדעת הזה.  יוסי דרמר:

 למה אתה מתנגד?  יפעת זמיר:

 - - -כי להעביר את היתרון היחסי  יעקב בורובסקי:

 מה היתרון היחסי? יפעת זמיר:

אמרתי, היתרון היחסי הוא בהליכי היתרים,  ובסקי:יעקב בור

 בעבודה מול עיריית ירושלים, זה גוף של העירייה, יש לו יתרון עצום. 
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 לגמרי. גאולה אבידן:

על פני איזה שהוא גוף חיצוני, אני לא יודע מי מכם  יעקב בורובסקי:

ה לפיתוח עבד ברשויות, אבל אדם פרטי הוא אחד מיני רבים בתור, גוף כמו החבר

ירושלים זה גוף שיש לו סיי, הוא יודע להיכנס לראש העיר, הוא יודע להיכנס לאוצר, 

 הוא יודע לעשות את העבודה. 

 לא הייתי מתעקש על זה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אין פה בעיה.  יואב הורוביץ:

הוא רק אולי מחזק אותך במשא ומתן מול הרל"י,  ר, אמיר גילת:"היו

 ת הרל"י. הוא לא פוסל א

התיקון המבוקש להבנתי או במה שדנים כרגע זה  תומר קרני:

לדון גם עם לא אם ללכת עם הרל"י או עם גורם אחר, אלא זה להוסיף בחוזה פתח 

גורמים אחרים, זאת המשמעות המשפטית, זה לא פוסל את הרל"י ולא פוסל ללכת 

דיברת על המשכנתא עם הרל"י. מה שרציתי להעיר זה שלתיקון הזה להבדיל ממה ש

  ששם זאת עמדת האוצר ואין בעיה, כאן אנחנו נצטרך לקבל את ההסכמה שלהם.  

ואיזה מנגנון יש אחר כך לומר, אם לא לקחתם את  גאולה אבידן:

 הרל"י לומר למישהו כאן למה לא בחרתם את הרל"י, באיזה מנגנון? 

 נדל"ן. או ועדת  7זה יובא לידיעת המוסדות.  ר, אמיר גילת:"היו

אני עדיין אומר לכם, אנחנו גוף ציבורי, גוף  יעקב בורובסקי:

ממלכתי, יש גופים שיש להם יתרון יחסי, יכול להיות שיש כאן שאלה כספית, תעשו 

איתם משא ומתן, אני נגד לאפשר לאבד את היתרון היחסי הזה, הם הופיעו בפני 

לנו שניתן על המגרש הזה  הוועד המנהל, ראינו איך הם העלו נושאים, הם הסבירו

להגדיל את אחוזי הבניה באחוזים מאוד גבוהים כי הם נגישים, כי הם בתוך החלק, 

הם בתוך הדברים, אם העלות היא עוד מליון וחצי שקל אז תנסו להוריד אותם 

 במחיר, תסבירו להם את החשיבות של הענין.

יד אותה יש עוד מישהו שמתנגד להצעה? אני אעמ ר, אמיר גילת:"היו

להצבעה. מי בעד תיקון הסעיף, פתיחת פתח לגורם נוסף ירים את ידו. מי נגד? 

 יש נושא של הפקדת תוכנית התב"ע ברוממה כתנאי מתלה.שניים. ההצעה אושרה. 
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זאת החלטה של ועדת הנדל"ן. הסיפור של רוממה,  תומר קרני:

וא שהרשות תפנה התחלת לדבר על רוממה, כמו שנאמר פה קודם, הרעיון ברוממה ה

את הנכס ברוממה רק לנכס הקבוע שיוקם, בין אם זה יהיה שערי צדק או במקרה 

שלא תאושר התב"ע אז זה נכס אחר, אבל רוממה אנחנו נפנה אותה באותו מועד 

ולא לפני כן. המכירה של רוממה, ההכנסות של המדינה ממכירת רוממה ישמשו 

יה למכור את רוממה נדרש גם שם שינוי לבנין הנכס בשערי צדק. על מנת שניתן יה

 - - -תב"ע, תב"ע שהמינהל הכין 

היה כתוב שיבואו בדברים  20.2-במתווה שנחתם ב ר, אמיר גילת:"היו

 .1.4עד 

לקביעת לוחות זמנים לענין  1.4יבואו בדברים עד  תומר קרני:

נו הנכס ברוממה כולל הפקדת התב"ע, כלומר פרסום של התב"ע להתנגדויות. אנח

יודעים שהתב"ע מוכנה, היא רק לא הופקדה משום שמישהו במינהל או באחד 

מהגופים שצריך לחתום לא חתם עדיין ובלי השינוי הזה לא יזוז שם שום דבר ולא 

תהיה מכירה של הנכס ואם לא תהיה מכירה של הנכס שם אז לא יהיה מימון 

ל"ן המליצה שההפקדה לבניית הנכס בשערי צדק. דבר תלוי בדבר. ולכן ועדת הנד

לאוצר, תהיה תנאי מתלה לכניסה לתוקף של ההסכם. אנחנו פנינו בנושא הזה 

בבקשה כזאת לאור ההחלטה של ועדת הנדל"ן, כמובן שהם צריכים להסכים לזה, 

 - - -אנחנו פה 

  - -העידכון של הימים האחרונים זה שיכול להיות  ר, אמיר גילת:"היו

לפחות לדעת את לוחות הזמנים וביקשתי מהם  תומר קרני:

 לענין הזה. 

אז העידכון של הימים האחרונים הוא שזה צפוי  ר, אמיר גילת:"היו

 ממש בקרוב, יתכן אף לפני החתימה.

אם זה יקרה לפני החתימה אז לא צריך תנאי  תומר קרני:

 מתלה.
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זה עלה בפגישה בלשכת רוה"מ ואנשי רוה"מ אמרו  דוד חיון:

ם את זה על עצמם והם מתחייבים שזה יקרה לפני חתימת במפורש שהם לוקחי

 ההסכם. 

השאלה היא מה יקרה אם זה לא יקרה לפני  תומר קרני:

 חתימת ההסכם.

נכון. אנחנו משאירים את זה כתנאי מתלה אלא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בהצעת ההחלטה  4אם כן יש הערות אחרות. אם כך אנחנו משאירים את סעיף 

כשהערת האזהרה היא אצלך אתה לא תקבל  ובסקי:יעקב בור

 מהמינהל כלום עד שהערת האזהרה לא תוסר.

 אתה מדבר על הקריה, אתה מערבב ביניהם. דוד חיון:

 בוודאי.  יעקב בורובסקי:

בהצעת ההחלטה, מינהל מקרקעי ישראל  4סעיף  ר, אמיר גילת:"היו

הסכם. יש התנגדות יחתום על הפקדת תוכנית רוממה כתנאי מתלה למימוש ה

 לסעיף? אז הוספנו עכשיו תנאי מתלה נוסף לרפורמה. 

 בכפוף להסכמת האוצר כמובן.  תומר קרני:

המשמעות היא פשוט כך, שאם אנחנו לא מקבלים  ר, אמיר גילת:"היו

 את הכסף של רוממה אין לנו איך לבנות את שערי צדק. 

 או החלופה. יואב הורוביץ:

, הבניה של שערי צדק מושתת על כך שאתה לא ר, אמיר גילת:"היו

בונה אותה מהכסף שאתה מקבל מפינוי רוממה והחוטים, אם אין הפקדה של 

 התוכנית הזאת לא יהיה לך את הכסף. 

יש גם אפשרויות אחרות, למשל לקבוע לוחות  תומר קרני:

זמנים לפרסום התב"ע והיה ויהיו עיכובים לעכב גם את שאר המועדים, אבל נראה 

 את תגובתם. 

