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ישיבת הוועד המנהל, יש לנו קוורום  אני פותח את :היו"ר, אמיר גילת

של ארבעה חברים. אני מציע שנתחיל בנושא הראשון, יש לנו נושאים כבדים אחר 

כך, אני רוצה לחבר אחר כך את כל הנושא של התקציב והרפורמה והעמידה בחוק 

ביחד, גם הזמנתי את יושב ראש ועדת הכספים לחלק הזה של הישיבה, אז נתחיל 

. נתחיל עם בעיות קליטה וכיסוי משדרים. אנחנו חשופים בנושאים האחרים

למציאות שבה רשות השידור, אני מדבר עכשיו על הרדיו, לא מגיעה לכל קהל היעד 

שלה, יש מקומות רבים בארץ שאין קליטה של תחנות קול ישראל או חלק מהן 

והמצב הזה הוא בלתי נסבל, יש אזרחים משלמי אגרה שלא זוכים לקבל את 

רות לו הם זכאים מרשות השידור ובכוונתנו לפתור את המצב הזה אחת ולתמיד השי

כדי לתת לכל הציבור את השירות שמגיע לו. אני ביקשתי מהמנכ"ל להנחות להכין 

 איזה שהיא תוכנית וסקירה בנושא הזה.

אני רוצה להקדים לפני שרפי ידבר, אני רוצה  יוני בן מנחם:

י משרד מבקר המדינה, כדי להכין את תוכנית להקדים שהשבוע היו אצלי נציג

. לפי הנהלים הם קודם עושים סקר לפני שהם קובעים את 2012העבודה לשנת 

תוכנית העבודה, היתה בישיבה גם מבקרת הפנים, היועצת המשפטית גברת 

מצקביץ, והם התייעצו איתנו והם החליטו, קיבלתי מהם אתמול מכתב שהם 

הזה שני נושאים, אחד זה הארכיון של רשות השידור,  החליטו כנראה לכלול בסקר

, זה חומר 1993כשהטלוויזיה התחילה לשדר ועד  1969-70-שהוא מקור בלעדי מ

בלעדי במדינת ישראל שתיעד אותו הערוץ הראשון והנושא השני זה בעיות הקליטה 

ו של שידורי הרדיו והטלוויזיה אבל בעיקר הרדיו. הנושא הזה, אנחנו גם הופענ

בכנסת בנושא הזה בוועדה לביקורת המדינה ובוועדת הכלכלה ובצדק יש תלונות 

ואנחנו הנחינו את רבות על כך שאנחנו, חלקים גדולים מהארץ הם לא בכיסוי שלנו 

הגורמים המקצועיים, את סמנכ"ל טכנולוגיות, רפי, וגם את הכספים לנסות למצוא 

שהיא תוכנית שאני אבקש מרפי להציג פתרון והם היו במגעים עם בזק וגיבשו איזה 

לתת מענה לסוגיה הזאת וגם אני מקווה שזה יעזור  2012-אותה, כדי שנוכל כבר ב

לנו מול מבקר המדינה, שיראו שאנחנו באמת מנסים במגבלות הקשות ביותר, 
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במצוקה הכספית הקשה ביותר של רשות השידור בכל זאת למצוא איזה שהוא מענה 

 לבעיה הזאת. 

רפי, לפני שאתה מתחיל, הרפורמה נותנת פתרון  ר, אמיר גילת:"היו

לסוגיות האלה, אבל אנחנו מדברים כרגע במצב גם אם אין וגם אם יש רפורמה וגם 

יהא אשר יהא  2012-אם היא לא פורצת מיד. כלומר אנחנו מדברים על תוכנית ל

 מצבה של רשות השידור. 

. רשות 2012-המענה שלנו מתייחס בעיקר ל רפי יהושע:

-, החוזה הנוכחי אמור להסתיים ב2013יש לה חוזה עם בזק עד  2004-השידור מ

עד היום הרשות, זה מה שהופיע  2004-מליון ש"ח לשנה, מ 41-, העלות היא כ2013

בחוזה, לא שילמה לא הצמדות ולא ריביות לבזק, עד היום. העלות המשוערת הזאת 

ון ש"ח. היינו במשא ומתן, ערן מודי ואני, עם מלי 25-של הריביות וההצמדות היא כ

 - - -בזק 

 - - -מליון שקל ההצמדות  40איך, על  יואב הורוביץ:

 - - -מליון שקל בערך  41 רפי יהושע:

 זה הקרן? יואב הורוביץ:

 2004-מליון. מ 41. הקרן זה כל שנה, לשנה 2004-מ רפי יהושע:

. היינו במשא ומתן עם חברת בזק, אל מליון 20-25מליון,  25-עד היום זה קרוב ל

תשכחו שבתקופה הזאת גם התנתקנו מהמשדרים האנלוגיים של הטלוויזיה והם 

מליון ש"ח העלות של המשדרים שהם כאילו יוזילו  2.5-כהעריכו את זה בשווי של 

מליון. היה איתם משא ומתן והם באו בהצעה שאנחנו נשאיר את  41-לנו מתוך ה

 2.5כאילו מגיע לנו זיכוי, הם יוסיפו  2.5ליון לשנה והם בתמורה, מ 41-העלות של ה

מליון, כאילו תהיה קופה של חמישה מליון שקל ובזה נקנה משדרים והם נתנו לנו 

 ברחבי הארץ. FM-משדרים שיפתרו את הבעיות ב 21הצעה לרכוש 

ברשותכם, אני מדבר בשמי אבל אם חברי  יואב הורוביץ:

ן שהנושאים הם נושאים מורכבים וגדולים, כשיש כזה בליל מצטרפים אלי, מכיוו

של מספרים על נושאים שאני לא בקיא בהם אז או יותר לאט או עם איזה שהוא 

עד  2004-מליון מ 40מסמך, כי אתה חי את זה. אני למשל חשבתי שאתה מדבר על 
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פחות,  היום, עכשיו אתה אומר כל שנה. אז אני מתנצל, אני בטח זה שמבין פה הכי

 אני רק רוצה את הכל לאט, נושא נושא, כדי שאני אבין על מה מדובר. 

מליון ש"ח עבור  41-הרשות משלמת היום כ רפי יהושע:

 משדרים, תחזוקת משדרים לבזק כל שנה. 

 לבזק.  41כל שנה  יואב הורוביץ:

 לבזק.  רפי יהושע:

 ?AMוכמה  FMמתוכם כמה  אסתי אפלבאום:

 ליות, אני לא זוכר את החלוקה. כמה הע רפי יהושע:

 מליון.  12זה  AM-ה יוני בן מנחם:

 . AM-מליון זה ה 12 אסתי אפלבאום:

זאת העלות השנתית. בהסכם שחתמו עם בזק  רפי יהושע:

עד  2004-הרשות התחייבה לשלם הצמדה פלוס ריבית, להתעדכן מדי שנה בשנה. מ

 היום הרשות לא שילמה ריבית של אגורה אחת.

 את התשלום של הקרן שילמנו, הרשות שילמה? ב הורוביץ:יוא

 כן.  רפי יהושע:

אין חובות. בתהליך הגבייה של בזק לא היה איזה  יואב הורוביץ:

 שהוא דין ודברים למה לא שילמתם?

לא, מה שהיה, ההסכם הוא הסכם עקרונות  ערן הורן:

ור כדרכם של שהושג בשעתו כפשרה של בית משפט. אותו הסכם עקרונות היה אמ

הסכמי עקרונות להפוך להסכם מפורט וכדרכם של הסכמי עקרונות גם לא הפך 

 לכזה. 

כדרכם של הסכמי עקרונות במקום שלא עובדים  יעקב בורובסקי:

מדוייק. נא לא להתבלבל. בכל מקום שיש הסכם עקרונות עושים אחרי זה הסכם 

 .מפורט

על הצדדים  באותו הסכם עקרונות היה סעיף שבו ערן הורן:

להסכים במסגרת ההסכם המפורט על סל הצמדות. על זה נוהל משא ומתן במשך 

 - - -כמה שנים שהמחלוקת עם בזק לא היתה על היקף סל ההצמדות 
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אבל בזק בינתיים, אני שואל שאלה, בזק הרי  יואב הורוביץ:

 - - -בינתיים הופרטה ואני שואל את עצמי 

 יה איזה דין ודברים, על הריבית. נשלחה דרישה, ה אסתי אפלבאום:

בזק היא כבר חברה פרטית שמגישה מאזנים,  יואב הורוביץ:

מגישה דוחות, כן הפחיתה את הסכום הזה, הרי זה חוב שרשום בספרים של בזק 

שמישהו צריך לאשר אותו, או לאשר הפחתה בגינו, או איזה הסכם, או לסווג אותו 

איך הוא סווג בדוחות של בזק? זה לא סכום כחוב אבוד, או כזה שבדיון משפטי, 

 מליון שקל.  21זעום, זה 

 אנחנו לא יודעים מה בזק רשמה.  ערן הורן:

, אני יכול להגיד לכם שאחרי, יש גם 2004-אבל מ יואב הורוביץ:

נושא של שיהוי, חברי המשפטנים, וכן הלאה, ככל שחולף הזמן זכות הטענה הולכת 

 שנוהל דיון משפטי רצוף. ופוחתת אלא אם כן יוכיחו

 נוהל משא ומתן רציף.  ערן הורן:

 שנים? 7-8אבל במשך  יואב הורוביץ:

 פחות. ערן הורן:

 . 2004יואב, אולי אני אתן לך תמונת רקע לפני  רפי יהושע:

בלשכה המשפטית יש לכם משהו על זה, על פניה  אסתי אפלבאום:

 בענין הריבית, על גבייה?

יכול לזכור עכשיו שבע שנים אחורה, לא אני לא  תומר קרני:

 שידוע לי. 

שלחו דרישות חוב כל הזמן. היה משא ומתן רציף,  ערן הורן:

זה לא שהם הזניחו את זה, הם דרשו את הכסף, אני הייתי, ניסיתי להגיע לזה 

שהרכב סל ההצמדות, האחוזים של החשמל וכוח אדם ודולר והצמדה לא היה 

שהם יכניסו לתוך המודל הזה איזה שהוא מקדם הפחתה  ויכוח, היתה דרישה שלנו

 ועל זה היה דין ודברים ארוך שכרגע הגענו להבנה בו. 

מליון בגלל  2.5צריך לזכור, רפי אמר שיורדים  תומר קרני:

 - - -הטלוויזיה 
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 את זה הם טוענים. אנחנו לא מסכימים. רפי יהושע:

 זה ביטול האנלוגי.  ר, אמיר גילת:"היו

 אנחנו לא מסכימים לזה. הושע:רפי י

צריך לזכור שאנחנו נידרש לשלם דמי הפצה  תומר קרני:

בסדר גודל של, הם אומרים,  DTT-לרשות השניה או לגוף שיבוא במקומה על ה

 מליון לערוץ.  4-5משהו כמו 

 . 2004אני רוצה לחזור קצת ללפני  רפי יהושע:

 היסטוריה.  רק מה שרלוונטי, לא שיעור ר, אמיר גילת:"היו

רלוונטי, זה חשוב ההיסטוריה מפני שאחרי זה  רפי יהושע:

 נראה את זה בעתיד.

 מה שרלוונטי.  ר, אמיר גילת:"היו

הרשות היתה משלמת מאה ומשהו  2004לפני  רפי יהושע:

מליון מדי שנה עבור אחזקת משדרים, שיהיה ברור, בואו נגיד חשבון עגול, מאה 

שדרים. בראל בתקופה שהיה מנכ"ל אמר שהסכום הזה מליון לשנה עבור אחזקת מ

 32לא ריאלי וביקש ממני לעשות שיעורי בית ואז נתנו לבזק הצעה לשלם להם 

 מליון. 

 יש איזה תחרות עם בזק בענין הזה? יואב הורוביץ:

שזה איזורים שמותר  70לא, לצערנו הרב יש תב"ע  רפי יהושע:

יזורים רק בידיים של בזק, היום מהמשרד לך לשדר מהם ולהתקין משדרים ורוב הא

 לאיכות הסביבה קשה מאוד לקבל היתר כזה. 

 הקרינה מייננת.  יוני בן מנחם:

מליון  40-אז אנחנו הורדנו את בזק ממאה מליון ל רפי יהושע:

 מליון כבר ירדו מהמיכסה הגדולה של בזק. 60בעקבות פשרה בבית משפט. 

הסלולריות שיש להם  לדוגמה כל החברות יואב הורוביץ:

 משדרים שפרוסים בארץ, למה הם לא יכולים לתת את אותו שירות?

 אין להם שטחים לשים משדרים.  רפי יהושע:

 - - -ואותם משדרים שיש להם  יואב הורוביץ:
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 אתר שידור של טלוויזיה זה  לא כמו סלולרי. זליג רבינוביץ:

 מה גודלו? יואב הורוביץ:

וכל אלה זה עשרות  AM-ל איפה שהביבנה למש רפי יהושע:

 דונמים. 

 מה עושים ברדיו האיזורי?  אסתי אפלבאום:

אני חושב שהם נמצאים באיזורים של, ההספקים  רפי יהושע:

 . 2הרבה יותר קטנים והם נמצאים באתרים של בזק, גם ערוץ 

 המשדרים יותר קטנים.  יוני בן מנחם:

ום את המשא ומתן שלנו שלוש שאלות. מי מנהל הי יעקב בורובסקי:

 מול בזק?

 - - -שלנו מול בזק  רפי יהושע:

 מי ניהל ומי מנהל. יעקב בורובסקי:

 - - -מכניסתי לתפקיד  רפי יהושע:

ועד היום, מי הכתובת שנגעה, תיכללה,  2004-מ יעקב בורובסקי:

 - - -ראתה את הענין 

עובד  לפני רפי היה סמנכ"ל טכנולוגיות שהיום הוא יוני בן מנחם:

 במשרד התקשורת, שמו קובי שמש, הוא טיפל בנושאים האלה. 

 - - -כלומר קובי שמש עשה את זה  יעקב בורובסקי:

 . 2007-מאז שהוא מונה, הוא מונה ב יוני בן מנחם:

יש צוות של ההנהלה שידע לשבת או של המוסדות  יעקב בורובסקי:

 שידע לשבת לעשות איזה פעולה בענין הזה?

 אין לי תשובה. הייתי מנותק מזה.  :רפי יהושע

 - - -בתקופה שלנו ששון יונה התחיל מהלכים  ר, אמיר גילת:"היו

 ניתקו אותי לחלוטין מדבר הזה.  רפי יהושע:

 - - - ששון בא עם כותרות יעקב בורובסקי:

הוא התחייל את התהליכים. היה לו איזה רעיון  ר, אמיר גילת:"היו

 י. לגבי שימוש ברדיו לוויינ
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כשרפי נכנס לתפקיד הוא התחיל לעשות סדר ואני  יוני בן מנחם:

ביקשתי ממנו נוכח המצוקה הזאת שאנחנו סובלים ממנה, לבוא בדברים עם בזק 

חופות ביותר, כי לא יעלה על הדעת שברוב ולנסות למצוא פתרון קודם כל לבעיות הד

שלמים אגרה על השטח של מדינת ישראל לא קולטים את קול ישראל, אזרחים שמ

 - - -פי חוק 

 נכון להיום לא קולטים? יואב הורוביץ:

 לא קולטים.  יוני בן מנחם:

 מליון? 40אז על משלמים  יואב הורוביץ:

 על שאר הארץ.  ר, אמיר גילת:"היו

 על המדינה הקטנה שכן קולטים בה.  יוני בן מנחם:

ין. מה זה התעריפים האלה, אני לא מצליחה להב אסתי אפלבאום:

 לא הייתי נותנת להם שקל. 