אבל אז אני אצטרך להעביר את זה למליאה, אז  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אולי נחליט פה 
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לך ללכת לצד פוזיטיבי, יש הבדל בין זה אני מציע  יעקב בורובסקי:

שהמליאה מנחה את אלה שנושאים ונותנים שמסוגלים לעשות עוד תיקון כי זה 

 מתלים.הרצון שלנו, לבין זה שאתה מוסיף תנאים 

 לכן אמרתי את המשמעות של זה. ר, אמיר גילת:"היו

 יגיע. 5.8-כי כנראה שה יעקב בורובסקי:

אז אני מציע להוסיף את החלק השני של המשפט,  ר, אמיר גילת:"היו

 או קביעת לוחות זמנים מוסכמים. 

אז תלך על הפוזיטיבי, אל תעשו תנאי מתלה על  יעקב בורובסקי:

מישהו שלא רוצה את ההסדר יכול לתפוס את זה וללכת איתך תנאי מתלה כי בסוף 

 למקום ההוא. 

היתרון בלו"ז מוסכם זה כמובן שזה לא דוחה את  תומר קרני:

 כניסת ההסכם לתוקף. 

 אפשר להתנות את זה עד היום הקובע.  ר, אמיר גילת:"היו

אתם צריכים לזכור שזאת התחייבות שלהם  דוד חיון:

ינהל ולהחתים אותם והם לא עמדו בזה עד היום. אז זה מפברואר כבר ללכת למ

 מעורר חששות כבדים שזה עלול להביא לקריסת כל ההסכם.

בואו נתקן את זה כך שזה יחתם בהסכם שעד  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ועד  5.8היום הקובע ההפקדה מתבצעת. ממילא הרי מיום החתימה 

סכם, דקה אחרי המטרה של ההסכם היא עד הה יעקב בורובסקי:

זה מתחיל דיון חדש לגמרי, מלחמה חדשה, כאילו ההסכם הזה הוא משהו ישן 

 לגמרי. שלא תחשבו שכל מילה פה היא מהותית. 

 עוד לא הצלחתי להבין איך אתם פותרים את זה.  חני פרי:

 שהמינהל יחתום. דוד חיון:

שזה מבטיח ויש לנו  אם זה תנאי מתלה זה ברור חני פרי:

 .ביטחון

הסעיף פה מנוסח כך שזה בדיוק מה שאמרתי, זה  ר, אמיר גילת:"היו

לא עד חתימת ההסכם אלא עד מימוש ההסכם, זה בדיוק מה שהצעתי עכשיו. 
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כלומר, ההחלטה מדברת על כך שהמינהל יחתום על הפקדת רוממה כתנאי מתלה 

 למימוש ההסכם, לא לחתימה. אז זה בדיוק מה שאמרתי. 

בדל בין לקבוע את זה כתנאי מתלה, המינהל יש ה תומר קרני:

יכול גם לא לחתום עלך זה בעוד שנתיים וההסכם פשוט לא יכנס לתוקפו לבין 

לקבוע שהמינהל ידאג או יחתום, אנחנו לא עושים הסכם עם המינהל אגב, אנחנו 

עושים עם האוצר וזה מנוסח כיבואו בדברים עם המינהל , לעומת המצב השני שהוא 

וח זמנים, התחייבות של המדינה שזה מופקד עד לתאריך מסויים, בין אם לקבוע ל

זה מועד כניסת ההסכם לתוקף שזה תאריך הוא לא ידוע כרגע כי זה התחייבות על 

 גופים אחרים, או תאריך שיקבע. יש הבדל בין שני המצבים מהותית. 

הסנקציה היא שהאוצר תוקע את עצמו, הוא לא  דוד חיון:

 כלום עם שערי צדק.  יכול לעשות

אפשר גם לקבוע סנקציות, אבל כשאנחנו נמצאים  תומר קרני:

עשרה ימים לפני התאריך שנועד לחתימה על ההסכם אז צריך לדעת שאי אפשר 

 יהיה לפתוח את זה מחדש לגמרי.

לכן אני רואה פה שזה מנוסח בסדר. תנאי מתלה  ר, אמיר גילת:"היו

 עם הפרשנות החדשה, עד מימוש ההסכם. למימוש ההסכם. אז כמו שאמרתי 

 תנאי מתלה. תומר קרני:

 תנאי מתלה למימוש, לא לחתימה. יחד עם האגרה.  ר, אמיר גילת:"היו

כל התנאים המתלים הם תנאים מתלים למימוש  תומר קרני:

 ההסכם. 

אני חושבת שאולי המחלקה המשפטית תשב על  וופא זועבי פאהום:

לה לשבת על זה אבל הרבה חברים לא יכולים. לי יש פרטי ההסכם הזה, אני יכו

 יתרון יחסי בקריאת חוזים, לאחרים אולי לא. 

אני לא בטוח שיש צורך שהמליאה תיכנס לפרטים,  תומר קרני:

 תנאי מתלה או לא זה דבר עקרוני.

אני אמרתי בפתח הדברים שאנחנו מתכנסים היום  ר, אמיר גילת:"היו

ההסכם. יש פה דברים שהמליאה קיבלה עקרונות לדון בעקרונות ולאשר את 
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כהחלטות ואנחנו חייבים לבטל אותם. אני עובר עכשיו רק על הסעיפים שקיבלנו 

החלטה ואני מבקש לקבל החלטה סותרת, שונה. אני לא מביא לפה את כל פרטי 

 ההסכם. 

יש לנו את ההחלטות האלה שאתה רוצה לבטל  וופא זועבי פאהום:

 במקומן?  הומ

כן. עוד משהו בענין שער צדק או רוממה? לפני  ר, אמיר גילת:"יוה

 שאנחנו עוברים לגוש דן. 

אני מבינה שיש בית מובטח בירושלים לשידור בכל  חני פרי:

 - - -סיטואציה ובכל מצב, אין מצב שאנחנו מפנים את רוממה 

 קרקע. ר, אמיר גילת:"היו

לשידור,  לא, בכל וריאציה שלא תתפתח יש בית חני פרי:

 - - -זאת אומרת רשות השידור תוכל לשדר, יהיה לה בית 

יהיה לה בית משום שרוממה במקרה הגרוע ביותר  תומר קרני:

והקיצוני ביותר, את רוממה אנחנו לא מפנים אלא לנכס חלופי שיבנה לאחר שיבנה. 

 נישאר ברוממה ונשדר מרוממה. 

הפסקה ונמשיך עם אני מציע שנעשה עשר דקות  ר, אמיר גילת:"היו

 גוש דן.

 

 ה פ ס ק ה

 

אני מפנה את תשומת ליבכם למסמך שהופץ  ר, אמיר גילת:"היו

אליכם אתמול, שכותרתו הצעות החלטה למליאת רשות השידור. אנחנו הגענו עד 

. תסתכלו על הצעות ההחלטה, האם יש הערות, הסברים, 3ודילגתי על  4סעיף 

 ם, או משהו שאתם רוצים הסבר. בקשות, האם יש הערות לגבי הסעיפי

אתם מדברים על קרקע חלופית אבל עם  3בסעיף  חני פרי:

 לוחות הזמנים?
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סעיף המבטיח , יש להוסיף בהסכם 3סעיף  ר, אמיר גילת:"היו

שבמקרה שבניית המתחם בלוד תיכשל, תעמיד הממשלה קרקע חלופית. את המודל 

ל הליך התב"ע להשבחת הקרקע הזה אימצנו בשערי צדק, כמו שאמרתי, היה ונכש

ואנחנו לא יכולים לבנות את פרוייקט שערי צדק בשערי צדק, אנחנו מקבלים קרקע 

חלופית מהמדינה, את אותו מודל אנחנו רוצים לאמץ גם לגבי לוד, אבל פה המשימה 

קלה, תומר תתקן אותי אם אני טועה, מפני שהמתווה מדבר על כך שהממשלה 

 - - - תעמיד קרקע במחיר אפס

 לא בהכרח בלוד.  תומר קרני:

נכון. המדינה תעמיד קרקע לרשות השידור במחיר  ר, אמיר גילת:"היו

אפס, כלומר קרקע ציבורית ובמתווה היא כבר מצהירה על כך שזה נעשה, שהיא 

 מציעה לנו את לוד. הבעיה הזאת מבחינתנו פתורה. 