זאת אומרת שהתשלום הזה הוא תשלום שהתוצר  יואב הורוביץ:

 שמקבלים ממנו הוא לא מושלם, הוא תוצר לקוי. 

 נכון.  ר, אמיר גילת:"היו

 . 60% רפי יהושע:

 משטחה של המדינה מכוסה.  60% יואב הורוביץ:

 שחתמו.  אבל אתה לא יכול לדעת אם זה ההסכם יעקב בורובסקי:

 לא יודעים כלום.  אסתי אפלבאום:

יכול להיות שבהסכם שעשו אמרו שרק האיזורים  יעקב בורובסקי:

 האלה ולא איזורים אחרים. 

 לא.  רפי יהושע:

 אני לא יודע, אני שואל.  יעקב בורובסקי:

 - - -אני אגיד לכם, החוזה  רפי יהושע:

 על בסיס מה?אתם אומרים לא  יעקב בורובסקי:

אני זוכר מהעבר שההסכם היה רק על משדרים,  י יהושע:רפ

 - - -לא היה 
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 על משדרים מסויימים. תומר קרני:

 לא היה על קליטה ולא על משהו אחר.  רפי יהושע:

ההסכם היה על מלאי המשדרים שהיה קיים  ערן הורן:

בתקופה שהוא נחתם, היתה שם התחייבות של הרשות להחליף את כל המשדרים על 

 - - -נה חשבו

 והיא עשתה את זה? יעקב בורובסקי:

והרשות לא עשתה את זה כי לא היו לה משאבים  ערן הורן:

לזה. אחת הטענות של בזק היא שהם הפחיתו את המחיר מתוך הנחה שמשדרים 

 חדשים תחזוקתם יותר זולה.

אז עכשיו מתחילה הבעיה, זה בדיוק מה ששאלתי  יעקב בורובסקי:

 ניהל את המשא ומתן, מי עשה את הדברים. קודם, מי חתם, מי 

אני מציע לכם לשמוע את הכל, אני אתן לכם  רפי יהושע:

סקירה על הכל, מה כיוון הפתרון ותדעו שהפתרון יתן מענה לכל השאלות שלכם. זו 

 הדעה שלי.

 אם יש פתרון.  יעקב בורובסקי:

 יש פתרון. רפי יהושע:

מביאים את זה בפניכם כי יש הצעת פתרון ואנחנו  יוני בן מנחם:

אנחנו חושבים שזה הכי מהיר והכי יעיל כרגע בתנאים שאנחנו נמצאים כדי לנסות 

 להתמודד עם זה. 

לכן אמרתי בוא נעזוב לרגע את ההיסטוריה ובוא  ר, אמיר גילת:"היו

 נשמע את ההצעה.

בזק באה אלינו בהצעה שנפריש חמישה מליון שקל  רפי יהושע:

עלות התחזוקה של המשדרים לשנה, זאת השקעה חד פעמית, לרכישת משדרים, 

מליון ש"ח וכל זה בהתניה שאנחנו  3.3תהיה עלות התחזוקה של המשדרים לשנה 

 . 2013נישאר איתם בחוזה עד 

הם רוצים להרוויח את זה שאנחנו נישאר איתם  יוני בן מנחם:

 עד הסוף ולכן הם מוכנים לבוא לקראתנו בקטע הזה. 
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 - - -הם אומרים לנו  ובסקי:יעקב בור

 - - -מליון  2.5אנחנו נשקיע עוד  רפי יהושע:

 - - -מליון שקל  8.5הם אומרים לנו תביאו  יעקב בורובסקי:

 לא, אל תביא שקל.  רפי יהושע:

 - - -אתה אומר חמישה  יעקב בורובסקי:

 41לא, אז אני חוזר ואומר, היום אתה משלם  רפי יהושע:

 . 2013מליון עד  41שאיר לי מליון, אומרים ת

 רפי.  40 ערן הורן:

. בתמורה לזה שאתה נשאר איתי 2013מליון עד  40 רפי יהושע:

מליון  3.3מליון כסף מהכיס שלי פלוס  2.5אני נותן לך  2013מליון עד סוף  40-ב

 מליון.  40לשנה עבור תחזוקה. אתה לא תשלם את זה, זה יהיה כלול בתוך אותם 

תמורת הכסף שאנחנו משלמים היום הם מוכנים  :חנה מצקביץ

 לשדרג לנו ולרכוש משדרים נוספים ואת התחזוקה שלהם בחינם. 

  -. אבל שלא נטעה את עצמנו 2013משדרים, עד  21 רפי יהושע:

 , זה עוד שנה. 2013מה זה  חנה מצקביץ:

אני רוצה שלא נטעה אחד את השני, שיהיה ברור,  רפי יהושע:

מליון  2.5מליון של  40-תיאורטי לפי זה צריך להיות לנו זיכוי מתוך ה אנחנו באופן

 כי אנחנו לא משדרים יותר באנלוגי. 

מליון והם  2.5הזיכוי זאת אומרת שאנחנו נותנים  יוני בן מנחם:

 מליון פלוס האחזקה.  2.5נותנים 

 אני אומר מה הם הציעו.  רפי יהושע:

הדברים האלה בכתב  למה אי אפשר לראות את חנה מצקביץ:

 - - -כדי שנדע מה 

 אלה הנתונים שאני קיבלתי, אספתי אותם.  רפי יהושע:

 ?2013-ומה יהיה מעבר ל איתנה גרגור:

פה עכשיו מתחיל הסיפור הגדול. אני בהתאם  רפי יהושע:

שעשיתי בתקופה של להנחיות של המנכ"ל הלכתי ועשיתי עוד פעם שיעורי בית כמו 
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ונים שמאוד צריכים לעודד את הרשות והנתונים האלה אומרים בראל והגעתי לנת

שיש פה הצעה להסכם חדש עם בזק בנושא משדרים ומה שאני עשיתי, היות שאז 

הייתי איתם במשא ומתן ובניתי להם תחשיבים כמה עולה כל משדר, כמה עלות 

שלהם  חשמל, כמה ארנונה, כמה מים, כמה מיזוג אוויר, אז הם נתנו לי טבלה נגדית

כמה הם חושבים שצריך לעלות כל משדר ומשדר. בתיקים הישנים מצאתי את 

אותה טבלה יקרה ועל סמך הטבלה הזאת קיזזתי את העלויות של כל משדר 

. אתה מבין מה עשיתי? הם אמרו לי 2002שהורדנו לפי המחירים שלהם משנת 

לים, אני שק Xשקלים, אמרתי, אתם טענתם שזה עולה  Xמשדר באיתנים עולה 

 . 40-מקזז עכשיו, אני לא צריך את המשדר הזה, אני מקזז את הסכום הזה מתוך ה

 שאתם קבעתם, הסכום שאתם קבעתם.  יוני בן מנחם:

-שאתם קבעתם, בתוך הטבלה שהם נתנו לי ב רפי יהושע:

מליון שקל  15. על סמך זה הגעתי לעלות שאנחנו יכולים לשלם להם בסביבות 2002

ופה אני אומר שצריך להיכנס איתם למשא ומתן ולהוריד את כל הסכום . 40במקום 

 שאנחנו משלמים.  40מליון ש"ח במקום  15-20הזה בצורה רצינית לכיוון 

מליון ש"ח פחות או יותר  20אתה אומר שיש  יעקב בורובסקי:

 במשא ומתן. 

 כן. רפי יהושע:

 זה מה שאתה אומר.  יעקב בורובסקי:

 - - -, אז אני אומר 2013ש לנו חוזה עד אבל י רפי יהושע:

 זה עוד שנה.  2013 חנה מצקביץ:

אז אני אומר, בואו נעבוד במקביל. נגיע איתם  רפי יהושע:

במסגרת ההסכם הנוכחי, במקביל ברגע שנגיע איתם  2012-להסדר למצוא פתרון ל

י אנחנו רוצים לעבוד לפי ההסכם הזה, לפ 2013-להסדר, למחרת להגיד להם של

המחירים האלה ואז נצוד שתי ציפורים במכה אחת, מצד אחד פתרנו את הבעיה של 

אנחנו נחליט אי קליטה ברחבי הארץ, המנכ"ל אמר דבר מאוד חכם, הוא אמר, 

מליון רכישה של משדרים,  5-6בתיאום עם משרד התקשורת איפה למקם את אותם 

 אנחנו נחליט. 
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ה? אנחנו בידיים של אי אפשר לעשות מכרז על ז חנה מצקביץ:

בזק מהיום הראשון והם עובדים עלינו, לנסות אפילו לצאת למכרז לבדוק את 

 השוק. אי אפשר ככה. 

חד וחלק. לא מסחרה ולא שוק ולא שום דבר,  יעקב בורובסקי:

שלושה משפטים לפני זה, מי ערב לידך שכשאתה עושה את כל ההסדר הזה מחר יש 

 איך אתה יודע?  לך עדיין איזורים לא מכוסים,

 אנחנו בחיים לא נכסה את כל הארץ. רפי יהושע:

אז אני רציתי רק לשאול, חנה, האם חוק רשות  יואב הורוביץ:

השידור החוק שמכוחו אנחנו פועלים מחייב אותנו לשדר ושישמעו אותנו בכל 

 הארץ?

 - - -החוק לא מחייב אותנו לשדר בכל הארץ, אבל  חנה מצקביץ:

 יש משלמי אגרה בכל הארץ.  גילת:ר, אמיר "היו

תנו לי רגע להסביר, הוא שאל אותי שאלה.  חנה מצקביץ:

מהבחינה המשפטית אתה שואל, הוא לא מחייב אותנו ומשלמי האגרה משלמים גם 

עבור אחזקת מקלט אפילו כשהם לא שומעים ויש פסיקה על זה, אבל זה מתחיל 

ה של משדר ציבורי כפי שהיא נהוגה להיות בעיה כשזה עובר לכמויות כאלה. ההגדר

של הבתים.  90%-, שהוא מגיע למקסימום, לפריסה מאוד גבוהה, למעלה מEBU-ב

 - - -והחובה שלנו, כדי להגיע 

 . 60%אבל זה  יואב הורוביץ:

אז זה בעיה, זה מתחיל להיות בעיה. ואם יהיה  חנה מצקביץ:

מה שאנשים ישלמו, בסופו מרד תשלום אגרה או משהו כזה אז זה יהיה מוצדק, ל

 של דבר הם יגידו, למרות שעל פי החוק זה לא מחוייב. 

 תהיה פה בעיקר בעיה ציבורית, לא משפטית.  אלישע שפיגלמן:

 נכון.  חנה מצקביץ:

 כל מעלה אדומים לא קולט את רשת ב'.  דובר:

הוא, כמה שנים המצב כמה שנים המצב הוא כמו ש יואב הורוביץ:

 הזה קיים?
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 ?המצב הנוכחי י יהושע:רפ

 - - -שבו במקומות  יואב הורוביץ:

 לפחות בעשר השנים האחרונות. יוני בן מנחם:

למצוא איזה שהוא קצה של חוט אני פשוט מנסה  יואב הורוביץ:

גם מבחינת החוזה, תיכף נדבר על זה, אבל ברמה המשפטית האם הנושא הזה לא 

 הותקף פעם?

כבר שנים. כשאתה מדבר  הנושא הזה מותקף חנה מצקביץ:

הנושא יש לזה שני היבטים, קודם כל החוזה שלנו מול בזק, הותקף כמה פעמים 

ואנחנו תמיד נמצאים בידיים שלה ותמיד אמרנו והיה מי שאמר, לא אני אלא אנשי 

המקצוע, שצריך פעם אחת לצאת למכרז ולהעמיד את הדברים האלה במבחן. זה 

 - - -לים הרבה תלונות של אנשים דבר אחד. דבר שני, אנחנו מקב

חנה לא הבנתי, לצאת למכרז מתי, בסוף  יוני בן מנחם:

 ההתקשרות עם בזק או עכשיו לצאת למכרז?

 .2013את מדברת על  ר, אמיר גילת:"היו

 את מדברת. 2013על  יוני בן מנחם:

אם הם מבקשים מאיתנו בואו תישארו איתי עד  חנה מצקביץ:

אפשרות לצאת לפני זה, אחרת הם לא היו מבקשים להישאר , כנראה שיש לי 2013

 . 2013עד 

 הם לא מבקשים את זה.  יוני בן מנחם:

סימן שהם יודעים שאני  2013אם הם עומדים על  חנה מצקביץ:

 יכולה לצאת לפני זה, אני לא קראתי את החוזה לפני זה. 

 ותכם.רפי, בוא נחלק את השיחה לשני חלקים ברש ר, אמיר גילת:"היו

אני רק רוצה לענות לו. יש הרבה תלונות של  חנה מצקביץ:

אזרחים שלא מצליחים לקלוט ומתלוננים על זה של למה צריכים לשלם אגרה. 

הנושא הזה עלה כמה פעמים בבתי משפט שאנשים אמרו אנחנו לא משלמים אגרה 

הולך  כי אנחנו לא שומעים ויש על זה פסיקה. אבל אם יגדל מספר האנשים והמצב
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ומורע אז בסופו של דבר לא נוכל לעמוד בזה מבחינה ציבורית וגם אולי מבחינה 

 משפטית. כי לפחות הדברים הולכים ומתפתחים היום, אנחנו לא עומדים במקום.

אני מציע לחלק את הדיון לשניים, יש פה שני  ערן הורן:

  - -רוע הגדול זה אירועים, אחד אירוע גדול ואחד אירוע שהוא טיפה פחות גדול. האי

 .2013-תום ההתקשרות ב יוני בן מנחם:

תחזוקת המשדרים ותום הסכם העקרונות הנוכחי  ערן הורן:

. האירוע השני הוא אירוע שהוא בסדר גודל אחר ואפשר 2013שהוא בתוקף עד סוף 

להגדיר אותו כהפסקת השידור במשדרי הטלוויזיה האנלוגיים ופה יש שתי חלופות, 

מליון שקל,  2.5מליון שקל של  40-, בזק מייחסים לזה הפחתה מהחלופה אחת

בפערי האינפורמציה הבעייתיים שיש אפשר לקבל את הזיכוי הזה, לנסות מקצועית 

לנו מול בזק, כי הם לא שקופים כלפינו, לנסות להגדיל את הסכום הזה ואז 

ל משדר המשמעות היא שרכש של כל משדר חדש הוא מתקציב רשות השידור ועל כ

חדש יש תוספת תחזוקה שהיא פונקציה של משא ומתן שהוא גם מתמשך ככל 

שאנחנו מנהלים אותו נכון כי הדרישות שלהם הם בדרך כלל מאוד גבוהות. חלופה 

מליון  2.5-שתיים היא ההבנה שיש כרגע עם בזק וזה שכנגד זה שאנחנו לא מזדכים ב

שקל, בזק מוכנה לשים את  שקל יש השקעה במשדרים חדשים של חמישה מליון

הסכום הזה כהוצאה חד פעמית, תמהיל המשדרים, ההספק שלהם, הפריסה 

הגיאוגרפית שלהם היא על פי החלטת הגורם המקצועי ברשות כדי למקסם את 

תהיה תוספת  2013-ו 2012קליטת השידורים. בהנחה שאנחנו מסכימים לזה בשנים 

ובתקופה הזאת גם לא תהיה תוספת של משדרים בתקציב של חמישה מליון שקל 

לתחזוקה בגין אותם משדרים למרות שההספקים שלהם הם יותר גדולים. אלה שתי 

 האלטרנטיבות. 