סר של יש לי שאלה. המתווה של לוד פותר את הח בלהה כהנא:

מליון שקל למבנה, שהעליתי בישיבה האחרונה, או מצמצם את זה ואם כן  35אותם 

 האם יש איזה שהיא תוכנית לחסר הזה.

בעקבות הישיבה במוסדות ובעקבות הישיבה אצל  ר, אמיר גילת:"היו

 3,000-מנכ"ל רוה"מ בנתה ההנהלה פרוגרמה חלופית למתחם בלוד על שטח של כ

ין שילך ויגדל, יש לנו את זכויות הבניה כמובן גם לעתיד ואנחנו מ"ר והמודל יהיה בנ

נלך ונשדרג את הענין הזה בעתיד. זה הוצג השבוע לוועדת נדל"ן, אם את רוצה 

 לראות את זה אפשר להראות את זה. 

 ועדת נדל"ן דנה בזה ואישרה את זה? בלהה כהנא:

דל"ן אין כן. המליצה למליאה לאשר, לוועדת נ ר, אמיר גילת:"היו

 סמכויות, היא זרוע של המליאה. 

מליון עם בניה מופחתת,  40מתכנסים לתקציב של  :י דרמריוס

 עם אופציה להגדלה בעתיד. 

 ואיפה ישבו העובדים? בלהה כהנא:

 בונים פרוגרמה לזה. יתכנסו בתוך מה שיש.  יואב הורוביץ:
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זאת אומרת שזה על סדר היום אתם מבינים שיש  בלהה כהנא:

 - - -עיה ב

 בוודאי.  יואב הורוביץ:

מה שאני רוצה לומר זה שאני לא חושבת שצריך  בלהה כהנא:

 - - -להתאים את האנשים 

אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד משהו שאת לא  יואב הורוביץ:

אבל שהוא תחת אותו קרון עם אותה מהות. המקום הזה הוא בתוכנית אומרת 

תוצאה מכל מיני גורמים יתגלו חוסרים, למרות הבראה ויש סיכוי / סיכון שכ

החוזה. תפקידה של ההנהלה ושל המוסדות להתאים, מכיוון שאין אפשרות, אין 

אופציה לעבוד בגירעון, לעבוד בתקציב גירעוני, להתאים את הפעילות ואת 

המשימות לתקציב הקבוע, כמו בנושא הזה וכמו גם בנושאים אחרים. בכל מקום 

ח שאנחנו עומדים בתנאי ההסכם, המדינה העבירה את הכספים שהיא שאנחנו ניווכ

העבירה, אבל מאיזה שהיא סיבה יש גירעון, אנחנו כארגון כמו כל ארגון אחר נצטרך 

למצוא את הדרך או להתייעל או להתאים את עצמנו לתקציב הקיים. אין אופציה 

 לחרוג מהתקציב. 

  את זה עשינו כבר בשלב המיידי. דוד חיון:

מרתי אחרי שאתה ענית לי אני חוזרת למה שאני א בלהה כהנא:

ואני קוראת שוב לכל החברים מתוך אחריות שלנו כמוסדות וכשליחי ציבור לא 

לצאת מפה היום כשאנחנו מאשרים את הרפורמה אם אנחנו לא קבענו כללים מאוד 

 - - -ברורים שבתוך חודש יתמנה גוף מטעם המוסדות שעובד בצמוד 

לא לערבב. אני מבקש להעלות להצבעה את הצעות  ר, אמיר גילת:"היו

ההחלטה שהועברו אליכם, אני מעלה את זה כמקשה אחת. אם יש אלות או 

 - - -הבהרות 

והייתי רוצה והייתי מבקש מכול, זה נורא חשוב,  יואב הורוביץ:

שנצביע פה אחד. אם יש שאלות שישאלו עכשיו ואם אין שאלות אני חושב שזה 

 חשוב שנרים את היד ביחד בשביל התהליך הזה. 
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אז יש שאלות. בלהה אומרת שכדי שאנחנו נצביע  נמרוד לב:

 - - -כולנו פה אחד היא מבקשת ענין מסויים שאתה כל הזמן מעכב 

 על המינהלת?  ר, אמיר גילת:"היו

 מה שהיא ביקשה עכשיו. נמרוד לב:

 - - -על גוף מבקר, גוף צמוד מבקר  בלהה כהנא:

 בסדר, אני אוסיף את זה.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא, לא בסדר, אתה לא מקשיב. נמרוד לב:

 אני מוסיף.  ר, אמיר גילת:"היו

 לפני גוף מבקר, את מי אנחנו מבקרים.  יפעת זמיר:

 - - -ההצעה שלי היא לקחת את מה שאמרה יפעת  יעקב בורובסקי:

 לא שמעתי מה היא אמרה.  ר, אמיר גילת:"היו

 תרחיבי את זה בבקשה.  יעקב בורובסקי:

אני אגיד שוב. אני רוצה להבין, מי מולנו בוועד  יפעת זמיר:

 המנהל אחראי ליישום הרפורמה.

 לא בוועד המנהל, בהנהלה. יעקב בורובסקי:

 בהנהלה. יפעת זמיר:

 המנכ"ל. דוד חיון:

אל תענה לי, אני רוצה לדעת, יש פה גוף, אנחנו  יפעת זמיר:

עים על מליונים של שקלים, מחובתי להבין מול מי אני עומדת ועל מי אני אחר מצבי

 כך כמוסד מפקחת. 

לפני שאנחנו נכנסים לענין של המעקב והיישום  ר, אמיר גילת:"היו

וההטמעה והביקורת והמילים האלה, האם יש עוד הערות גופא לגבי הסכם המימון 

בבקשה על הסעיפים, האם יש למישהו כדי שנוכל לראות את זה מאחורינו. תסתכלו 

עוד הערות לגבי זה, אני אומר שתהיה פה תוספת של החלטת מליאה באשר לוועדה. 

 רק בואו נראה אם יש פה עוד סעיפים שאתם רוצים לשאול או לברר. 

כל הענין הזה של הרפורמה אני מתבסס על דיווחי  נמרוד לב:

ידיעתי מיטה הבנתי, קטונתי, אני ההנהלה ועל הדיווחים המקצועיים לפי מיטב 
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משתדל להבין את הענין עד כמה שאני יכול, אני סומך עליכם כי זה הדבר הראוי 

אני ביקשתי את זה לעשות ועל פי, זה דרך אגב גם משהו שקיבלתי מכם בכתב, 

בכתב, אני אמרתי שאני מוכן לתמוך ברפורמה בהנחה שכל הנתונים שקיבלתי 

יקים, הם נכונים, הם טובים, ושאומרים לי אם לא אז הרשות ושהוצגו לפני הם מדוי

לא תוכל להמשיך לפעול, אז אם אני עומד מצד אחד שהרשות לא יכולה להמשיך 

לפעול ומצד שני הרפורמה, אז ברור שאני אתמוך ברפורמה, אבל שוב, זה מתוך 

כולם הבנה שזה צעד קריטי שבלעדיו לא תהיה רשות. אני חושב שזאת ההרגשה של 

 פה. 

 7אני מבקש להביא להצעה תוספת של סעיף  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -להצעות ההחלטה, שמליאת רשות השידור מקימה 

, זה לא חלק מזה, זאת החלטה שלנו נפרדת 7למה  יעקב בורובסקי:

 לחלוטין.

אבל זה גם חלק מהצעות ההחלטה. מליאת רשות  ר, אמיר גילת:"היו

 נין הרפורמה שתעקוב ותפקח אחר יישום הסכמי הרפורמה. השידור מקימה ועדה לע

 מקרב מי? וופא זועבי פאהום:

היא ועדה מקרב המליאה, היא זרוע של המליאה  ר, אמיר גילת:"היו

 והיא תדווח למליאה, כמו כל שאר ועדות המליאה.  

, אני כתבתי את הדברים 5רק הערה לענין סעיף  תומר קרני:

לית או כל גורם אחר שיבצע את הבינוי, כמובן שהבדיקה האלה לגבי החברה הכלכ

היא לא רק משפטית אלא גם צריכה להיות בדיקה מקצועית לגבי הגוף הזה אם הוא 

מסוגל, אם הוא יכול, אם הוא עשה דברים כאלה וכו', על מנת שההחלטה תתקבל 

 נתונים.על סמך 

נו ביקשנו מאחר ומדובר בסעיף מהותי אנחנו בזמ ר, אמיר גילת:"היו

שהחשכ"ל יבנה את הקריה בלוד, במהלך המשא ומתן העלה ראש הוועדה הממונה 

בלוד הצעה שהחברה הכלכלית, אז זאת המשמעות של התיקון הזה בהצעת 

 ההחלטה הקודמת, כמובן כפוף לכל מה שתומר אחר ולא אמר ויכתב ועל פי כל דין. 
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עת כתבתם בסוגריים בכפוף לבדיקה מקצו גאולה אבידן:

ומשפטית, אתם מתייחסים רק לנושא הפטור ממכרז, אבל איפה יש בדיקה 

 מקצועית לגבי יכולתם הכלכלית לעמוד בהיקף כזה. 

 זה מה שאמרתי, המקצועי זה על כל שאר הדברים. תומר קרני:

מכאן זה מובן שזה רק לגבי פטור או לא פטור, זה  גאולה אבידן:

 פן הזה.מנוסח רק לגבי לוד, שאלת המכרז באו

, אני מציע להמשיך את המשפט הזה ולהגיד 7לגבי  יעקב בורובסקי:

שהמנכ"ל יעביר כתבי מינוי, או המנכ"ל או צריך לראות מי מוסמך להוציא כתבי 

מינוי לצוות יישום הרפורמה בהנהלה. המוסדות יפקחו על מי? המוסדות יעבדו מול 

 מי? 

ל ההנהלה עם כתבי יש כבר מינהלת רפורמה ש ר, אמיר גילת:"היו

 מינוי. 

תאמין לי שאני יודע שיש אבל אני גם יודע שהם  יעקב בורובסקי:

 לא עובדים. 

צוות הרפורמה שמונה לפני כמה חודשים מוציא  יוני בן מנחם:

דו"ח שבועי לוועד המנהל, אני מציע לכם לקרוא את הדוחות שלו, ליושב ראש 

 לוועד המנהל באופן שוטף.  ולוועד המנהל באופן קבוע. אנחנו מדווחים

 אז למה לא למליאה?  נמרוד לב:

חברי צוות הרפורמה הם סמנכ"ל הכספים ערן  יוני בן מנחם:

הורן, פרוייקטור הנדל"ן יואב אשכנזי, הפרוגרמטור שיושב לידו שעשה את 

הפרוגרמה, מנהלי המדיה, יועצת משפטית, מנהל כוח אדם, סמנכ"ל טכנולוגיה, 

ידע שהקים את מערכת המיחשוב של הרפורמה, של הסכמי השכר, מנהל מערכות מ

 החשב של הרשות איתי יפה.

 מי מנהל, מי ראש הצוות? יעקב בורובסקי:

אני ראש הצוות. ועד היום הוצאנו לכם אני חושב  יוני בן מנחם:

לפחות עשרה דוחות ליושב ראש ולוועד המנהל והם מופיעים אצלכם במייל, נשלחו 

 ות היושב ראש, דיווח שוטף על כל ישיבה כולל ההחלטות שהתקבלו. אליכם באמצע
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 איך המליאה יכולה לקרוא את זה גם?  יפעת זמיר:

למה לא לעשות הפצה גם למליאה, למה רק לוועד  נמרוד לב:

 המנהל? 

 יופץ למליאה.  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו צריכים אינפורמציה כדי לעשות החלטות  נמרוד לב:

 כאלה.

אי אפשר לנהל יישום לפי שנחתם, לכן אנחנו קצת  קב בורובסקי:יע

מתבלבלים בין מה שהופץ עד כה לבין מה שעתיד להיות מופץ. בהיעדר הסכם אין 

יישום, הוועד המנהל מעודכן במהלכים, אבל לא זה הצוות, אנחנו מדברים על צוות 

 - - -מנותק מהעבודה השוטפת שלו 

 ההנהלה. צוות של ר, אמיר גילת:"היו

ברור. המנכ"ל לדעתי לא יכול להתנתק מהעבודה  יעקב בורובסקי:

 - - -השוטפת שלו 

יעקב ברשותך אני רק רוצה להבהיר דברים  יוני בן מנחם:

  -שאמרתי אז אתה תבין. הצוות הזה עסק בהכנות לרפורמה, ברגע שיחתם ההסכם 

 אתם אומרים אותו דבר.  ר, אמיר גילת:"היו

יישום רפורמה זה פרק קשה, בעייתי, ארוך,  י:יעקב בורובסק

 יומיומי. 

 אבל מי, אנחנו צריכים להיוועץ באנשים האלה.  וופא זועבי פאהום:

אם אין צוות מנותק מהיומיום שזאת משימת אד  יעקב בורובסקי:

וברור שהמנכ"ל הוא זה הוק לחודשים ושנים, ברור שיושב ראש ההיגוי זה המנכ"ל 

ים, אבל הם צריכים להיות אנשים שקמים בבוקר וחושבים איך שמקבל את הדיווח

אני היום עושה את יישום הרפורמה, בתחום הנדל"ן, בתחום כוח אדם, בתחום 

התקציבים, לפתור בעיות, בטכנולוגיה, בכל התחומים. לעבור סעיף סעיף, להיות 

שצריך מחוייב, לראות איפה הבגים, לראות קדימה, לראות אחורה, לכן זה צוות 

להיות מנותק מהעבודה השוטפת ואני מצפה שביום שיחתם ההסכם הצוות הזה 
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יעבוד, הוא יהיה ידוע, יהיה לו מקום מושב, הוא מוצא מהעבודה השוטפת. אם הוא 

 חלק מהעבודה השוטפת אז או שהדחוק דוחק את החשוב, אי אפשר לעבוד ככה. 

בר פינינו לו אני מסכים איתך לחלוטין, אנחנו כ יוני בן מנחם:

 - - -מקום מיוחד 

 מי זה לו? בלהה כהנא:

 לצוות.  יוני בן מנחם:

יש הבדל בין לו לבין לצוות. בואו נשים את הכל על  בלהה כהנא:

השולחן, כולם אומרים באוזניים דברים ואף אחד לא שם על השולחן, אנשים 

ור שוב על טוענים שאתה הצגת קודם לכן שם של אדם מסויים שאני לא רוצה לחז

השם הזה, והוא יהיה זה שיעמוד בראש המינהלת, הצוות, אנשים פה מרימים גבה 

ואין לאף אחד אומץ לשים את זה על השולחן. אז תגידו מי אתה מתכנן שיהיה 

 בראש הצוות.

 - - -תעזבו אנשים עכשיו  יעקב בורובסקי:

לא, זה חשוב. אנחנו גורם מלווה ומפקח, אם שמת  בלהה כהנא:

 - - -אני לא נכנסתי לפרטים  לב

 - - -זאת ישיבת מליאה  יעקב בורובסקי:

אבל אנחנו צריכים לצאת מפה עם ידיעה, אני  בלהה כהנא:

מתחברת לגמרי למה שיואב אמר, יש בעיה, יש חוסרים, צריך לנהל את זה בצורה 

 כזאת שצריך להתנהל ולפתור את הבעיות, אבל אנחנו צריכים לדעת כמליאה שיושב

 - - -אדם שמתפנה 

 ללא ספק.  יעקב בורובסקי:

כב' השופטת בדימוס בלהה, מה שאני דיווחתי זה  יוני בן מנחם:

לא סוד, דיווחתי את זה לוועד המנהל כבר לפני כמה חודשים שמיניתי את מר זליג 

לראש צוות הרפורמה, המינוי שלו אושר ע"י הממונה על השכר, אושר ע"י רבינוביץ 

ל, זה גם התפרסם בעיתונים ואין בזה שום דבר חדש וגם אמרנו את זה הוועד המנה

 קודם לפני שעה. 