 לכמה זמן יהיה החוזה עם בזק? חנה מצקביץ:

 לא נוגעים בחוזה, הוא לא מוארך, לא נוגעים בו.  ערן הורן:

א נוכל ובבעלות מי יהיו המשדרים, אז אנחנו ל חנה מצקביץ:

 להתקשר עם מישהו אחר.

 זאת סוגיה שעוד צריך ללבן.  ערן הורן:
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 אני רוצה לשאול שאלה לפני זה. יואב הורוביץ:

 - - -אם המשדרים בבעלותם  חנה מצקביץ:

 מליון שקל לשנה? 40בגין מה בפירוט משלמים  יואב הורוביץ:

 יש לי את הכל.  רפי יהושע:

ר הרבה שנים. הצלחנו זאת שאלה שנשאלת כב חנה מצקביץ:

 . 40-ל 60-כבר להוריד אותם פעם מ

בסדר, אבל אולי צריך לשלם מליון, אולי מאה  יואב הורוביץ:

מליון והאם החשבון שנעשה, מי שעשה אותו מתי  40מליון, אבל בגין מה משלמים 

 מליון? 40מליון לאורך כמה שנים, כמה שנים כבר משלמים  40שהוא נעשה, 

 .2004-מ רפי יהושע:

 - - -, נכון להיום 2004-מ יואב הורוביץ:

 אחרי שהורדנו אותם.  רפי יהושע:

בסדר, למה אני שואל את זה, כי אם יש פה עיסקה  יואב הורוביץ:

ומשהו מליון שקל, האם כשהחליטו מה שהחליטו, אני עוד לא יודע, אני  400של 

 פרק. אומרים שידור, השאלה בגין מה, איך זה מת 40יודע מספר 

. ואם לא יש פה פירוט, תראה לאן הגעתי איתם רפי יהושע:

 שקלנו עלות של מים לכל משדר. 

 איזה מים יש במשדרים?  אסתי אפלבאום:

דלק למבנים, עבודות בדק בית, נקיון, שמירה,  רפי יהושע:

גינון, אחזקת ציוד, שכר דירה, חשמל, שפורפרות, חלפים וקבלנים פלוס שכר של 

 . 2004ל מקום ומקום. עד כדי כך ירדתי לפירוט כזה, אז, לפני עובדים בכ

 כשעשית את זה.  2002-ב יואב הורוביץ:

, תיכף נעשה פה סיאנס, אין טעם. בדיון 2002-ב יעקב בורובסקי:

הזה יש, בניגוד למה שאמר ערן שיש שני אירועים, יש פה שלושה אירועים. יש אירוע 

מבקר המדינה. הסקר שנעשה עוסק בשני נושאים,  מכונן שיוני פתח איתו שזה דו"ח

 - - -אם אני מבין נכון 

 שיעשה. הסקר בשלבי הכנה.  יוני בן מנחם:
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נכון. תנו לי לתאר את הדברים כפי שאני מבין  יעקב בורובסקי:

אותם. הרשות צפויה לדו"ח ביקורת בנושא היעדר קליטה בחלק מרחבי המדינה 

רגל לנושאים נוספים ברשות. השאלה שהמוסדות,  ודו"ח נוסף ארכיון וזה דריסת

במקרה זה הוועד המנהל, צריך לתת תשובה, היא האם אנחנו נערכים לתגובה או 

כבר עכשיו סביב  2012-לפתרון. בהנחה שאנחנו יודעים שיש בעיה ואנחנו עכשיו ב

 הדיון הזה יושבים ואומרים שיש בעיה, אז לא יכול הוועד המנהל ולא יכול לדעתי

מוסד כמו מליאה להגיד בסדר, מה שהיה הוא שיהיה, נעשה שידרוג כזה, ניקח ככה, 

נמשיך עוד שנה ונראה לאיפה אנחנו הולכים. כיוון שאפילו לתאר את הבעיה אין לנו 

דברים מסודרים, ההצעה שלי היא כזאת, למנות צוות שימפה קודם כל על מה 

משא ומתן, אני חושב שהחלטה של  מדובר, הצוות הזה צריך להיות מוסמך גם לנהל

כבר נגמרת, גם אם  2012הוועד המנהל לצאת למכרז היא חובה, אם לא הבנתם 

אנחנו בינואר היום יוצאים למכרז, עד שהמכרז מוכן, עד שמשהו זז זה אפריל, מרגע 

שיש זכיין לצורך הדיון זה יוני ועד שנערכים זה תום המועד. מותר לנו להגיד 

לשידרוג מצד אחד המערכת ומצד שני התנאים הכספיים. ולכן וף שהמכרז הוא מנ

נניח באופן תיאורטי שהחלטתנו לצאת למכרז תתורגם ע"י בזק ברצון טוב שלהם 

מליון,  41מליון ולא  20, שזה 2002-להיכנס איתנו למשא ומתן שרפי יהושע כתב ב

עלם מזה שאם אז אנחנו מסוגלים לבוא עם פתרון לבעיה. כרגע אתה לא יכול להת

נשפר שני משדרים ואין לנו התחייבות לזה שפתרנו את הבעיה שלשמה התכנסנו, 

לענין הקליטה, אתה לא יכול להתחייב שבשידרוג כספי אתה משהו או אפילו שני 

 - - -מליון אתה עושה משהו. לכן אני מציע 

 משדרים.  22זה לא שני משדרים,  יוני בן מנחם:

 - - -מר עוד פעם אני או יעקב בורובסקי:

 יעקב, אני חייב להגיד משהו. רפי יהושע:

תנו לי רק להשלים את הרעיון, אני פה מדבר  יעקב בורובסקי:

מהכיסא גם של הוועד המנהל אבל אני חושב גם הנהלה. יש לנו בעיה, הבעיה הזאת 

, תהליך הפתרון 2012ולקבל תשובה רק עד  2012לא יכולה לחנות לפתחנו בתחילת 

שנה, תראו כמה יוצא לצאת למכרזי נדל"ן, שפ"מ, כל מכרז רציני הוא לפחות  הוא
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שנה, מרגע שמדברים עליו ועד לרגע שפותחים את המעטפות, זה לא רוצים לקחת 

יועץ א' או יועץ ב', זה עסק רציני. אם אנחנו כוועד מנהל נבוא ונכריז על מדיניות 

וטנציאלית יש לו אלטרנטיבה שאומרת שיש פה חובה לצאת למכרז, ידע בזק שפ

 - - -בהנחה שיש בשוק אלטרנטיבה, אני לא יודע 

בשביל זה אני רוצה לשאול אותך לאיזה מכרז  רפי יהושע:

 תצא, למה, למשדרים או לאתרי שידור. 

אני אענה לך. המכרז שאני אצא הוא מי יודע  יעקב בורובסקי:

 - - -ן לי מושג. אני כוועד מנהל לפתור את הבעיה בכל רחבי הארץ, אני לא יודע, אי

 - - -יעקב אתה צודק אבל ישנה בעיה עקרונית  רפי יהושע:

אני רוצה להגיד משהו שיהיה נר לרגליכם בדיון.  יוני בן מנחם:

אנחנו מדברים פה גם בחיי אדם, עד כמה שזה נשמע אולי תמוה. אבל זה שלא 

כאלה, אני גם הייתי מנהל קולטים את השידורים שלנו בגליל המערבי ובמקומות 

הרדיו בתקופת מלחמת לבנון השניה וזה עלה בדו"ח וינוגרד, אנחנו לא יכולנו 

להתריע לתושבי הצפון, לא בשפה הרוסית ולא ברשת ב' שלא שמעו אותה, לא יכולנו 

את להתריע על נפילה של קטיושות, לא יכולנו לעשות גל שקט, לא יכולנו לעשות 

ין של חיי אדם. אנחנו חייבים לתת פתרון מיידי כבר בטווח הדברים האלה, זה ענ

הקרוב כי אם חס ושלום יפרצו מעשי איבה בצפון במהלך השנה הזאת לנו לא יהיה 

 שום פתרון ואנחנו עוד פעם נעמוד בפני אותה בעיה. 

 אני בעד. יעקב בורובסקי:

אז אני אומר, המכרז וכל הדברים האלה זה כן,  יוני בן מנחם:

 אנחנו צריכים גם לתת פתרון מיידי בטווח הקרוב לכל הבעיה הזאת.  אבל

 - - -יכול מאוד להיות  יעקב בורובסקי:

הם יחזיקו באופן שלא נוכל לצאת מהם, הרי זה  חנה מצקביץ:

 כל הסיפור. 

אני רוצה שתבינו דבר אחד הכי חשוב, אם אתם  רפי יהושע:

שר בין אחד לשני. אחד זה מכרז על יוצאים למכרז זה שני מכרזים שונים, אין ק

נדל"ן, איך שאתה קורא לזה, זה אתרים לשים שם משדרים ואותו אדם שיש לו את 
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האתרים זה לא אותה חברה שמספקת את המשדרים, זה שני עולמות שונים לגמרי. 

 אי אפשר לקשר ביניהם. 

 אולי לא צריך אתרים.  חנה מצקביץ:

 ?DTT-ה את האיפה הרשות השניה שמ תומר קרני:

 בזה של בזק.  רפי יהושע:

אני ועד מנהל, אתה מציג פה בעיה, אני אומר לך  יעקב בורובסקי:

שאם אני הולך לפתרונות מתחת לאף אני שותף לאי ראייה של הבעיה. פה יש בעיה 

מורכבת יותר, אני מודה שהזרז לצורך הענין זה דו"ח המבקר, הסקר שהוא עושה, 

אם אנחנו לא נעשה את הפעולות האלה  2012-רור לי לגמרי שאני מודה, למה, כי ב

 יגידו לנו טמבלים, למה לא עשיתם, בצדק. 

 - - -נכון, אבל עוד משהו  ר, אמיר גילת:"היו

לכן צריך ללכת לפתרון מערכתי, לשים את כל  יעקב בורובסקי:

וד להיות הבעיות, לנסות להכיל אותן בתוך אותו צוות, הצוות צריך לעלות, יכול מא

שיש פתרונות ביניים, יכול מאוד להיות שאתה בא אלי ואתה אומר, באפריל אני 

צריך כיסוי בנקודה מסויימת, הם מוכנים לעשות ככה או אחרת, גם הם אם הם 

בהתאם לחלק ידעו שהוועד המנהל לקח החלטה לצאת למכרז הם יצטרכו להתנהל 

סיכוי, ילעגו לנו, רק הם יכולים,  הזה. אם אתה אומר אין מכרז, הם מונופול, אין

 - - -ואנחנו לא יכולים להביא חברה מקפריסין, אני סתם עושה את זה ככה, אז 

ולו רק מהבחינה הציבורית אנחנו חייבים את  ר, אמיר גילת:"היו

 המכרז, זה מזכיר לנו סיפור אחר. 

דרך אגב הרשות השניה רצתה להתנתק מבזק,  רפי יהושע:

מירורים אנחנו אכלנו ואחרי שנה הם באו עם הזנב בין הרגלים היא ראתה כמה 

 - - - 70וחזרו כולם לאתרים של בזק. יש בעיה עם זה, אני אומר לך, תב"ע 

 אני חושב שששון אז בדק את זה לעומק. דוד חיון:

 אמרתי.  ר, אמיר גילת:"היו

בכל דיון שאנחנו מקיימים אנחנו יודעים איך  יעקב בורובסקי:

מליון שקל שאנחנו נותנים כל שנה זה לא כסף קטן גם  41מתחילים, בכל זאת  אנחנו
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לא לבזק. אז אם הם מאוד ירצו את רשות השידור ואתה אומר שהרשות השניה 

 רצתה ללכת למשהו אחר, אז אולי יש משהו אחר.

 אבל הם חזרו לבזק.  רפי יהושע:

 אבל אולי יש משהו אחר. יעקב בורובסקי:

אני דיווחתי קודם שששון התחיל לגבש כמה  גילת:ר, אמיר "היו

שקל שאתה  40רעיונות, אחד מהם היה שימוש ברדיו לווייני למשל עם אנטנה של 

 - - -יכול לתת מענה לכל האיזורים שאין בהם קליטה. אבל רק לגבי הענין 

אני חושב שבסוף הוא הגיע לאותה מסקנה של רפי  דוד חיון:

 לדעתי. 

וכו', קודם כל הנושא הזה  2012רק לגבי הענין של  לת:ר, אמיר גי"היו

מונח לפתחנו כאמור לא מהיום, אנחנו כבר ביקשנו גם בעבר לטפל בזה, כמובן עוד 

לפני כניסתה של ההנהלה הנוכחית, ואנחנו באמת מוצפים בהרבה מאוד פניות, 

רור הגדרת את דו"ח המבקר הצפוי כקטליזטור אז אולי זאת הגדרה נכונה אבל ב

 - - -שאנחנו צריכים לעשות גם 

זה לא הקטליזטור, אנחנו התרענו על זה לפני דו"ח  יוני בן מנחם:

 המבקר. יש פה בעיה רצינית. 

זה לא דו"ח המבקר, אני אמרתי שאני משתמש  יעקב בורובסקי:

 בזה. 

אני רוצה להסביר עוד משהו, הרפורמה שאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

-כולנו הנחנו, אנחנו גם את זה מכירים מסיפור אחר, שתהיה בתיכף נדבר עליה, ש

, היתה אמורה לתת מענה גם לענין הזה. כרגע אני שם את הרפורמה בצד כי גם 2011

אם היא יודעת לתקצב את זה זה עדיין לא פותר את הבעיות עליהן הצבענו עכשיו 

נחנו לא צריכים מול בזק, יכול להיות שאנחנו זורקים פה, גם אם יש לנו כסף, א

אבל העיכוב העיקרי היה במימוש בגלל לזרוק את הסכומים האלה על בזק. 

הרפורמה שלא כונסה, לכן אני עוד פעם, תחת הסיסמה שאנחנו לא מחכים 

לרפורמה, למרות שאנחנו תיכף נדבר על הרפורמה, אנחנו צריכים לטפל בנושא של 

 בזק במיידי אם או בלי קשר לרפורמה.
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אני רוצה להגיד משהו באופן עקרוני. אי אפשר,  אום:אסתי אפלב

מתנהלים כאילו כמו אנחנו כל הזמן וזאת לא פעם ראשונה גם בענין הזה שאנחנו 

סוס שקשרו לו את העיניים ולא רואה ימינה ושמאלה. יש מנכ"ל לרשות השניה, 

, אפשר להתקשר למנכ"ל של הרשות השניה ולשאול אותו קודם כל עצה, מה הם עשו

כמה הם משלמים, מה היה התהליך, אפשר ללכת לשר התקשורת ולראש הממשלה, 

אנחנו היום שקל שקל עוברים בפינצטה, מסתכלים לראות לאן הוא הולך, יוצאים 

מליון שקלים, צריך לנהל על זה איזה שהוא דיון גם בענין של הביטחון. אין  41מפה 

, אבל תקציב הביטחון הולך אליו שום בעיה, אנחנו צריכים לספק את כל השירותים

כמעט כל תקציב המדינה או למעלה מחצי ואנחנו חנוקים ומחר אין לנו לשלם 

משכורות אז צריך להחליט, אנחנו לא יכולים להיות נחמדים לכולם מהקופה 

מליון  41-הציבורית כל הזמן. חוץ מזה, תסלחו לי, זאת קופה ציבורית, אני בהלם ש

לנו הסכם, זה בדיוק ואני אגיד לכם את זה בפעם המליון, כמו  שקל הולכים פה, אין

הזכויות יוצרים שאנחנו משלמים פה, אין לנו הסכם, אני לא ראיתי, אני לא יודעת, 

 אם יש תסלחו לי. 

פה יש הסכם עקרונות, אמר לך ערן שיש הסכם  יוני בן מנחם:

 עקרונות.

 ו משלמים.אבל אנחנו לא יודעים על מה אנחנ אסתי אפלבאום:

 זה הסכם עקרונות שלא מפורט.  יעקב בורובסקי:

 הסכם עקרונות מפורש שקיבל תוקף של פסק דין. ערן הורן:

 אבל היה אמור להיחתם אחר כך חוזה. אסתי אפלבאום:

וגם לגבי זכויות היוצרים, אנחנו לא מוכנים לשלם  ערן הורן:

 - - -את מה 

פעם את זורקת שאין גם על זכויות היוצרים כל  חנה מצקביץ:

 - - -חוזה 

 כי זה מה שהיה בישיבה האחרונה.  אסתי אפלבאום:

אז את חושבת שאת היית מקבלת זכויות אם לא  חנה מצקביץ:

 היה חוזה?



 ישיבת הוועד המנהל
 21 17.1.12תל אביב, 

אבל עושים איזה שהיא הערכה, אז אולי לא מהפן  אסתי אפלבאום:

ים המשפטי, אולי מהפן של הבדיקה של השירים, הרי לא יודעים פה כמה שיר

 משמיעים. 

 כיוון שזאת בעיה של הרשות שאין לה ר"שים.  חנה מצקביץ:

 עזבו את זה, יש לנו נושאים אחרים.  ר, אמיר גילת:"היו

בהמשך למה שאמרתי קודם רק עוד הערה קטנה,  תומר קרני:

 DTT-וכל מערך ה DTT-מדובר פה על הרשות השניה, כשהיו הדיונים בכנסת על ה

פעמים שהמערך הזה אמור לחסוך משמעותית  15בכל דיון  שהם הקימו, זה נאמר

גם לרשות השידור ולכל הגופים שמצטרפים, לחסוך משמעותית את עלויות ההפצה, 

מליון שקל  2.5על הטלוויזיה הם דיברו, אז עכשיו כשהמספרים שנאמרים פה זה  

 - - -זה לא נשמע הגיוני מבחינת המספרים, לפחות לעומת הסכומים 

 זה נמוך או גבוה? בורובסקי:יעקב 

 זה מעט מדי. אסתי אפלבאום:

 DTT-זה נמוך מדי, דמי ההפצה הצפויים למערך ה תומר קרני:

מליון שקל לערוץ ויש  5-6הם בסדר גודל, אני לא זוכר את המספרים המדוייקים, 

 לנו שני ערוצים.

 אז זה מחזק את מה שאנחנו אומרים. יעקב בורובסקי:

 אני אומר שצריך לבדוק את המספרים האלה. אז  תומר קרני:

 להקים צוות, לשים מומחה שיבדוק.  יעקב בורובסקי:

החלטה: הוועד המנהל מנחה את ההנהלה להקים  ר, אמיר גילת:"היו

צוות לטיפול בנושא המשדרים והמשא ומתן מול בזק ולפעול להוצאת מכרז 

 - - -צריך לצאת , אז כמובן שהמכרז 2013-לאספקת שירותי שידור החל מ

, אולי החוזה יכול להיגמר 2013תום החוזה, למה  יעקב בורובסקי:

 לפני. 

אבל אפשר עכשיו לדלל את  2013החוזה הוא עד  תומר קרני:

 כמות המשדרים. 

 תלמדו את החוזה.  יעקב בורובסקי:
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לפעול לאלתר ליציאה למכרז שיכנס לתוקפו  ר, אמיר גילת:"היו

 ניתן. במועד הקרוב ביותר ש

אני מציע שההחלטה הזאת תקבל פומבי שגם  יעקב בורובסקי:

 האנשים האחרים ידעו שנפלה החלטה.

 ? 2012-, יש איזה פתרון ל2012לגבי  ר, אמיר גילת:"היו

 לא, זה הפתרון היחידי.  יוני בן מנחם:

אני שואל משהו אחר, מכיוון שיש לנו אחריות,  יואב הורוביץ:

זה שהוא מצב נתון ואנחנו מנסים כרגע ללמוד אותו ואולי אמנם אנחנו קיבלנו אי

לשפר אותו ומכיוון שאני מבין שמבקר המדינה יתייחס לנקודה הזאת, אז למה לא 

נבוא אנחנו ומראש נציף את הנקודה הזאת ביוזמתנו, הוועד המנהל, ההנהלה, אולי 

 - - -מה שאני אומר נעשה 

 עשינו. יוני בן מנחם:

זה המצב,  X Y Z -הגיד, תדעו לכם שכתוצאה מל יואב הורוביץ:

שלא ניתפס חלילה ככאלה שהתרשלנו, להגיד זה המצב שהיה ואנחנו רוצים למצוא 

 ולא נחכה לדו"ח. 4 3 2 1פתרון, עשינו 

שיוקם צוות בראשות אז בהקשר הזה אני מציע  יעקב בורובסקי:

 - - -המבקרת 

 לא בראשות. איתנה גרגור:

שינו סקירה, איכות קליטה בכל איזור לא, ע רפי יהושע:

 ואיזור, שלחתי ניידות מבזק, עשינו את הכל.

 - - -אני מציע שיוקם צוות בראשות המבקרת  יעקב בורובסקי:

 עוד צוות, זה לא הצוות שעליו החלטנו.  ר, אמיר גילת:"היו

שיערך לביקורת. הביקורת מתחילה כרגע, הסקר  יעקב בורובסקי:

אבל לא מן הנמנע שזה יתפשט לדברים אחרים. לרכז את כל על שני נושאים, 

 - - -התכתובת, לראות את הישיבות, לראות אם יש דברים שניתן לתקן תוך כדי 

 - - -לא צוות, המבקרת  ר, אמיר גילת:"היו

 ללוות.  איתנה גרגור:
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צוות, זה אנשים, לאסוף, לראות, לא ללוות.  יעקב בורובסקי:

 להתכונן. 

אבל אמיר, אנחנו צריכים בינתיים לתת מענה לכל  :רפי יהושע

 - - -המכתבים שמגיעים לפה. אנחנו כותבים מכתבים 

עוד לא סיימתי. נכון, לגבי הביקורת אז המבקרת  ר, אמיר גילת:"היו

אני מסכים שאנחנו לא  2012תרכז את הנושא הזה מול הביקורת הצפויה, לגבי 

ין, האם יש מקומות שאנחנו יודעים שהם וטצריכים להשאיר את זה כרגע פתוח לחל

 בעייתיים במיוחד והאם אנחנו יודעים מה העלות של הטיפול בהם כרגע.

אני רק רוצה להקדים שכל הדיונים האלה, אנחנו  יוני בן מנחם:

היינו בכנסת בעניינים האלה, אנחנו צריכים לתת תשובות לוועדה לביקורת המדינה, 

 - - -ים כפולים בוועדות האלה, אנחנו לא יכולים להתעלם ועדת הכלכלה, יש לנו דיונ

 הנה, אנחנו לא מתעלמים. ר, אמיר גילת:"היו

לא אמרתי שאתם מתעלמים, אני רק אומר  יוני בן מנחם:

 - - -שאנחנו חייבים לתת מענה 

-זה מה ששאלתי. בוא נגיד ככה, טיפלנו כרגע ב ר, אמיר גילת:"היו

 ?2012-רה בוצפונה. עכשיו מה קו 2013

כדאי להיכנס למשא ומתן עם  2012-אני חושב שב רפי יהושע:

בזק שאת החמישה מליון נגדיל לסכום יותר גדול, כתוצאה מזה נקבל כמות יותר 

 - - -גדולה של משדרים ושיתן לנו מענה 

 אני רוצה מקומות ותאריכי יעד.  ר, אמיר גילת:"היו

 ברור.  רפי יהושע:

 רז. תלך למכ חנה מצקביץ:

 תצאי למכרז, במקביל. 2013-ב רפי יהושע:

 מה נעשה עם המשדרים האלה? חנה מצקביץ:

 הם שלנו. רפי יהושע:

 אני חושבת שצריכה להיעשות תוכנית מסודרת. חנה מצקביץ:

 המשדרים הם שלנו, הם בבעלות רשות השידור.  ר, אמיר גילת:"היו
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 אם אנחנו מקבלים משדרים חדשים? חנה מצקביץ:

 הם שלנו. יהושע: רפי

 קונים אותם.  ר, אמיר גילת:"היו

 צריך לחדד את סוגיית הבעלות. ערן הורן:

בנושא הזה אני מוסיף להחלטה הקודמת, הצוות  ר, אמיר גילת:"היו

 . 2012-ככל ניתן, לראות מה אפשר לעשות ב 2012שהוקם יטפל גם בנושא של 

ות משדר לצורך ההבנה שלי, אני יכול לקנ יעקב בורובסקי:

 מקפריסין ולהביא אותו לבזק ולבקש שיתקינו אותו? 

 כן והם יגידו לך תודה.  רפי יהושע:

 אז על זה תעשה מכרז.  יעקב בורובסקי:

 הם יגידו לך תודה. רפי יהושע:

 גם על זה תעשה מכרז.  יעקב בורובסקי:

 אין בעיה, עם זה אין בעיה.  רפי יהושע:

 - - -ה אז זה השלמ ר, אמיר גילת:"היו

עמלה על  10%הם אומרים במפורש שהם לוקחים  רפי יהושע:

 - - -כל 

אז תיקח את המקומות היותר בעייתיים מתוך  יעקב בורובסקי:

 - - - 2012-הקיים ל

זה בדיוק מה שאני מבקש, לי חסרה תוכנית איפה  ר, אמיר גילת:"היו

צריכים לשים  המקומות הבעייתיים ביותר כרגע, איפה אנחנו חושבים שאנחנו

 - - -משדרים מבחינת סדרי עדיפות שלנו וגם מול משרד התקשורת 

 יש לנו הכל, הכנו את זה.  רפי יהושע:

 ומה העלות של זה.  ר, אמיר גילת:"היו

 הכנו את זה. רפי יהושע:

 אז מה התוכנית? ר, אמיר גילת:"היו

 מליון. 7.5העלות של זה  רפי יהושע:

 . 2012-ליון במ 7.5 ר, אמיר גילת:"היו
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 כן.  רפי יהושע:

 - - -והאם יש לזה השפעה אם אנחנו מחליטים  ר, אמיר גילת:"היו

מליון, תשימו דגש, היות ויואב שאל שאלות אז  7.5 רפי יהושע:

 אתה מבין את האבסורד. תחזוקה.  7.5רכישה, עוד  7.5אני רוצה להדגיש, 

 הבין.מה זה התחזוקה, אני לא מצליחה ל אסתי אפלבאום:

 העלות לשנה.  רפי יהושע:

 אני לא מצליחה להבין מה יש בתחזוקה.  אסתי אפלבאום:

 מה יש בתחזוקה, רשיון?  יעקב בורובסקי:

 לא. זה אחד המאבקים הגדולים שיש עם בזק.  רפי יהושע:

 מה יש בתחזוקה? יעקב בורובסקי:

 טיפול שוטף.  יוני בן מנחם:

 רנונה, מים. טיפול שוטף, חשמל, א רפי יהושע:

אני שואל שאלה כזאת, אני מבין את המספרים,  יואב הורוביץ:

, אני לא מבין את הנושא 7, מבין 40אני לא מבין את הנושא לגמרי עדיין. אני מבין 

, לא מבין, פשוט לא מבין, מודה. למה לא, השאלה DTT-ולא את השידור ולא את ה

ם זה מונח, אם צריכים את הבסיסית היתה, אני בנושא כזה הייתי מצפה שא

 - - -האישור שלנו שתהיה מצגת 

 שיהיה נייר עבודה. חנה מצקביץ:

ברורה שמסבירה, אבל אנחנו פה, למה שההנהלה  יואב הורוביץ:

לא תוציא, מכיוון שאני מבין שיש בעיה להוציא מכרז, כי אולי אין על המדף איזה 

אנחנו כגוף ציבורי נציף את כל שהוא מוצר כזה מקביל או מישהו שנותן שירותים, 

, אולי יבוא איזה שהוא יזם עיסקי אחר שיגיד 4 3 2 1הענין הזה, נגיד אנחנו צריכים 

, קול קורא או איך אני מוכן להרים את הכפפה הזאת ולתת לכם את זה בחצי מחיר

שתקרא לזה. זה גם יביא אותנו למצב כגוף שאנחנו פועלים בידיים נקיות מול זה 

לא לוקחים את הכסף שהם נותנים לנו ושמים אותו בידיים של בזק. אני  שאנחנו

מסכים עם המנכ"ל שצריך למצוא פתרון מיידי כרגע ולתת תשובות. זה דבר ראשון, 

אבל אני אומר, אני לא מבין את הנושא, אני מודה שאני לא מצליח לרדת לעומקו 
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גם אחרי תהליך של אותו קול בדיון הזה, אני צריך לראות חוזה ושימושים ועלויות ו

קורא שבא ומבקש הצעות מקבילות ומביאים לנו הכל, אומרים, זאת המטרה, אלה 

השימושים, אלה האמצעים, פנינו לזה ופנינו לזה, מפה אני ממש לא יודע, בדיון הזה 

 אני לא יכול להשתתף, אני מתנצל. 

הוא רפי מאוד בקיא בתחום הזה, הוא מתמחה בו,  יוני בן מנחם:

סיפר לכם מה קרה עם הרשות השניה, בכל זאת, תגיד לי אם אני טועה, זה מונופול 

 - - -כמעט, בזק 

בזק מונופול רק בזכות ההיתרים לאתרים שלו. זה  רפי יהושע:

 הכוח שלו. 

אז בואו נהיה מעשיים, כיוון שיש פה את הבעיה  יוני בן מנחם:

שאנחנו רוצים למצוא פתרון מיידי הזאת, אם אנחנו רוצים לבזבז את זמננו, או 

למכרז, אנחנו כרגע לפחות בקטע הזה עד שנגמרת ההתקשרות איתם ואז נצא 

 צריכים לתת מענה.

אנחנו עוד לא שם יוני, קודם כל דיברנו על החלק  ר, אמיר גילת:"היו

פתרנו. ופה אני רוצה עוד להוסיף שאני מבקש שהצוות כמובן יקום  2013-השני, מ

דווחו לנו בעוד חודש מה הממצאים הראשונים שלהם, אם מכרז כזה, לאלתר ות

מכרז אחר, הנתונים שיואב הצביע עליהם וכו', כלומר מה הוא המיפוי שעליו אנחנו 

 7.5-רכישה ו 7.5-, רפי, אני מבין ש2012-צפונה. ובאשר ל 2013-רוצים ללכת מ

 . 2012-מליון ב 15תחזוקה, סך הכל 

 . 41-ת לכן, תוספ רפי יהושע:

בסדר. כמה מהם הולכים לאיבוד במידה ולא בזק  ר, אמיר גילת:"היו

 . 2013ממשיכים איתנו את ההתקשרות אחרי 

 .7.5-ה רפי יהושע:

 .7.5רק  ר, אמיר גילת:"היו

 כפול שנת האחזקה, המשדרים הם שלנו.  7.5 רפי יהושע:

 אתה קונה שירותי אחזקה. ערן הורן:

 . ה כסף שהלךבסדר, אבל ז רפי יהושע:
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 4-יכול להיות שתקבל אחר כך שירותי תחזוקה ב ר, אמיר גילת:"היו

 מליון.  8-מליון או ב 6-מליון או ב

 עלות המשדרים.  7.5אתה נשאר עם  רפי יהושע:

 המשדרים לא הולכים לאיבוד.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא. רפי יהושע:

ין לנו אלה המשדרים היחידים שיהיו בבעלות, א חנה מצקביץ:

 משדרים בבעלותנו?