 זה דווח לוועדת כספים. ר, אמיר גילת:"היו
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לפני הישיבה הזאת דיווחנו לוועדת כספים, זה לא  יוני בן מנחם:

 סוד ואנחנו לא צריכים ללחוש באוזן לאף אחד. 

פה? כשאני שאלתי אז למה אתה לא אומר את זה  בלהה כהנא:

 - - -מי אתה לא אמרת את השם, אז אני עכשיו שומעת את זה 

אני חיכיתי שמר בורובסקי יסיים והתחלתי להגיד,  יוני בן מנחם:

אנחנו פינינו לו, לצוות, ואת קטעת את דברי, אז אם תאפשרי לי להשלים את תביני. 

וות, מר בורובסקי ביקש כשאני אמרתי לו לא התכוונתי למר רבינוביץ, התכוונתי לצ

 - - -שיהיה מקום מיוחד, נפרד, זה מה שביקשת 

 אכן כן.  יעקב בורובסקי:

אז אני התחלתי לומר שאנחנו פינינו לצוות  יוני בן מנחם:

הרפורמה מקום למינהלת, כשאמרתי לו הכוונה היתה לצוות הרפורמה, בבנין 

רבינוביץ יבחר את ההנהלה, שם תהיה המינהלת, ברגע שתתחיל הרפורמה מר 

האנשים שיעבדו איתו כראש צוות הרפורמה ויהיה צוות נפרד כמו שביקש מר 

בורובסקי ואנחנו נודיע לכם ברגע זה יקרה. אבל כל עוד לא נחתם ההסכם אנחנו לא 

 מקימים את הצוות. 

אני רוצה להציף פה משהו, מכתב שהגיע אלינו  יפעת זמיר:

 קיבלו את זה, ואני מבקשת להתייחס לזה. מעו"ד בומבך, אני מקווה שכולם 

הנושאים האלה נמצאים בערכאה, יהיה דיון בבית  יוני בן מנחם:

 - - -הדין לעבודה ביום רביעי 

יש עתירה של אגודת העיתונאים, היא נדונה בבית  ר, אמיר גילת:"היו

 הדין, מחר יש דיון, אני לא חושב שכדאי שהמליאה תיכנס לזה ערב הדיון. 

אז אני חושבת שיש בעיה, כשמעמידים בראש צוות  ת זמיר:יפע

מליון שקלים אדם שעומדת מולו תביעה ואולי כדאי עד  800הרפורמה של כמעט 

 - - -להתבררות התביעה לשים מינוי אחר 

 המינוי קדם לתביעה.  ר, אמיר גילת:"היו

 מה זה משנה.  יפעת זמיר:
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נראה מה יגיד בית הדין.  האיש כבר ממונה, בואו ר, אמיר גילת:"היו

אני לא טעוה  אנחנו כמובן נכבד את החלטת בית הדין. אני רק רוצה לדייק, אם

 מינויו כעוזר מנכ"ל. העתירה היא נגד 

זה לא משנה, הדברים שמובאים בעתירה הם  יפעת זמיר:

 - - -חמורים 

 לכאורה. דובר:

ין וודאי שלכאורה, הכל לכאורה, אין פה שום ענ יפעת זמיר:

פרסונאלי, יש פה חבורת אנשים מכובדת שצריכה לקבל החלטה, אדם שעומד בראש 

גוף ביצועי של רפורמה אחת החשובות במדינה ואם עומדת מולו תביעה אני רוצה 

 להרגיש נוח שאנחנו שמים את המינוי הזה כמינוי ראוי על דעת כולנו. 

א אנחנו מדברים על משהו שיתברר רק מחר, ל גאולה אבידן:

 בעוד שנתיים, אז תני לזה, אנחנו לא צריכים לקבל שום החלטה. 

אני בכל זאת מציע שסביב השולחן הזה לא נדון  יעקב בורובסקי:

 - - -בעניינים אישיים, בטח לא בעניינים שתלויים ועומדים 

 אבל זה לא אישי, זה גוף שמנהל את הרפורמה.  יפעת זמיר:

מנושא לנושא, אנחנו חייבים קודם  עוד פעם קפצנו ר, אמיר גילת:"היו

 - - -כל לאשר את 

אנחנו נאשר. אני מציע לא לדון לגופו של אדם  יעקב בורובסקי:

בדיון כי ברור שכמו שיש מי ששם סימני שאלה בצד השני יהיו כאלה ששמים סימני 

 - - -קריאה 

 אז מה אתה מציע?  יפעת זמיר:

שאם ההנהלה הקימה  אני חושב שאני אסתפק בזה יעקב בורובסקי:

צוות והצוות הזה פעיל, חזקה על ההנהלה שהיא לא תשים, תמנה אנשים שכנגדם 

 - - -עומדים ותלויים 

 אבל היא מינתה.  יפעת זמיר:

שכנגדם עומדים ותלויים איזה שהן האשמות  יעקב בורובסקי:

ם שעלולים למנוע את התפקוד שלהם. יש כללים בנציבות שירות המדינה, יש כללי
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במשמעת ואם מדובר בעבירה שהיא חמורה אז ברור שהם יאסרו את זה, אם מדובר 

בהליך משפטי אזרחי אז תנו להליך להתברר. יכול להיות שהטוענים יצדקו ובאותה 

מידה יכול להיות שלא. אני ייצגתי את הרשות בשלושה דיונים שאף אחד מהם לא 

 התקבל. 

ם יהיו עוד הערות לגבי מנהל לפני הענין הזה, א ר, אמיר גילת:"היו

הרפורמה שאגב התביעה היא נגד הרשות, היא לא נגדו, אבל בואו נחזור לזה תיכף, 

 שלא נצא מפה בלי שאישרנו את ההסכמים. יש עוד הערות? 

אני רוצה לומר עוד משפט, כל הזמן מתנהלים פה  גאולה אבידן:

או אחר אנחנו רק נשחק  הליכים משפטיים, אם נעצור את הרפורמה בגלל הליך כזה

 לידיו של, חבל על הדיון, לא צריך לדון, היום זה לא חלק מהדיון.

כולנו נושאים באחריות ואין פה מישהו שמקל  יואב הורוביץ:

וחודשיים שאנחנו חברי הוועד המנהל, ראש בשום דבר, אני יכול להגיד לכם שבשנה 

וגשו נגדם תביעות, עתירות, אם אני הייתי מנוע מלדבר או לעבוד מול כל אלה שה

עתירות לנציבות שירות המדינה וכן הלאה, בג"צים, לא הייתי מדבר עם אף אחד 

ולא היינו עובדים. יחד עם זה אני לא מקל ראש, מה שאני מציע, מכיוון שמכתב של 

עו"ד כזה או אחר אין בו כדי, קודם כל אמרו פה שהכל הוא לכאורה, אין פה ענין של 

כל מכתב של עו"ד יכול לטרפד מהלך, התשובה היא ברור שלא, יש החלטה, אם 

מוסדות, יש נציבות שירות המדינה, יש יועצים משפטיים, הם ינחו אותנו, אסור לנו 

להיות כאלה שמסביב לשולחן יוצרים איזה שהוא אווירה כזאת שחורצים גורלות. 

 - - -אני לא יודע מזה שום דבר 

ה שלא הובהרה מספיק, אני אמרתי יש פה נקוד יוני בן מנחם:

 את זה, המינוי שלו אושר ע"י הממונה על השכר שבדק את תקינות המינוי. 

מכיוון שאני אישית לא טיפלתי בנושאים האלה,  תומר קרני:

יש לנו עו"ד שמטפלת בנושאי כוח אדם, היא גם מכירה את העתירה שהוגשה והיא 

יתן חוות דעת בענין הזה. רק תגדירו מה מכירה את המינוי ואם אתם רוצים אנחנו נ

 בדיוק אתם מבקשים בחוות הדעת.
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האם אנחנו כמוסדות יכולים להתערב במינויים  עטאף כיוף:

 של ההנהלה?

 לא.  ר, אמיר גילת:"היו

 אז בשביל מה לדון. עטאף כיוף:

אני מציע את הדבר הבא, אנחנו גולשים מהנושא,  ר, אמיר גילת:"היו

ס בבהילות על מנת להחליט לקבל ולאשר את עקרונות הרפורמה, הדיון הזה התכנ

זאת הסיבה שבגינה התכנסנו בבהילות לישיבה שלא מן המנין. אני מבקש שאת כל 

הסוגיות האחרות תשימו רגע בצד, אנחנו מיד חוזרים אליהם, אני לא משאיר אותם 

או אחרת אני אבל זאת ישיבה שאמרנו שהיא היסטורית ולדבר פה על פרסונה כזאת 

 - - -לא בטוח שמליאת רשות השידור יכולה וצריכה לדיון בעניינים פרסונאליים 

אני רוצה להבין, מה את רוצה, שנדון עכשיו אם  יוסי דרמר:

 הוא ראוי או לא ראוי? 

לא, בכלל לא, אני רק רוצה שנבין שברגע שנרים יד  יפעת זמיר:

פורמה כי כולנו הבנו אותה, את חשיבותה וכולנו נרים יד, אני בעד הענין הזה של הר

נבין שאחרי שאישרנו אותה הבן אדם שינהל אותה וזה היום ואת נחיצותה, אבל 

שאחרי וזה היום שחשוב, הוא יהיה בן אדם, זה לא פרסונאלי, זה אדם שעומד 

 - - -בראש גוף שינהל מליוני שקלים 

ליאת רשות אבל זה לא מליאת רשות השידור. מ ר, אמיר גילת:"היו

 השידור עוסקת במדיניות. 

בואי נלך על דרך ההסכמה, מוסכם על כולם  יעקב בורובסקי:

 שהאדם שינהל צריך להיות עם יכולות, עם נסיון, ללא רבב. מוסכם? 

 חד וחלק.  יפעת זמיר:

כיוון שעלה נושא שאני חושבת שהוא מאוד ראוי  בלהה כהנא:

יתנו לנו כפי שנאמר פה, יתנו לנו עד סוף  ע"י יפעת, אני מצפה שהמחלקה המשפטית

 השבוע חוות דעת משפטית.

 על מה, תגדירו מה השאלה.  תומר קרני:

 - - -מה ראוי, מי אמור לקחת  יפעת זמיר:
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 - - -מי שאמור, ההנהלה צריכה  תומר קרני:

היועצת המשפטית לא אומרת מי ראוי, מה זה  יואב הורוביץ:

 הדבר הזה. 

יועצת המשפטית לא אמורה להגדיר מי אמור. ה גאולה אבידן:

 היועצת המשפטית היא לא מנכ"ל רשות השידור.  יואב הורוביץ:

 הוועד המנהל קבע קריטריונים ואישר את המינוי.  יוני בן מנחם:

אני לא רוצה להפוך את זה לדיון פרסונאלי, זה  ר, אמיר גילת:"היו

סה היום לדיון עקרוני, היסטורי, מליאת רשות השידור, מליאת רשות השידור התכנ

חד פעמי לגבי עקרונות הרפורמה. זה קצת מתסכל שעוסקים בשולי הדברים בזוטות 

ובדברים שהם לא מן הענין המהותי עצמו, אפשר לעסוק בהם אחר כך, אפשר 

לעסוק בהם בו בעת, אבל כשאנחנו יורקים פה שעות ולילות וימים על כל סעיף ועל 

פה על עשרות מליונים ועל מאות מליונים ואתם עוסקים פה כל פסיק ומדברים 

עכשיו בדבר אחד שמי שהוא ראוי אולי בפני עצמו אבל לא בהקשר הזה, אני מוכן 

מליון שקל ובמיליארד שקל לשנה  700-אבל תתעסקו כרגע בגם לדון בו בעוד רגע, 

 ולא במי ומה ומו, זה אחר כך. 

באותם מיליארד שקל, איך הם  אבל היא התעסקה וופא זועבי פאהום:

 יטופלו ביום שאחרי. 

אבל בואו נגמור קודם את הענין המהותי, לא  ר, אמיר גילת:"היו

בשביל זה כינסנו ישיבת מליאה בהולה, כינסנו בשביל זה, והגיע הזמן להתעסק עם 

 - - -המהות ולא עם הרעשי רקע. עכשיו אני שואל בפעם האחרונה לפני ההצבעה 

לתקן באופן כזה שמחר לא תיתבע ע"י  5את סעיף  ידן:גאולה אב

 חברת לוד אם לא לקחת את החברה הכלכלית שלהם. 

האם יש עוד הערות לגבי הצעות ההחלטה שהועלו  ר, אמיר גילת:"היו

 פה. 

אני מסכים עם ההערה של גאולה, אנחנו צריכים  דוד חיון:

לבדוק את החברה הכלכלית דגש רב מאוד על המקצועיות של החברה שאנחנו ניקח, 

 לא רק משפטית אלא גם מקצועית, צריך לשים על זה דגש. 
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 מה שמכאן עולה שזה רק לצורך הפטור ממכרז.  גאולה אבידן:

אני דווקא מבין את זה לחיוב, אני מבין שעדיף לנו  יעקב בורובסקי:

 ת. יכולושזאת תהיה החברה הכלכלית לוד בתנאי שהיא מקצועית, בתנאי שיש לה 

 זה הדבר שאתם צריכים לבדוק.  תומר קרני:

בדיוק ההערה הקודמת שאמרתי על החברה  יעקב בורובסקי:

 לפיתוח ירושלים. 

 אנחנו יוצרים מחוייבות. דוד חיון:

 אני בעד ליצור מחוייבות.  יעקב בורובסקי:

 - - - -בכפוף ל-תוריד את ה ר, אמיר גילת:"היו

תיבחן מבחינה מקצועית הוצע לרשות, ההצעה  תומר קרני:

 ומשפטית. 

 ולרשות הזכות להתקשר עם גורם אחר.  דוד חיון:

אתה לא צריך להגיד את זה, ברגע שזה הוצע אז  יעקב בורובסקי:

יש אלטרנטיבה. אם תכתוב שלרשות יש אפשרות להגיע לגורם אחר זה מסרס את 

יף את זה, תבדקו הכוונה של מי שהציע. מי שהציע התכוון לזה, הוא אומר אני מעד

 - - -אם זה אפשרי 

 לא בדיוק, זה לא היתה רוח ההחלטה . דוד חיון:

 זה לא משנה, זאת הפרשנות.  יעקב בורובסקי:

 אז יכול להיות שהניסוח לא מדוייק. דוד חיון:

אני נגד ואני אומר לכם את זה בהקשר של הרל"י  יעקב בורובסקי:

ש יכולת ללכת לגופים מוסדיים שיש להם ובהקשר הזה ואני אחזור ואגיד, איפה שי

 יתרון יחסי, לכו על זה. 

 לחברה הכלכלית לוד אין יתרון כלכלי.  גאולה אבידן:

 תוקן.  יואב הורוביץ:

ועדת נדל"ן קיבלה דיווח על הפעילות עד כה של  ר, אמיר גילת:"היו

 החברה הכלכלית, זה משהו שדרוש בדיקה. יש עוד הערות? 