 יש מעט.  רפי יהושע:

 צריך לקבל נייר מסודר.  חנה מצקביץ:

אנחנו צריכים איזה שהיא תוכנית איפה  2012-ל ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו רוצים להקים את המשדרים, לפי תפיסה שלכם, במקומות שבהם הם חסרים 

שורת שמרכז את כל ואתם חושבים שזה נחוץ, אני אומר בתיאום עם משרד התק

 הפניות של הציבור אלינו ועלויות של זה.

 הכנו.  רפי יהושע:

-אני מצטער, אני רוצה להחזיר אתכם לדיון של ה יעקב בורובסקי:

HD בגדול יש חלוקה מאוד ברורה בתקציב, אנחנו אישרנו תקציב, עקרונות של .

ולות. תהיה תקציב ובסוף אנחנו כנראה נאשר תקציב שבתוכו יהיו משבצות גד

-משבצת גדולה שתיקרא טכנולוגיה. המשבצת הזאת, אתם הופעתם כאן בדיון על ה

HD  ואמרתם, יקוב הדין את ההר, עד האולימפיאדה האולפנים יעבדו. אנחנו כוועד

, סדר העדיפות בתוך 3Xלטכנולוגיה, אנחנו לא מאשרים  Xמנהל מאשרים מסגרת 

, תעשו סדר 2012-כם בעיה שנקראת בזק להטכנולוגיה הוא שלכם, מחר בבוקר יש ל

עדיפות בתוך הענין. איך אנחנו כוועד מנהל, אני מבין מה אתם אומרים, אתם באים 

 - - -אלינו עכשיו ואומרים, אני רוצה תוספת תקציב, נכון? בהנחה שהוועד הזה 

לא רוצה שקל  2012-הפוך, הפוך. אני אומר שאני ב רפי יהושע:

 למשדרים.

-אם אתה אומר שאתה לא צריך שקל למשדרים ב בסקי:יעקב בורו

, אז אתה לא צריך בכלל את הדיון איתנו, 2013-ואתה לא ממשכן שום דבר ל 2012
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אתה יכול לקיים את הדיון בהנהלה, ויש לכם את התקציב שלכם ותקבלו את 

ההחלטות והכל טוב, אתם לא צריכים את הגיבוי שלנו. הלא מסכת האישורים 

לא חשוב כרגע מה, היא תעבור. , 250הוועדות הרלוונטיות, ועדת כספים,  תעבור דרך

זה דיון אחר. אם אתה לא ממשכן את העתיד, אם אתה אומר שאתה לא רוצה משהו 

כי כבר קיימנו את הדיון הזה, אז למה אנחנו כוועד מנהל צריכים  2013-2014-ל

 הכסף שלכם. להתערב לכם כהנהלה במה אתם עושים בסדר העדיפות בתוך 

מליון ש"ח  41תוקצב  2012-אני רוצה לענות לך. ב רפי יהושע:

-21-22מליון תקבל  41למשדרים, אגורה מעבר לזה לא תשולם אבל תמורת אותם 

משדרים באותו תקציב. הווה  22-23-אני מאמין שנגיע איתם ל 21, הם הציעו 23

לא תהיה  2012-, באומר שבתקציב הטכנולוגי שאתה אומר, אותו ריבוע, בלוק

  - - HD-חריגה בנושא משדרים, התקציב ישאר אותו תקציב. עכשיו אני הולך איתך ל

 לא עכשיו. הבנו את הענין.  ר, אמיר גילת:"היו

אני עומד על זה, אני מבקש ואני ממליץ גם לחברי  יואב הורוביץ:

שתקראו שבמקביל למה שקורה פה ולצורך המיידי אנחנו נצא בקול קורא או איך 

 - - -לזה ונציף את הבעיה הזאת כדי שאנחנו 

יואב, יש ועדת טכנולוגיה ברשות, שתקיים דיון,  יעקב בורובסקי:

שתחליט שהיא מציפה, שתחליט איך היא עושה, למה הוועד המנהל צריך להתעסק 

 בזה?

כי יש פה, אם עד היום לא ידעתי מזה, היום הדבר  יואב הורוביץ:

 - - -יכול להגיד לא ידעתי ולא אמרו לי הזה מונח, אני לא 

 - - -יואב, אני מציע  ר, אמיר גילת:"היו

, במקביל, אני חושב שהרעיון של יואב הוא טוב יוני בן מנחם:

 כיוון שאין חריגה מהתקציב כן לאשר את זה, כיוון שאין חריגה בתקציב. 

מחר בבוקר יבוא צ"ג איזה שהוא ויגיד, שמעת,  יואב הורוביץ:

 - - -ה עשית מ

 לצאת למכרז, כמו שאתה אומר.  רפי יהושע:

 סגורה.  2013לא, מכרז זה ברור,  יעקב בורובסקי:
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 קיבלנו כבר מכרז.  ר, אמיר גילת:"היו

 ואם אפשר להקדים את זה תקדימו את זה.  יעקב בורובסקי:

יואב, הדברים שאמרת יופנו לאותו צוות שיקח  ר, אמיר גילת:"היו

 והוא יעסוק בזה.  אותם בחשבון

יש חשיבות לזה שבמדינת ישראל יכול מאוד  יואב הורוביץ:

להיות שיש באיזה שהוא מקום איזה שהוא יזם עיסקי שיכול לבנות את זה בחמישה 

 מליון שקל. 

 ללא ספק.  יעקב בורובסקי:

 יכול להיות ויכול להיות שלא.  יואב הורוביץ:

בערך שניים שמבינים בנושא  מאחר ובחדר הזה יש ר, אמיר גילת:"היו

- - - 

 - - - RFIתצא למכרז, תעשה קול קורא, תעשה  יעקב בורובסקי:

עדיין אין סתירה בין ההצעה של יואב לבין ההצעה  יוני בן מנחם:

 של רפי. 

אני מבקש, המנכ"ל, הצוות שאתה מקים שיקח  ר, אמיר גילת:"היו

ול קורא ברוח הדברים שנאמרו בחשבון את ההערה של יואב וינסח במידת הצורך ק

ובכל מקרה נקבל בוועד המנהל דיווח בעוד כחודש ימים על עבודת הצוות עד מועד 

 זה. 

 בוטלה ועדת טכנולוגיה או שהיא קיימת? יעקב בורובסקי:

 לא, יש.  ר, אמיר גילת:"היו

 אתמול היתה, עשינו מצגת יפה מאוד.  רפי יהושע:

 תעסוק בזה. באחד הנושאים ש יעקב בורובסקי:

מנהלים בתום  להערכתהנושא הבא, קריטריונים  ר, אמיר גילת:"היו

חצי שנת נסיון. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של מכרזים רבים מאוד, לשמחתי 

הרבה אנחנו עומדים בכל מה שאמרנו באשר לאיוש השדרה הניהולית ברשות 

פה שלמנכ"ל יש אפילו  השידור בהליכי מכרז. אחד הקריטריונים ואני יכול להגיד
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שאלה קבועה בכל ועדת מכרזים, הוא מבקש מהמועמד לוודא שהוא יודע שהוא 

 - - -הולך לחצי שנת נסיון ככתוב 

מועמד פנימי חצי שנת נסיון, חיצוני זה תשעה  יוני בן מנחם:

 . חודשים

זאת שאלה קבועה של המנכ"ל, הוא רוצה לוודא  ר, אמיר גילת:"היו

ע שהוא צפוי לחצי שנת נסיון שבעקבותיה יכול להיות שמינויו לא שכל מועמד יוד

 יוארך והוא אפילו לא יוכל לחזור לתפקיד הקודם אם עד אז הוא יאוייש. 

שנות מכרזים  30-יש לי שאלה אינפורמטיבית, ב יעקב בורובסקי:

 היה מקרה אחד שאחרי חצי שנת נסיון לא האריכו?

ל בעייתיות, האם להאריך, היו מקרים בודדים ש צבי צימרמן:

 בכמה זמן להאריך, אבל עקרונית לא היו, פרט למקרים בודדים.

 היה, האחרון.  יוני בן מנחם:

במספר ועדות מכרזים, אפילו ועדת המכרזים  ר, אמיר גילת:"היו

הדגישה את החשיבות שהיא רואה בצורך בבחינת חצי שנת נסיון ולכן ביקשתי 

המנהל  ,אדם להכין קריטריונים לבדיקת הערכת העובדמהמנכ"ל יחד עם מנהל כוח 

שנבחר בתום חצי שנה. מונח בפניכם מסמך, אני רק מחדד שהמסמך הזה הוא 

העקרונות, מתווה עקרוני שכפוף לטופס הערכת העובדים שאישרנו כבר במסגרת 

אחרת. כפי שאתם זוכרים אנחנו אישרנו הערכה של עובדים בחוזים אישיים, אותו 

 הוא זה שרלוונטי גם להערכת המנהל בתום חצי שנת הנסיון. טופס 

ישבתי עם צביקה צימרמן מנהל כוח אדם ובחנו  יוני בן מנחם:

בדיוק איך בכל זאת למצוא איזה שהם, לא הייתי קורא לזה קנה מידה, איזה שהוא 

משהו לאמוד את מידת התפקוד של אותו מנהל שנבחר ותפקד בשישה חודשים 

תר אלה הדברים שהגענו שהם הכי רלוונטיים ושאפשר גם לבדוק אותם ופחות או יו

וות דעת ומילוי הטופס הזה של ההערכה וחוות דעת של בצורה, אני חושב שח

  הממונה הישיר, אני חושב שזה די קולע למטרה. 

 חנה, יש לך הערות? ר, אמיר גילת:"היו
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לא, אין לי הערות. אחרי שאמרת שזה כפוף  :מצקביץ חנה

 להערכה, אלה לא הקריטריונים. 

לגבי המתווה, לכן חידדתי אז  היתה לך הערה ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו מקבלים את זה כהחלטה שלאחר תום תקופת תום נסיון של מנהל שנבחר 

במכרז, יעביר הממונה הישיר של המנהל שנבחר חוות דעת על פי טופס הערכת 

יציין הממונה הישיר אם העובד עבר  בוועד המנהל, בחוות הדעתעובדים שאושר 

בהצלחה את תקופת הנסיון או שיש להאריך אותה. חוות הדעת תועבר לממונה 

העקיף בצירוף גליון הערכת עובד, מנכ"ל הרשות יבחן את ההמלצות שיועברו אליו 

 ויעביר את החלטתו הסופית לידיעת הוועד המנהל. 

 יש לי רק שתי הערות קטנות. אסתי אפלבאום:

אני באמצע הכתבת החלטה. מאחר ובימים אלה  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו מסיימים את חצי שנת הנסיון של הראשונה של המנהלים שנבחרו במכרזים 

הראשונים, תוקף ההחלטה הוא לאלתר וכבר בימים אלה יתחיל תהליך הערכת 

אז המנהלים שנבחרו במכרזים הראשונים שחלפה כבר חצי שנה בימים אלה ממש מ

 בחירתם. 

צביקה זה אתה הכנת, אז יש לי, בשיתוף עם  אסתי אפלבאום:

 - - -המנכ"ל, לא משנה 

לא, הטופס הוא לא רלוונטי, הטופס אושר בפורום  ר, אמיר גילת:"היו

 אחר. 

למשל זה מתייחס להישגים  2-בתחומי הערכה, ב אסתי אפלבאום:

עיתונאים, למשל סמנכ"ל  עיתונאיים. מאחר וחלק מהאנשים שנקלטים פה לא היו

שיווק שאנחנו מחפשים עכשיו, אז ראוי למצוא במשבצת גם משהו שהוא לא, אם זה 

אחיד לכולם אז להתייחס לזה שזה לא, יש כאלה שהם לא מנהלי רשתות או לא 

באים מהתחום הזה אלא מנהלים מקצועיים. זה דבר ראשון. דבר שני, בסעיף של 

ש תוכניות עבודה, צריך להדגיש את זה, עמידה עמידה במשימות בכל הגופים י

 בתוכנית העבודה.

 , עדיין אין לנו.2012-זה יהיה אצלנו רק מ ר, אמיר גילת:"היו
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אם עושים כבר משהו טוב אז נעשה אותו הכי טוב  אסתי אפלבאום:

 שאנחנו יכולים. 

נכון, את צודקת, אבל אני אומר שזה יכול להיות  ר, אמיר גילת:"היו

 רק בהערכה הבאה.  בתוקף

צריך להתאים את הטופס הזה, להתאים את טופס  יוני בן מנחם:

 ההערכה לתפקידים שאינם תפקידים עיתונאיים.

החלטה: מנהל כוח אדם יעשה הסבה של הטופס  ר, אמיר גילת:"היו

 גם לתפקידים שאינם עיתונאיים. 

לשכה המשפטית חוק שידורי הטלוויזיה, כיתוביות, שפת סימנים, אני מבקש מה

 להציג בקצרה אם אפשר את הנושא. 

אני מניח שהנושא עולה בעקבות מכתב נציגות  תומר קרני:

 שהתקבל.  שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

 כן ואותה תביעה ייצוגית ששמענו עליה.  ר, אמיר גילת:"היו

ופסק הדין בתביעה הייצוגית. אנחנו על פי חוק  תומר קרני:

מחוייבים ללוות מיכסות מסויימות משידורי הטלוויזיה בשפת  2005ת שעבר בשנ

סימנים ובכיתוביות לכבדי שמיעה. המיכסות האלה מתגברות עם השנים. בשנת 

היתה השנה הראשונה ליישום החוק, הוגשה נגד  2006, שנת 2006או סוף שנת  2006

מליון ש"ח  250ל הרשות תביעה ייצוגית או בקשה לאישור תביעה ייצוגית על סך ש

ע"י כבד שמיעה שייצג לטענתו את כבדי השמיעה, בטענה שהרשות הפרה את 

חובותיה גם לפי החוק הזה וגם לפי החוק שקדם לו, חוק הקלות לחרש. במשך 

מספר שנים התנהלו הליכים בתביעה הזאת גם בבית המשפט ובאיזה שהוא שלב 

המשפט העליון מאיר שמגר. עברו ההליכים למסלול של גישור בפני נשיא בית 

בסיכומו של הליך ארוך מאוד וזה כבר אני מדבר שנה שעברה, לפני שנה וחצי או 

משהו כזה, הושג הסדר פשרה עם התובעים כאשר במקביל הם הגישו תביעות 

, גם שם הגיעו להסכם פשרה. 10, ערוץ 2גופי תקשורת נוספים, ערוץ ייצוגיות גם נגד 

כספי וגם צד תכני, מבחינת התוכן ההסכם קבע הגברה של הסכם הפשרה יש לו צד 

לפי חוק ומבחינה כספית ההסכם קבע המיכסות שרשות השידור מחוייבת בהן 
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החזר של שכר טירחה לב"כ התובע הייצוגי ותשלום לתובע הייצוגי בסכומים שאם 

 אני לא טועה הסכום לב"כ התובע הייצוגי זה מליון ש"ח פלוס מע"מ ולתובע עצמו

אלף שקל אם אני לא טועה, זה סדר גודל הסכומים. ההסכם הזה  160משהו כמו 

 - - -למיטב זכרוני כבר אושר עקרונית ע"י הוועד המנהל הקודם 

 אבל לא שולם.  אסתי אפלבאום:

לא, כי הוא לא קיבל תוקף של פסק דין עד לפני  תומר קרני:

המשפט המחוזי, רק לפני מספר  מספר ימים, אנחנו חיכינו זמן רב, זה עמד בפני בית

ימים בית המשפט המחוזי לאחר הליך של פרסום, זה עבר הליך של פרסום 

 - - -בעיתונות והליך של התנגדויות וכו', כמקובל בתביעות ייצוגיות 

 צריך לשלם. אסתי אפלבאום:

והוא קיבל תוקף של פסק דין. אגב, ההנחיה שלנו  תומר קרני:

הסכם מול הצד השני, שהרשות כבר תפעל בהתאם היתה כבר מרגע ההגעה ל

 למיכסות המוגברות ואנחנו מקווים שהדברים האלה נעשים.