 , תוך כמה זמן תוקם? 7סעיף  ום:וופא זועבי פאה
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לאלתר. אני אציע הצעה, זאת החלטה עקרונית,  ר, אמיר גילת:"היו

בפועל מה שאני אומר פה לפרוטוקול, מאחר ולא כל החברים הגיעו היום לדיון אני 

 - - -אעביר מייל בין חברי המליאה 

 אבל שיהיה תוך זמן. וופא זועבי פאהום:

עביר מייל בין חברי המליאה, שאנשים יציעו אני א ר, אמיר גילת:"היו

 את עצמם כחברים בוועדה ונעשה הצבעה במייל בימים הקרובים.  

 קודם שתהיה רפורמה, אחרי זה תעשה ועדה.  דוד חיון:

 תוקם הוועדה.  5.8-עד ה ר, אמיר גילת:"היו

, במסמך 6למה להסיר את התנאי המתלה, סעיף  חני פרי:

 ית לנו. העמדת הקרקע היא קריט

, הוועדה המליצה על 6תומר, תדבר לגבי סעיף  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שלושה תנאים 

 - - -הוועדה המליצה על שלושה תנאים  תומר קרני:

 והמליאה אישרה כמובן. ר, אמיר גילת:"היו

זה שייך לנושא דרום הקריה שעוד לא דיברנו עליו  תומר קרני:

 - - -בכלל היום 

לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו רק מדברים על  ילת:ר, אמיר ג"היו

 שאלות חברים. 

בנושא דרום הקריה, על פי ההסכם היו שלושה  תומר קרני:

תנאים לוויתור הרשות על זכויותיה במתחם שם ולוויתור הרשות על הערת האזהרה 

שרשומה לטובתה במתחם. אחד זה כניסת ההסכם לתוקף, שתיים זה תשלום של 

שקלים והשלישי זה הקצאת הקרקע החלופית שמתאימה לצרכי הרשות. מליון  110

אלה הם שלושת התנאים. האוצר חזר בו מהתנאי השלישי וזאת בעקבות הישיבה 

שהיתה במשרד רוה"מ, לפי מה שנאמר לנו הוחלט שם שרק שני התנאים הראשונים 

ותשלום של יהיו תנאי לוויתור הרשות על זכויותיה, דהיינו כניסת ההסכם לתוקף 

מליון שקלים. ומאחר שכך הבנו שזה סוכם במשרד רוה"מ אז כרגע התנאי הזה  110

 ירד. 
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זה אומר שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו בלי  חני פרי:

 הקריה ובלי קרקע אחרת. 

היה ויהיה פיצוץ בלוד תיאורטית זה יכול להיות  תומר קרני:

לא גורע ממחוייבות המדינה  אבל יש מחוייבות של המדינה להעמיד קרקע, זה

להעמיד קרקע, אלא שהקצאת הקרקע לא תהיה תנאי מוקדם לוויתור על הזכויות 

בקריה ולמחיקת הערת האזהרה. ויתור על הזכויות בקריה לא אומר שהרשות 

 יוצאת משם למחרת. 

מר ניצן אמר שהוא מעריך את הבניה בשלוש  ר, אמיר גילת:"היו

 שנים. 

בסדר למה הם מודאגים, למה הם אם הכל  חני פרי:

 דורשים להסיר את ההתניה הזאת?

משום שהם לא רוצים שאם יהיו עיכובים בחתימה  תומר קרני:

עם לוד זה יעכב את הסרת הערת האזהרה. זה ההסבר שאנחנו קיבלנו. מאחר ונמסר 

לנו, אני לא הייתי שם איישת אבל מאחר ונמסר לנו שהדברים האלה גם סוכמו 

 אז קצת קשה לנו עם כוח המיקוח. שהיתה במשרד ראש הממשלה שיבה יב

מה המשמעות מבחינת הרשות, היא עלולה  חני פרי:

 להימצא בלי קרקע?

המשמעות מבחינת הרשות היא כזאת, היום אנחנו  תומר קרני:

שמקנה לנו זכויות  96יושבים במתחם דרום הקריה, אנחנו מחזיקים בהסכם משנת 

להיבנות במקום דרום הקריה, גם הישיבה שלנו בדרום הקריה במבנה עתידי שעתיד 

היום היא זמנית. יש לנו שם הערת אזהרה, משמעות הערת האזהרה היא שלא ניתן 

לעשות עיסקאות בנכס הזה בלי הסכמתנו. משמעות הוויתור על זכיותינו ועל הערת 

ולכן  למעשה כבר אינו תקף ושהמדינה כן תוכל 96האזהרה היא שההסכם משנת 

המדינה עומדת על הסרת הערת האזהרה, כי המדינה מעוניינת לשווק את השטח 

הזה ליזמים שיבנו שם דברים אחרים. בינתיים נקבע במקביל בהסכם מנגנון, זה לא 

שרשות השידור תיזרק משם למחרת, משום שעל פי ההסכם יש תקופה שאנחנו 

וש שנים בהנחה שאנחנו עדיין רשאים לשבת במתחם דרום הקריה, תקופה של של
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עוברים ללוד עם אופציה לאורכה נוספת ללא דמי שכירות עם אופציה נוספת לפי 

שיקול דעת החשכ"ל שנישאר שם תקופות נוספות בתשלום דמי שכירות, אני לא 

יודע אם כדאי לבנות על זה כי זה כבר יהיה תלוי בהסכם השיווק ובלוחות הזמנים 

 שיסוכמו עם היזמים.

 יכול להיות שנימצא בלי קרקע בכלל? י:חני פר

במצבי קיצון יש אפשרות שהרשות תידרש לפנות  תומר קרני:

 לפני שתהיה לה רקע חלופית מתאימה. את דרום הקריה 

 אבל זה מצב של הפרה מצד המדינה. ערן הורן:

יכול להיות שתוקצה קרקע ועוד לא נספיק לבנות  תומר קרני:

 ים. בה, יכולים להיות הרבה דבר

 ברור שאנחנו צריכים לקבל מקום לשדר ממנו.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא כזה אסון גדול. דוד חיון:

יכול להיות שתוקצה קרקע ויהיו עיכובים בבניה  תומר קרני:

 ועדיין אנחנו נידרש, אני אומר שיש מצב קיצון. 

גם המדינה תפר את חוק רשות השידור אם היא  ר, אמיר גילת:"היו

 אפשר לנו לשדר, הרי יש שר ממונה על חוק רשות השידור.לא ת

התשובה של האוצר למצבים האלה היתה שבמצבי  תומר קרני:

 קיצון כאלה תתכבד הרשות ותשכור לעצמה לתקופת הביניים נכס חלופי. 

 אז מה קרה, איזה אסון יקרה. דוד חיון:

בבוקר הנה תתכבד הרשות, זה בדיוק מה שאמרתי  וופא זועבי פאהום:

 והנה אנחנו חוזרים על זה. 

 מליון אצלך.  40-אבל את נשארת עם ה דוד חיון:

מליון שקל בשנה  18מליון.  40-מה אני אעשה עם ה וופא זועבי פאהום:

 מליון שקל מה יכסו לי.  40אני משלמת משכנתא, 

 זה ירושלים.  ר, אמיר גילת:"היו

קשור בכלל.  את מבלבלת עכשיו בין שניים, זה לא דוד חיון:

 מליון בשביל לצאת מהקריה, כשלא השקענו שקל בקריה.  150קיבלת 
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 אז למה אני יושבת שם. וופא זועבי פאהום:

הנכסים הם של משלמי זה מה שיואב אמר קודם,  ר, אמיר גילת:"היו

 האגרה, לא שלנו. 