 מי מפקח על זה ברשות? ר, אמיר גילת:"היו

 הגוף המפקח הוא הוועד המנהל.  תומר קרני:

 מי הגוף המבצע? ר, אמיר גילת:"היו

הגוף המפקח על פי חוק הוא הוועד המנהל, זה  תומר קרני:

 כתוב בחוק שהגוף המפקח הוא הוועד המנהל. 

 מי מבצע, איזה כלים יש לנו לבדוק? ר, אמיר גילת:"היו

ההנהלה, למיטב ידיעתי היתה עובדת שפרשה  תומר קרני:

 - - -שעסקה בנושאים האלה בטלוויזיה, עכשיו במקומה תמי פרי מידן 

מחלקת סרטים קנויים, מנהל מחלקת סרטים  צבי צימרמן:

 ם, בני רוז'נסקי.קנויי

 זה לאוו דווקא שייך לסרטים קנויים.  ר, אמיר גילת:"היו

בגלל הנושא של הכיתוביות זה שוייך לשם. חשוב  תומר קרני:

להדגיש שאחת לשנה הוועד המנהל כגוף המפקח צריך להגיש דו"ח לנציבות 
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השיוויון במשרד המשפטים על המיכסות שביצעה רשות השידור בפועל בשנה 

 - - - מתהקוד

האומבוצמן, אתם לא סוקרים את זה, זה לא  אסתי אפלבאום:

 אצלכם?

 - - -אנחנו רק מסבירים  אלישע שפיגלמן:

זה מכתב שהם  5.1-המכתב שאתה קיבלת מ תומר קרני:

שולחים אחת לשנה שמפרט את דרישות החוק לשנה הקרובה כי הן עולות בכל שנה 

את הדו"ח, אז אני מניח שעד  יך להגישצר 30.4אז הם מתזכרים וגם מזכיר שעד 

התאריך הזה הטלוויזיה, האנשים שם יצטרכו להכין את הפרטים וזה יובא לוועד 

המנהל כדי לאשר את זה. הדו"ח הוא עובדתי לגמרי, מה הרשות עשתה בשנה 

שעברה. אם אתם רוצים אני אפרט לכם את האחוזים האלה לפי החוזה, אם יש 

 צורך.

 המכתב הופץ לחברי הוועד המנהל. לת:ר, אמיר גי"היו

המכתב, אבל ההסדר הוא מחמיר יותר מאשר  תומר קרני:

 המכתב. המכתב הזה מותאם לחוק. 

 - - -אם אפשר להעביר בכתב, אני לא חושב שנוכל  ר, אמיר גילת:"היו

אז אני אפיץ, יש לי את זה מוכן ואין בעיה להפיץ  תומר קרני:

דרישה על פי חוק והדרישה המוגברת באותו סעיף, יש את זה בכתב עם סימון של ה

 לי את זה מוכן, אין בעיה להפיץ את זה.

אלישע, אנחנו מבקשים שאתה תטפל בנושא הזה,  ר, אמיר גילת:"היו

 בהכנת הדו"ח מטעם הוועד המנהל. 

 אני אעשה את זה עם תמי. אלישע שפיגלמן:

איתות אם אתה  עם מי שאתה רוצה, רק תן לנו ר, אמיר גילת:"היו

 מזהה בעיות של אי עמידה במחוייבויות לפני כתיבת הדו"ח.

 תעקוב, תראה איך הדברים נראים.  יעקב בורובסקי:

 , אנחנו דורשים דו"ח ביניים בפברואר. 30.4-זה ב ר, אמיר גילת:"היו

 . 2011הוא על  30.4-הדו"ח ב תומר קרני:
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מבוצמן לכתוב את הוועד המנהל מנחה את האו ר, אמיר גילת:"היו

, כלומר 30.4מטעמו את הדו"ח עד הדו"ח, להגיש מטעמו את הדו"ח או לכתוב 

אז זה לא יעזור לנו  2011-ובמידה, הדו"ח הוא ל 30.3להגיש את זה לוועד המנהל עד 

 - - -פה, אבל אם תוך כדי עבודה אתה מזהה בעיות 

 - - -יש לעשות מעקבים שוטפים כדי לראות  תומר קרני:

אני מקבל את הרעיון, אתה כותב, אני מצמצם  ר, אמיר גילת:"יוה

לעיונו של הוועד  2011קצת את לוח הזמנים, עד אמצע מרץ תגיש את הדו"ח של 

המנהל ובינתיים באותה הזדמנות תעשה גם דו"ח ביניים על החודשים הראשונים 

 ם. כדי שיהיה לנו מושג איפה אנחנו עומדים בחודשיים הראשוני 2012של 

, זה נושא הביטחון שכפי שאתם זוכרים הוועד 2012אני עובר לתת דיון בתקציב 

המנהל הנחה את ההנהלה לקצץ בצורה דרמטית את תקציב הביטחון ולפני שניגש 

 לדיון בתקציב עצמו ונשחרר את הקב"ט אני רק רוצה עיסוק בתקציב הביטחון. 

בלנו הנחיה בעקבות ההנחיה של הוועד המנהל קי איציק אשכנזי:

מהמנכ"ל, המנכ"ל ביקש לזמן דיון ביחד עם המשטרה כדי לקבל הערכה מחודשת 

של כל נושא הביטחון ברשות השידור, המשטרה יצאה לשטח, נתנה הנחיה שאומרת 

במילים פשוטות שכל עוד לא יהיו שיפורים טכנולוגיים כי יש פערים מאוד גדולים 

עוד לא יהיו שיפורים טכנולוגיים יש בין המצב הקיים לבין המצב הנדרש, כל 

להשאיר את המצב על כנו. המשטרה הצביעה על שיפורים טכנולוגיים ברמה 

פרטנית, אחד לאחד איפה צריך להוסיף ... ואיפה צריך להוסיף מצלמה וכרגע אנחנו 

עומדים במצב שאנחנו צריכים להתחיל את השיפורים הטכנולוגיים האלה שאני 

, השיפורים הטכנולוגיים האלה יחסכו 2012צית הראשונה של מניח שיקחו את המח

מתקציב האבטחה ובכל מקרה עד שהדברים האלה יקרו על  20%-לפי הערכה שלנו כ

פי הנחיית המשטרה והייעוץ המשפטי שקיבלנו שמתייחס לחוק לא נוכל לבצע שינוי 

 ולכן התקציב שהוועד המנהל אישר פה הוא לא עונה להנחיה. 

הדברים הם מאוד פשוטים וברורים, ההנחיה שלנו  ובסקי:יעקב בור

היא לא נגד הביטחון, הנחיה שלנו היא לאפשר את השידורים. אנחנו לא יכולים 

לשדר, אין לנו תקציב לשדר, אנחנו היינו רוצים שיהיה לנו ייעוץ משפטי חיצוני בעוד 
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השידור יכולת  והיינו רוצים שיהיה לנו אוכל תשע ארוחות ליום, אין לרשות 50%

וגם זה בלשון המעטה לביטחון. לכן במקום להגיד לנו מה  50%להקצות יותר מאשר 

לא צריך להגיד מה כן. אני לא רואה שום רבותא בכך שבמקום שאנחנו יושבים יש 

שתי נקודות שמירה, לא רואה. תסגרו מקום אחד, תשאירו מקום שני, אם משטרת 

 - - -לא מוכנה  ישראל לא תאשר את זה ותגיד שהיא

 היא לא מאשרת, הם היו פעמיים.  יוני בן מנחם:

היא לא יכולה לא לאשר כי היא עצמה חיה פה  יעקב בורובסקי:

לידינו בסמיכות, אנחנו שכנים למשטרת ישראל ואין להם שתי נקודות שמירה. רק 

לנו יש שתי נקודות שמירה. אין תקציב, זה אחד. הדבר השני, אם משטרת ישראל 

מאבטחים בו זמנית כל הזמן,  3-4בטוחה שהדרך הכי טובה לעשות ביטחון היא ע"י 

לנו אין את התקציב. אתה יכול לבוא למשטרה ולהגיד להם תראו, זה התקציב שיש 

לי, אתם רוצים להוסיף שמירה תוסיפו לנו מאבטחים. כמו שאתם עושים במקומות 

ק האבטחה אומר שאם יש מחלוקת חיוניים. לנו אין דרך אחרת בדיאלוג שקיים, חו

בין הגוף המאובטח לגוף המאבטח יש בורר מטעם המדינה, שהבורר יבדוק. לנו אין 

בלי קשר צריך לעשות שיפורים בתקציב יכולת, את הקו הזה צריך להציג. 

מצלמות, קחו את  3-4טכנולוגיים, המילה טכנולוגיה היא לא מילה גסה, מדובר על 

הרי מה הרעיון, הרעיון הוא שמצלמה מחליפה אדם, אז  המצלמות, שימו אותן,

תעשו את זה. אם זה לוקח עד יוני אז יכול להיות שמיוני לא יהיו לנו אנשים, תעשו 

את זה מחר בבוקר, לא עד יוני, לכו עמדה עמדה ותשפרו, לא יהיה תקציב אחר כי 

ץ מעל עולם הטכניקה שבה אנחנו מוציאים כסף על הכל חוץ מעל עולם התוכן וחו

התשתית, פוגעת בתפקוד של כל אחד מאיתנו ולכן סדר העדיפות צריך להשתנות 

 וצריך לעשות את זה.

הענין הוא פשוט, אני מסכים רק בענין הזה עם  איציק אשכנזי:

בורובסקי, הענין הוא פשוט ופה יעקב החסיר משהו אחד, שיש מנגנון שבאמצעותו 

 ל ההנחיות של הגוף המנחה. החוק מאפשר לרשות השידור לערער ע

 בקשה לעיון חוזר וערר.  חנה מצקביץ:
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המנגנון הזה אומר באופן מפורט שכל עוד הגוף  איציק אשכנזי:

הבורר לא שינה את החלטת המשטרה אנחנו מחוייבים על פי החוק וזה לא משנה 

אם התקציב הוא כזה או אחר, אנחנו מחוייבים על פי החוק לפעול א' ב' ג'. זה 

 החוק.

בסדר, אנחנו חפצי חיים, התקציב חפץ חיים, הכי  יעקב בורובסקי:

מליון שקל והולכים הלאה, מחר יבוא רפי יהושע ויגיד בזק  15קל לי להגיד קדימה 

כון, רק דבר אחד ואנחנו נלך הלאה. ואתה תבוא ותגיד שהיה ככה לפני שנה, זה נ 82

והפך אותנו לעברייני חוק, אנחנו  מליון שקל לעולם התוכן 176לא היה לפני שנה, 

 כולנו עברנו על החוק. אז אנחנו הרי לא אומרים לא שמירה, אומרים תפעילו ראש. 

קודם כל לגבי עמדות השמירה, בזמנו כשדיברנו  ר, אמיר גילת:"היו

 אני זוכר שהוצג לנו מצב של בכל עמדה יש שני שומרים פלוס עובד רשות השידור.

 ת קבלה. פקיד אסתי אפלבאום:

ושאלנו אם לשומר יש תנאי סף שהוא יודע קרוא  ר, אמיר גילת:"היו

וכתוב הוא יוכל לעשות את הרישום. המשטרה מחייבת גם את אותו עובד רשות 

 השידור שיהיה, אי אפשר להטיל את זה רק על השומר? 

 קודם כל אין עובד רשות השידור. :אשכנזי יקצאי

 עובדי חברה ועובד רשות.  לא, יש שני ר, אמיר גילת:"היו

איציק, אני סומך עליך שאתה יודע לעשות שבעה,  יעקב בורובסקי:

יכול להיות שהם יבואו אליך בטענות אז תקבל מאיתנו גיבוי. אתה תעשה תוכנית על 

 שבעה, אל תלך אליהם שהם יעשו לך את התוכנית, תגיד להם שזה מה שקורה. 

 - - -אני עשיתי תוכנית  איציק אשכנזי:

 נגבה אותך באופן מלא על תוכנית של שבעה. יעקב בורובסקי:

התוכנית שעשינו היא תוכנית שהרשות לא יכולה  איציק אשכנזי:

 לחיות איתה.

 מאיזה בחינה? ר, אמיר גילת:"היו

 איזה רשות, המשטרה לא יכולה. יעקב בורובסקי:

 רשות השידור.  איציק אשכנזי:
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 יכולה לחיות?  למה הרשות לא יעקב בורובסקי:

 - - -המסמך לא לפניכם אבל אני עשיתי תוכנית  איציק אשכנזי:

 הוא כן לפניכם, הוא נשלח לכולם.  יוני בן מנחם:

 מה המשמעויות? יעקב בורובסקי:

 תציג אותה.  יוני בן מנחם:

 תגיד לי במלל איפה הבעיה.  יעקב בורובסקי:

לכים לקראת הבעיה היא כזאת, שאם אנחנו הו איציק אשכנזי:

מליון שקל, זה אומר שאת הטלוויזיה הישראלית  8.5תוכנית, זה לא שבעה זה 

יאבטח מאבטח אחד בלבד. אני חושב שמאבטח אחד בלבד שמקבל קהל ושצריך 

 לבדוק תיקים זה לא ריאלי וזה מסוכן.

אתה רוצה שאני אגלה לך סוד, אני אגלה לך סוד,  יעקב בורובסקי:

י שבועיים ביקרתי ברשות השידור באולפני השידור בחיפה, אף אחד לא שומע. לפנ

דלת פלדלת, שומר בכניסה, עומד שומר בקומה ולא נותן להיכנס, אני אומר לך 

שבצוק העיתים אפשר לוותר עליו. יכול להיות שאני טועה טעות דרמטית, יכול 

וק להיות שאנחנו צפויים לאיזה מתקפה נוראה על אמצעי השידור אבל אנחנו בצ

עיתים, זה בלתי נסבל לחשוב שכל אחד יכול להגיע למה שהיה קודם ושהפורום הזה 

 מליון שקל, הוא לא יביא.  200יביא מהסלע עוד 

אני רוצה להגיד משהו, אני מסכימה לכל מה  אסתי אפלבאום:

שבורובסקי אומר, האחריות שלכם היא כמו האחריות שלנו, אנחנו נושאים באותה 

ט, אתה המקצועי, אתה יודע בדיוק מה סומכים עליך, אתה הקב"אחריות, אנחנו 

צריך לעשות, לא רק שאנחנו סומכים עליך, אנחנו גם אומרים לך שאנחנו נגבה אותך 

בכל החלטה שתקבל, אנחנו צריכים להביא את תפיסת הביטחון והשירות הכי טוב 

מחפשים  שאנחנו יכולים להביא, מה לעשות, בתקציב שהוא מקוצץ. אנחנו גם

מתחת לכל סלע תקציב, אני אומרת לך, אני גם לא רוצה להיכנס, זה לא התפקיד 

שלנו, אני לא יודעת ממה מורכב סך התקציב, מכמה אמצעים טכנולוגיים וכמה 

הוצאות על אנשים וכמה הוצאות, זה לא רלוונטי, זה בידיים שלך, לכן אני אומרת, 

אם צריך להשתמש יותר במערכות  אם צריך יותר טכנולוגיה ויותר מצלמות,
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מיחשוב, אם צריך אולי להפעיל אמצעים כמו, בנתב"ג למשל הכניסו מיכשור 

טכנולוגי של הזיהוי הביומטרי ואז זה חסך, במשך שנים עמד שם מישהו שהיה צריך 

לאפשר, חסך את הכניסה של כל האנשים. אני לא יודעת כמה זה עולה, אני עכשיו 

 - - -ל רק אומרת לרגע, אב

 - - - איציק, אתה צריך לבוא ממקום יעקב בורובסקי:

אין לנו מה לעשות, ידינו קצרות ואנחנו סומכים  אסתי אפלבאום:

 עליך. 

לא נאשר, אתה יודע למה לא נאשר, כי ברגע  יעקב בורובסקי:

שאנחנו מאשרים אנחנו סוגרים תוכניות, לא נעשה את זה. לכן בסדר עדיפות שלנו 

רים לך, תתקצץ לחצי, תחפש את הפתרונות הכי טובים, אגב אני חושב אנחנו אומ

שבמתחם הזה, אבל זאת דעתי הפרטית, אני חושב שגם המשטרה אמרה את זה לא 

בצוק העיתים, הרי הייעוד של  98%-שאנחנו נמצאים לרדת ל 110%-אחת, מותר מה

  -רבה אנשים המקום הזה הוא לשדר, הוא לא לעשות אבטחה, הוא לא לתת כל כל ה

 - - -אין פה ויכוח בייני לביניכם  איציק אשכנזי:

 אני יודע. יעקב בורובסקי:

הענין הוא שיש דרך במדינת ישראל והדרך היא  איציק אשכנזי:

 חוק.

 לך בדרך. יעקב בורובסקי:

 אנחנו לא מתכוונים לעבור על החוק, שיהיה ברור.  ר, אמיר גילת:"היו

מליון  176-הלכנו לפי החוק ולא שידרנו בעד היום  יעקב בורובסקי:

 שקל. 

אני אומר שאם אנחנו מתקצצים לסכום שאתם  איציק אשכנזי:

 מדברים עליו זה אומר שאנחנו נפעל בניגוד לחוק. 

 אז אני עונה לך. יעקב בורובסקי:

 15איזה חוק, בחוק כתוב שאנחנו צריכים להוציא  אסתי אפלבאום:

 מליון שקלים?

 - - -בחוק כתוב שאנחנו גוף ציבורי  :איציק אשכנזי
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 אנחנו צריכים לפעול לפי הנחיות המשטרה. יוני בן מנחם:

 - - -אז יש דיאלוג  יעקב בורובסקי:

 30יום, עד  30להגיש ערר, אבל יש מועדים, זה  חנה מצקביץ:

 יום.

שיגיש את התוכנית, תגיש את התוכנית, כי אם  יעקב בורובסקי:

בתקציב, התקציב בנוי על  12חלקי  1-ו משלמים, אנחנו באנחנו מתחילים אנחנ

 שבעה מליון, אין לנו מקור אחר. 

 נכון מאוד.  אסתי אפלבאום:

 - - -כל יום שאנחנו עובדים  יעקב בורובסקי:

מישהו מנהל לנו את התקציב, כמו משרד  אסתי אפלבאום:

 הביטחון, אותו דבר.

 נגיש את הערר עכשיו. ר, אמיר גילת:"היו

 עזוב את הערר. יעקב בורובסקי:

איזה ערר, למה ערר, אנחנו מנהלים את התקציב  אסתי אפלבאום:

 או המשטרה?

לא צריך ערר ולא צריך שום דבר, אתה בשבעה  יעקב בורובסקי:

, עושה תוכנית, מי שצריך לערער על התוכנית שאתה 7.5-מליון שקל עושה תוכנית, ב

 - - -חה המחוזי יפנה למטה הארצי מציג זה קצין האבטחה, שקצין האבט

 זה לא מדוייק מה שאתה אומר. איציק אשכנזי:

 אם זה לא מדוייק אז זה לא מדוייק. יעקב בורובסקי:

החוק לא אומר שהוא מערער, אנחנו מערערים על  איציק אשכנזי:

 מה שהוא אומר, לא הוא עלינו.

 - - -אני לא מכירה חוק  אסתי אפלבאום:

חנו הוצאנו חוות דעת משפטית, אני לא יודעת, אנ חנה מצקביץ:

 היא לא מונחת מול העיניים שלכם? 

 אני לא ראיתי אותה. לא קיבלתי אותה.  ר, אמיר גילת:"היו
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החוק אומר שאנחנו נענים לדרישות הגוף  יעקב בורובסקי:

 המאובטח, זה הכל. 

 המנכ"ל היה אמור להעביר לך. חנה מצקביץ:

 לתי את זה. לא קיב יוני בן מנחם:

 מליון שקל. 14תרצה לי שהמשטרה רוצה  יעקב בורובסקי:

המשטרה לא קובעת תקציב, היא קובעת אנשים,  איציק אשכנזי:

 הנגזרת היא נגזרת תקציבית. ברורה.  נגזרתרת, זאת זגניש איזה 

אין נגזרת תקציבית, הנגזרת, אנחנו בשבעה מליון  יעקב בורובסקי:

 הנחתה אותך, זה הכל. שקל עושים מה שהמשטרה 

 זה החוק. חנה מצקביץ:

 אם אני זוכר.  11סעיף  יעקב בורובסקי:

 אתה היגשת תוכנית למשטרה והיא נפסלה. ר, אמיר גילת:"היו

 כן.  איציק אשכנזי:

 שמה היקפה, שמונה מליון שקל? ר, אמיר גילת:"היו

 כן.  איציק אשכנזי:

 לה? יש את זה בכתב?ויש נימוק למה היא נפס ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הם נתנו תוכנית שאומרת  איציק אשכנזי:

לא, אני שואל אם יש התייחסות כתובה שלהם  ר, אמיר גילת:"היו

 לתוכנית שלנו.

הם טוענים שאי אפשר באופן חד צדדי וזה נכון לפי  חנה מצקביץ:

 - - -החוק, להחליט 

 אז בואו נפתח דיאלוג.  ר, אמיר גילת:"היו

תמלא במאה אחוז את דרישות המשטרה בשבעה  רובסקי:יעקב בו

 מליון שקל.

 זה לא עובד ככה.  איציק אשכנזי:

 זה לא עובד, יכול להיות שזה לא עובד.  יעקב בורובסקי:

 אני לא מבין, איך קיבלת לא מהמשטרה? ר, אמיר גילת:"היו
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 קיבלנו בכתב לא מהמשטרה.  איציק אשכנזי:

 דה או לא כי ככה וככה. לא נקו ר, אמיר גילת:"היו

לא, המשטרה לא תגיד לו, המשטרה אומרת לו  יעקב בורובסקי:

באופן כללי אתה צריך לעשות א' ב' ג' והוא צריך לענות למשטרה שהוא עושה א' ב' 

ג' במספרים האלה כדי שזה יביא אותו לשבעה מליון שקל. תרצה המשטרה יותר 

 - - -מזה 

אתה צריך לעשות א' ב' ג' וכל המשטרה תקבע ש איציק אשכנזי:

עוד לא תעשה א' ב' ג' אין לך, על פי חוק וכל עוד לא תערער, אין לך שום יכולת 

 - - -לשנות את 

 אז תגיש ערר.  יוני בן מנחם:

 של תקציב שאנחנו אישרנו.  12חלקי  1-אנחנו ב יעקב בורובסקי:

תוב בורובסקי צודק, זה מה שכתוב בחוק. בחוק כ :אפלבאום אסתי

במפורש, גוף ציבורי ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מידע ימלאו אחר הנחיות 

 מקצועיות. 

 תעשה ככל שהמשטרה הנחתה.  יעקב בורובסקי:

תגיש למשטרה תוכנית או נאמץ את מה שהם  ר, אמיר גילת:"היו

 אומרים והעלות זה שבעה מליון ובוא נראה מפה. 

 של המשטרה?  2008-9ות אנחנו עמדנו בדריש יעקב בורובסקי:

 לא.  איציק אשכנזי:

 והפרנו את החוק?  יעקב בורובסקי:

משטרת ישראל כתבה שיש פערים ואנחנו צריכים  איציק אשכנזי:

 לשפר.

 והפרנו את החוק? יעקב בורובסקי:

 על פי המשטרה יש דיאלוג.  איציק אשכנזי:

ש אז ממשיכים את הדיאלוג בשבעה מליון. ממ יעקב בורובסקי:

 ככה. 
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החלטה: הקב"ט יגיש למשטרה הצעה שמאמצת  ר, אמיר גילת:"היו

 את כל המפרט שהיא דורשת בהוצאה תקציבית של שמונה מליון שקל. 

 - - -אז לא ערעור ולא  חנה מצקביץ:

 עוד לא ערעור, אנחנו בדיאלוג. ר, אמיר גילת:"היו

למה ערעור, אנחנו ממלאים את הוראות  יעקב בורובסקי:

 רה. המשט

 לא, אנחנו לא ממלאים. איציק אשכנזי:

לא  2009-אתה אומר שלא מילאת, ב 2008-ב יעקב בורובסקי:

 - - -מילאת 

בסופו של דבר מי שיתן את הדין זה המנכ"ל, לא  איציק אשכנזי:

  -אתה ולא אני, והמנכ"ל קיבל מכתב מפורש ממשטרת ישראל שאומרת לו אתה לא 

 עשינו שום דבר שהוא בניגוד לחוק. עוד לא  ר, אמיר גילת:"היו

למנכ"ל יש כתפיים מאוד רחבות, הוא מגובה  יעקב בורובסקי:

בהחלטות הוועד המנהל, הן לא החלטות מתחת לשולחן, אל תהלכו אימים על אף 

מליון שקל אין לו,  176-אחד, לא נותנים את הדין, הוא אמור לתת את הדין על זה ש

 . על זה הוא אמור לתת את הדין

 - - -יש הבדל בין משהו שעוסק בחיי אדם לבין  איציק אשכנזי:

אז בוא נחליט מה, אז נעשה חיי אדם ולא נשלם  אסתי אפלבאום:

 משכורות, נעשה חיי אדם אולי לא נעשה תוכן, בואו נחליט מה עושים. 

 - - -מר אשכנזי, חבל, הדיון הזה  יעקב בורובסקי:

אם זה כך, אם זה מונח לפתחו של המנכ"ל, אז  יואב הורוביץ:

 תגיד מה אתה מתכוון לעשות.

אני לא מתכוון לחרוג מהוראות החוק ולא משנה  יוני בן מנחם:

 מה שהוועד המנהל יחליט. אני את החוק לא אפר, שיהיה ברור. 

 גם הוועד המנהל לא חורג מהחוק.  ר, אמיר גילת:"היו

 ימטר אחד מהחוק. לא אחרוג במיל יוני בן מנחם:
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הוא צריך להתמודד אגב, ברגע שמאושר התקציב  יעקב בורובסקי:

 עם שני חוקים. מאוד פשוט אם לא הבנתם את הסיטואציה. 

 הנה אנחנו מגיעים לזה.  ר, אמיר גילת:"היו

אם לא הבנתם את הסיטואציה, הוא צריך לעבוד  יעקב בורובסקי:

ל, הוא לא ישנה את החוק ואסור למנכ"ל מליון שק 7.5על חוק התקציב שמאשר לו 

 לעבוד בניגוד לחוק. 

 וגם לא לוועד המנהל.  יוני בן מנחם:

אמרתי בפתח הדברים, הוועד המנהל לא יעבור על  ר, אמיר גילת:"היו

 החוק. 

אני מציע לכם לקרוא בעיון גם את מה שהקב"ט  יוני בן מנחם:

המשפטית ואחר כך, אני  אומר, את מה שהמשטרה אומרת וגם את חוות הדעת

  מציע לכם לקרוא את זה בעיון. 

אנחנו מסמיכים אותך לפרש אחרת מאיתנו את  יעקב בורובסקי:

 הדברים ובלבד שלא תחרוג מהתקציב. 

 אני לא פועל בחלל האוויר.  יוני בן מנחם:

הנושא הבא נקרא עמידתה של רשות השידור  ר, אמיר גילת:"היו

בקש רק מחברי הוועד המנהל, הלשכה המשפטית, סמנכ"ל במחוייבותה בחוק. אני מ

כספים והמבקרת להישאר. בלי קשר זה היה מעברון טוב לגבי מחוייבותה של רשות 

מהכנסות הטלוויזיה  36%השידור לחוק. כפי שאתם יודעים אנחנו צריכים להשקיע 

הרשות לא עמדה בכך והשר  2011מדי שנה ברכש הפקות מקור קנויות. בשנת 

ממונה בשלהי השנה חתם על פטור לרשות מהמחוייבות הזאת ואני כבר הצהרתי ה

נמלא את החוק ככתבו וכלשונו. ולכן כרגע המשמעות הריאלית  2012שאנחנו בשנת 

 180-רשות השידור צריכה להשקיע כ 2012נכון לשעה זו שאנחנו מדברים שבשנת 

מליון  15-כש 2012מליון שקל ברכש הפקות מקור ישראליות קנויות. במהלך 

מהתקציב הוא למשכורות ושמענו גם על הסכום של בזק,  54%-הולכים לאבטחה ו

אין לרשות השידור כרגע אפשרות לעמוד בחוק. יש לנו כרגע מספר תסריטים 

אפשריים כדי להתמודד עם הבעיה הזאת ואגב זאת גם הצהרה שניתנה לבג"צ 



 ישיבת הוועד המנהל
 45 17.1.12תל אביב, 

עמידתה במחוייבות בחוק. לכן  שרשות השידור לא תאשר תקציב שאינו משקף את

כרגע הדיון מתנהל במצב שהחוק לא שונה, אנחנו כמובן מצפים ומקווים שהחוק 

ישונה ובכך אנחנו נוכל לקיים את מלוא חובותינו גם כלפי עובדינו וגם כלפי 

לשבע בערב החוק  20-היוצרים. במצב הדברים הנתון כשאנחנו מדברים בשעה זו ב

חייב לבטא  2012נת א שהתקציב שאנחנו הולכים לאשר בשלא שונה, המשמעות הי

מליון שקל. בתסריט הזה האפשרות הריאלית היחידה היא, אני לא מדבר כרגע  180

על תיקון החוק, אנחנו נדבר אחר כך על מתווים של תיקון החוק, אבל במצב הזה 

חוק קיווינו שה 2011שבו החוק הזה שריר וקיים ומלקח של העבר, כי גם בשנת 

והוא לא שונה, ולכן אני שוב כמיש נושא באחריות וגם  2011ישונה והגיע דצמבר 

, בישיבה 2012אלא כבר בפתח  2012אתם, אנחנו לא רוצים לחכות עוד פעם לשלהי 

, לקבל החלטה איך אנחנו נערכים לעמוד בחוק. אנחנו הכנו, 2012הראשונה של 

ת על כך שבמידה ואנחנו רוצים המנכ"ל ואני איזה שהיא תוכנית כללית שמדבר

לעמוד בדרישות החוק המשמעות היא סגירת יחידות בתוך רשות השידור, אני 

אסביר את ההגיון, המנכ"ל אולי יפרט יותר על התוכן של ההחלטה הזאת, אבל 

ההגיון מבחינת המדיניות הוא שהמחוקק אומר לרשות השידור תעשו א' ב' ג' ד' ה' 

ות השידור, הוא לא אומר איך ומה לעשות, הדבר היחיד דברים שכתובים בחוק רש

מהתכנים שלכם תקנו מיוצרים חיצוניים ישראליים כשזה לא  36%שהוא אומר זה 

חדשות אקטואליה וספורט. כלומר הוא אומר לנו שכל מה שזה תרבות ובידור 

ותעודדה ודרמה, את זה אתם יכולים לקנות בהיקפים גדולים בחוץ, המשמעות היא 

החוקק רואה את רשות השידור כבית שידור ולא כבית הפקה, זה המונח ש

מליון שקל  180שמשתמשים בו בהקשר הזה, כלומר את הסכומים העיקריים, שוב, 

זה סכום נכבד, בתחום שהוא לא חדשות אקטואליה וספורט תקנו מבחוץ. זאת 

חטיבת המשמעות. לכן אנחנו מצאנו לנכון לבטא את זה בתוכנית שתסגור את 

התוכניות של הטלוויזיה הישראלית ואת מקומם של היוצרים שלנו מתוך הבית 

שעסקו עד היום ביצירת תעודה ודרמה, בשנים האחרונות לא אבל באופן כללי 

ותכנים מהסוג הזה, כלומר כל מה שאינו חדשות אקטואליה וספורט לקנות מבחוץ. 