 אני לא אמרתי את זה באותם מונחים של יואב.  וופא זועבי פאהום:

הרושם שלי הוא שאנחנו כחברי מליאה לא מבינים  יץ:יואב הורוב

ומפנימים את המשמעות של רשות השידור, כשדיברו איתי, דיברו איתי הרבה 

עובדים, אני מדבר עם הרבה עובדים, ושואלים אותי מה יכול להציל את רשות 

השידור, האם הרפורמה תציל את רשות השידור, אז אני אומר, הרפורמה בפני 

אמצעי, מה שיציל את רשות השידור זה שרשות השידור תהיה רלוונטית  עצמה היא

והציבור, והיא תהיה גוף שהציבור מעוניין בה, כי כולנו מבינים שאם אנחנו נמשיך 

בהתנהלות הנוכחית שהיסוד שלה, אנחנו היום נתפסים ובצדק כלא רלוונטיים 

ת הרפורמה, לייצר והמגמה היא ברורה, הדרך לשנות את המגמה הזאת זה באמצעו

פעם אחת איזון תקציבי ופעם שניה לבנות תוכנית הפעלה שמחזירה את הרלוונטיות 

של רשות השידור. אין לנו דרך אחרת חוץ מהרפורמה כדי לעשות את זה. אני רוצה 

ביושר להגיד לך שאני לא יודע להבטיח לך, לא אני ולא אף אחד מהאנשים פה, כולל 

וד ארבע שנים. כמו שאת לא יודעת, כמו שראש הממשלה לא ההנהלה, מה יקרה בע

ושר האוצר לא יודעים גם להגיד, אנחנו מאוד מקווים שאנחנו כוועד מנהל וכמליאה 

וכגוף מפקח ואני מסכים איתכם שחייב להיות, נצטרך במשך, המשמרת שלנו וזאת 

אם שתבוא אחריה, חייבים בחובת הנאמנות כדי לפקח ולראות שזה קורה. אבל 

אנחנו עכשיו רוצים להבטיח בדיוק מה יקרה בעוד ארבע שנים ולעשות גם חגורה 

וגם שלייקס, אנחנו לא נעשה את הצעד הראשון בשביל שזה יקרה ואנחנו נמצא את 

עצמנו כל הזמן הולכים צעד קדימה ושניים אחורה, המציאות משתנה כל פעם, בעוד 

זה שהיא סיטואציה ציבורית אחרת חודש או חודשיים או שלושה אנחנו ניכנס לאי

שתמנע מאיתנו מלבצע את זה ודבר אחד קורה, הרייטינג ממשיך לרדת, השידורים 

אין שמדרים וכן הלאה. הם כמו שהם נראים, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה שקורסת, 

חשוב לי להגיד את זה בפעם השניה או יותר מזה, כי זאת המהות ואם אנחנו נחשוב 

ים פה באיזה שהוא עסק  שיכול להבטיח במדוייק מה יקרה בעוד שאנחנו מדבר
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ארבע שנים, הנה אני אומר פה און דה רקורד, אנחנו לא יודעים. יש סיכון. את 

לוקחת על עצמך סיכון חד משמעי אבל זה מה שלוקחים גם אנשי עסקים וגם 

אנשים שבאים לעשות פעילות ציבורית כשהם רוצים לקחת אחריות על משהו 

בדקנו, שמענו, ראינו, ואנחנו צריכים לקחת אחריות על זה ולבוא ולהגיד, חברים, 

זה סביר, יכול להיות שזה לא מושלם, אנחנו נקים גוף מפקח, אנחנו נהיה עם עצמנו 

ישרים והגונים ומקצועיים בשביל לוודא שבעוד ארבע שנים, לחשוב שיזרקו את 

יהיה, אם נגיע למצב שרוצים לזרוק רשות השידור לרחוב בעוד ארבע שנים בלי ש

אותנו לרחוב, אני אומר לך, שיזרקו אותנו לרחוב. ההצדקה היא הצדקה מבחינתי, 

היא הצדקה מוסרית ציבורית ולא הצדקה, אם אנחנו נהיה כל כך גרועים 

והשידורים יהיו כאלה אז אני אמליץ לחברי לא לשלם את האגרה. ביושר צריכים 

צריכים לעשות הכל בשביל שזה יצליח, אנחנו לא יודעים במאה להגיד את זה. אנחנו 

אחוזים וחברים, אני יודע שכולנו, אני בעיסוקי שלי, אתם בשלכם, צריכים לקחת 

אחריות, צריך לקבל החלטות, אנחנו לא יכולים, אני אומר שאנחנו פנויים, כי אני 

בים להפסיק עם זה מעורב בזה קצת יותר כי החלטתי שאני עושה את זה, אנחנו חיי

שאנחנו כל הזמן חוזרים על עצמנו, אבל מה עם הערת האזהרה, בעוד ארבע שנים, 

בשביל , אנחנו מקבלים כל כך הרבה כסף 1כן יוציאו אותנו, הם נותנים לנו בדיי 

להתניע את המהלך שזה כמו ההוא שהצילו לו את הילד מטביעה והוא מקבל אותו 

 גם כובע, איפה הכובע שלו, כך אנחנו נראים. חזרה והוא אומר אבל היה לו 

ההסבר שלך מאוד משכנע ונבון, החשש שלנו  וופא זועבי פאהום:

שהוא מוצדק ואתה מצביע עליו, אין ספק שאם אנחנו נמצאים כאן ונבחרנו להיות 

כאן ובאנו מרצוננו הטוב והחופשי להיות כאן אז אנחנו באמת רוצים לקחת אחריות 

ת משהו טוב, אנחנו באמת שליחים, אני בטוחה שכל אחד ואחד וגם רוצים לעשו

מאיתנו מרגיש שהוא עושה משהו לא למען עצמו אלא שבמשמרת שלי שלא יקרו חס 

וחלילה דברים שאין מהם חזרה. לכן אני כל כך רוצה לעשות את הרפורמה, אני כל 

וליפול כך רוצה לקדם אותה, אבל יחד עם זאת אני לא רוצה לקפוץ על החמור 

מהצד השני שלו, כאילו לא עשיתי כלום. אני רוצה להיות לפחות רגועה מהבחינה 
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הזאת שאני עשיתי את הכלים הנכונים, נבחרו האנשים הנכונים לעשות את זה ולא 

 עשיתי את הקפיצה הזאת לריק.

ההסכם הזה לא  5.8-אנחנו במאני טיים, אם עד ה יעקב בורובסקי:

זרים מפגרה, אף אחד לא יודע מה קורה, הרפורמה הזאת יחתם, יוצאים לפגרה, חו

לא יוצא לפועל ולא זו בלבד שנצטרך להתחיל מחדש, הצעדים הם צעדים דרסטיים 

כי מקבלי ההחלטות כבר בלו"ז אחר, רשות השידור פחות מעניינת. אנחנו נמצאים 

 עכשיו בנקודה של החלטה, זה המאני טיים האמיתי. 

עוד שאלות? אנחנו יכולים להצביע בעד אישור  יש ר, אמיר גילת:"היו

הסכם מימון הרפורמה? מי בעד ההצעה ירים את ידו. האם אנחנו פה אחד? מי נגד? 

 מי נמנע? ההצעה אושרה פה אחד, ההסכם מאושר ע"י מליאת רשות השידור.

מזל וברכה, מזל וברכה. אגב, צריך לשבח את  יעקב בורובסקי:

 לפה ברמדאן. חברינו המוסלמים שהגיעו 

 הישיבה שלא מן המנין ננעלת.  ר, אמיר גילת:"היו

דיברנו על זה בוועדת כספים, אני לא בטוח שכל  

חברי המליאה מודעים, שכל מה שאישרנו עכשיו מותנה בכך שהכנסת מתקנת את 

החקיקה בנוגע לאגרת רשות השידור או מקור מימוני אחר. אמרנו את זה קודם 

 - - -בוועדת כספים 

 - - -הנוסח נוסח ההסכם הוא רק  תומר קרני:

מימוש ההסכם מותנה בתהליך חקיקה, זה היה  ר, אמיר גילת:"היו

ה לפרוטוקול במעמד כל חברי ספיח לישיבת המליאה שלא מן המנין והוכנס

 המליאה. אני סוגר את הישיבה שלא מן המנין בנושא אישור הסכם הרפורמה. 

 

 

 