 ופה באה ההצעה שאני מבקש מהמנכ"ל להציג. 
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אנחנו צריכים להביא את הסכום הזה מאיזה הוא  בן מנחם:יוני 

, זה גורע מהתקציב 5%-מקום, צריך להוסיף גם את המשמעות של הפחתת האגרה ב

-מליון, ה 200-מליון שקל השנה, זאת אומרת שאנחנו כבר עברנו את ה 30שלנו עוד 

ות לעשות את מליון. אנחנו חיפשנו דרכים שונ 200-, כבר עברנו את ה30-פלוס ה 180

הדבר הזה, קיצוצים במקומות שונים, אבל בסופו של דבר הגענו למסקנה שיתכן וכל 

עוד אין שינוי בחוק אנחנו נצטרך, כיוון שחוקי העבודה מאפשרים לנו במקרה של 

סגירת יחידות גם לפטר את העובדים של אותה יחידה, עד האחרון שבהם, אותה 

ם התייעצויות משפטיות עם עוה"ד פסי וצוותו יחידה שנסגרת, אנחנו התחלנו לקיי

שכבר הכינו עבודה כזאת דומה במהלך המשא ומתן על הרפורמה, עשו למעשה את 

כל עבודת המטה המשפטית לגבי האפשרות הזאת וגם בתוכנית שאנחנו עשינו 

הסתבר שאנחנו יכולים לחסוך רק כמה עשרות מליוני שקלים בשלב א' של התוכנית 

ידות, תיכף נדבר על מה אנחנו רוצים לסגור, אבל כדי לעמוד בכל היעד של סגירת יח

בסופו של דבר שלב ב' של התוכנית יהיה חייב להיות קיצוץ רוחבי בכל רשות 

השידור. לגבי שלב א' של סגירת היחידות, תיכף עו"ד פסי ינתח את זה מבחינה 

רות את הצורך משפטית, מכיוון שהפקות המקור שיוצאות החוצה ליוצרים מיית

בקיום חטיבת התוכניות בערוץ הראשון ובטלוויזיה בערבית, חטיבת התוכניות של 

הטלוויזיה בערבית, אנחנו שקלנו את האפשרות להציע את סגירת חטיבת התוכניות 

עובדים בערך בשלב א'  120גם בערבית וגם בעברית, זה יוצא מעל מאה עובדים, 

ם להרחיב לסגירת יחידות נוספות, אנחנו וכמובן שאת סגירת היחידות אפשר ג

סוגרים יחידות בגבייה בלי קשר לדבר הזה, אבל המשמעות המשפטית בסופו של 

דבר אחרי שניתחנו ותשמעו את זה גם מעו"ד פסי ותתקן אותי אם אני טועה, שגם 

אם משלימים את המהלך הזה, גם אם עושים את הפעולה הזאת בסופו של דבר 

וטרו אנחנו חייבים לתת להם פיצויי פיטורין מוגדלים. אני צודק אותם עובדים שיפ

 עו"ד פסי?

אפשר לשאול שאלה מקדמית? ראיתי היום שעומד  חנה מצקביץ:

 - - -להתקיים ביום שני מכרז למנהל התוכניות בטלוויזיה 
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גם אם נצטרך לקנות מבחוץ נצטרך רפרנטים  ר, אמיר גילת:"היו

 שיעסקו בכך. 

אבל השאלה, אם היום כשמדברים, אני לא יודעת  חנה מצקביץ:

 אם אתה מתייחס לזה, אם היום מדברים על סגירת יחידה, זה נשמע קצת מוזר.

אבל בואו נקבל החלטה ואז נראה אם המכרז הזה  ר, אמיר גילת:"היו

 בתוקף. זה לא מוזר. 

אז אמרתי, גם אם נלך על המתווה הזה ויתקן  יוני בן מנחם:

 100-120-130סי, אנחנו נצטרך לשלם פיצויי פיטורין מוגדלים לאותם אותי עוה"ד פ

עובדים שאנחנו נרצה לפטר ואז עולה שאלת המימון, מאיפה נביא את הכסף הזה 

 שחסר לנו לפיצויי הפיטורין. שגם מדובר בעשרות מליוני שקלים. 

אני כרגע מציג בפני הוועד המנהל תסריט אחד  ר, אמיר גילת:"היו

ושה. בשביל המתודולוגיה של הדיון אני אומר, כרגע אנחנו עוסקים מבין של

שהיא סגירת חטיבת התוכניות. אנחנו נדון אחר כך בעוד אופציה  1באופציה מספר 

נוספת לרבות הרפורמה.אז כרגע אנחנו רק במתווה הזה, לכן חנה הקדמת קצת את 

 - - -השאלה, זה עוד לא, אם היתה מתקבלת החלטה כזאת כבר 

 . 1זה תרחיש מספר  יוני בן מנחם:

אז יש מקום אולי לשאלה שלך וגם אז אני אומר,  ר, אמיר גילת:"היו

אז ברור שאנחנו צריכים מנהל חטיבת תוכניות שיעסוק כרפרנט מול הרכש החיצוני. 

כרגע אני ממקד את הדיון בתסריט הזה ואנחנו אחר כך נדבר על תסריט הרפורמה 

חשוב שחברי הוועד המנהל יחשפו לכל האופציות שעומדות שגם הוא יכול להיות, 

 בפנינו כדי לעמוד במחוייבות בחוק. 

 מה החיסכון הכספי שלו? דוד חיון:

כרגע כנראה שאין איזה חיסכון כספי מפני,  ר, אמיר גילת:"היו

בהתחלה כשיצאנו לדרך חשבנו שיש, כשישבנו בפעם הראשונה עם עו"ד פסי התברר 

שאין חיה כזאת, אני מצטט אותו, של סגירת יחידות בלי פיצויים  לנו שהוא אומר

 - - - 120מוגדלים ולכן אם אנחנו מדברים על 

 חיסכון כספי לטווח ארוך יהיה. יוני בן מנחם:
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כן, לטווח ארוך בוודאי. אבל אנחנו לא מדברים על  ר, אמיר גילת:"היו

 יון שקל לפורש, אין לנו. . ואם אנחנו מדברים על פיצויים מוגדלים של כמל2012

 כמפוטר הוא מקבל מליון שקל גם? יוני בן מנחם:

 בממוצע.  יונתן פסי:

מליון, זאת  60מליון שיתן  120אנחנו מדברים על  ר, אמיר גילת:"היו

 מליון.  60אומרת הרבה רעש ואנחנו מקבלים רק 

אולי אני אומר שתוכנית בסדר גודל כזה, אגב אני  יונתן פסי:

 - - -חוות דעת למנכ"ל, אני מקווה שהיא הופצה  הגשתי

 היא הופצה. יוני בן מנחם:

אני אגיד בעיקרון את השלבים של חוות הדעת כי  יונתן פסי:

אז ראשית ברור להבנתי חשוב להבין את הכללים גם הארגוניים וגם המשפטיים. 

ך שהחלטה כזאת צריך לקבל, כל החלטה על תוכנית חירום צריך לקבל על סמ

אדנים כלכליים ומשפטיים נכונים ושהם יכולים להיות נתונים לביקורת. זאת 

אומרת שבשלב ראשון אני ביקשתי שראשית תעשה את הבדיקה הכלכלית בין אם 

זה הערת עסק חי ע"י רואה החשבון ובין אם חוות דעת של ערן שיספר מה המצב 

נחנו, כבר עכשיו אני הכלכלי והדברים צריכים להיות מגובים בניירות כיוון שא

מתכונן להליך המשפטי, שלא תהיינה לנו אי הבנות כיוון שההליך המשפטי הזה 

קרוב ויגיע ותיכף אנחנו גם נבין למה. אחרי שעשינו את האדן הכלכלי אנחנו צריכים 

את האדן המשפטי שהוא זה שצריך לקבוע מה הם החובות של רשות השידור על פי 

תם כמאה והרבה מליון שקלים שרשות השידור צריכה חוק רשות השידור וזה או

להוציא על הפקות חיצוניות. אלה הם שני האדנים וזה מעבר לגירעונות השוטפים 

 - - -וכל הדברים 

 גם הפחתת האגרה.  יוני בן מנחם:

והפחתת האגרה. כשעושים כזאת תוכנית חירום  יונתן פסי:

ים, דבר דבור על אופניו. לצורך כך כמובן שהתוכנית הזאת צריכה להיות, איך אומר

אני גם כתבתי בחוות הדעת שצריך להקים צוות חירום שיהיה מורכב מהאנשים 

הרלוונטיים ויתכנן ויכין תוכנית כתובה, מסודרת, מפורטת, מבוססת שהשיקולים 



 ישיבת הוועד המנהל
 49 17.1.12תל אביב, 

שלה יהיו שיקולים כמובן ברמה המקצועית והטכנית ברמה הגבוהה ביותר. אני כבר 

נסתי לסוגיית, כיוון שאנחנו מדברים על תוכנית חירום שהמשמעות בחוות הדעת נכ

, רשות 2009שלה היא סיום עבודה של עובדים, אז אני מזכיר שאנחנו חתמנו בשנת 

כם עבודה, שני חתמה על הס 2011השידור חתמה על הסכמי סיום עבודה ובתחילת 

ודים מקצועיים, ההסכמים ביחד, בעצם זה ארבעה הסכמים כיוון שזה מול שני איג

ארבעת ההסכמים האלה אנחנו קוראים להם ביחד הסכמי הרפורמה, שהמשמעות 

שלהם מצד אחד ההסכמים הראשונים זה מה יהיו תנאי סיום עבודתם של העובדים 

שיסיימו את עבודתם כתוצאה מהרפורמה וההסכם השני הוא הסכם תנאי העבודה 

שם הישג אחד שהוא בוודאי ההישג  של העובדים שישארו. מה הם תנאי העבודה, יש

החשוב ביותר שזה ביטול כל הסכמי העבודה הקיימים וקיים הסכם תחתיו שמסדיר 

איך הרשות תוכל לעבוד בצורה מסודרת מכאן ואילך. באותו רגע שאנחנו באים 

והולכים לתוכנית חירום בסדר גודל כזה שהמשמעות שלה זה סגירת חטיבה או 

עובדים  700ובדים, בתוכנית הרפורמה אנחנו דיברנו על ע 100-200פיטורין של 

בפריסה לשלוש שנים, אז אם אנחנו מדברים בסדר גודל כזה אנחנו כאילו מממשים 

את הפעימה הראשונה, את השנה הראשונה על פי הסכמי הרפורמה. שני הדברים, 

לדור גם משפטית וגם הגיונית, גם תוכנית החירום והסכמי הרפורמה אינם יכולים 

 3-4בכפיפה אחת, זאת המסקנה. זה לא איזה דבר שאנחנו מחליטים לפטר איזה 

 - - -אנשים באיזה שהוא תהליך קטן אלא אלה הם תהליכים 

 מדוע הם לא יכולים לדור בכפיפה אחת? יעקב בורובסקי:

אני אסביר. כיוון שכל תהליך של צמצום בשירות  יונתן פסי:

יים חייב לעבור את המשא ומתן ואת המסננת ואת הציבורי שיש בו הסכמים קיבוצ

ההסכמות של האיגודים המקצועיים. האיגודים המקצועיים חתמו איתנו על 

 הסכמים שלא נכנסו לתוקף כתוצאה, עד כמה שאני יודע, בעיקרה מבעיית המימון. 

 מאי מימוש הרפורמה.  יעקב בורובסקי:

לא בגלל  לא מאי מימוש, הם לא נכנסו לתוקף יונתן פסי:

 שהיא לא מומשה, ברור, היא לא מומשה, היא לא מומשה בגלל שלא נמצא המימון.

 מקורות המימון הדרושים.  יוני בן מנחם:
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 מקורות המימון לא הוסדרו.  יונתן פסי:

היא לא נכנסה לתוקף כי היא לא מומשה, מקורות  יעקב בורובסקי:

ל שר האוצר, הוא אומר אתם המימון זאת עילה שאם אני מבין נכון את מכתבו ש

אשמים, אתם זה אנחנו ואם אני מבין נכון את העובדים הם אומרים, או אם אני 

מבין את עצמנו, אנחנו אומרים שלא קיבלנו את המענק. כרגע היא לא נכנסה לתוקף 

לא בגלל מימון אלא בגלל אי מימוש. יש הבדל. כי אתה אומר מימון, מימון אומר לך 

 - - -האוצר 

הרפורמה עומדת על שלוש רגלים, שלושה אדנים.  נה מצקביץ:ח

אחד זה ההסכמים עם העובדים שנחתמו, שהם מותנים, הם יכנסו לתוקף כאשר גם 

וזה אחד הסכם המימון עם הממשלה שטרם נחתם שני האדנים האחרים יתקיימו, 

 - - -עם האוצר, שזאת הבעיה והדבר הנוסף זה 

 סית.איתנות פיננ יוני בן מנחם:

איתנות פיננסית זה חלק מהסכם המימון והדבר  חנה מצקביץ:

 השלישי זה החוק החדש. אלה שלושת עליהם שעליהם, שזה נקרא הרפורמה.

 לכן זה מימוש ולא מימון. יעקב בורובסקי:

 זה סמנטיקה. ר, אמיר גילת:"היו

זה לא סמנטיקה, זה דרמטי, כי מה שעו"ד פסי  יעקב בורובסקי:

אומר מימון, מימון זאת בעיה נקודתית ששנויה במחלוקת בינינו לבין אומר, הוא 

 - - -האוצר 

 - - -אבל זה התנאי המתלה  ערן הורן:

 במסגרת הרפורמה זה תנאי מתלה.  חנה מצקביץ:

אם מחר חוק רשות השידור לא מחוקקים אותו,  יעקב בורובסקי:

 אז אין לך רפורמה, זה גם תנאי מתלה. 

 - - -עת החוק זה לא הצ חנה מצקביץ:

לא בכדי שאלתי כי אני תיכף אשאל שאלות  יעקב בורובסקי:

 אחרות. 
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כאשר בא האיגוד המקצועי וזאת הערכתנו שזה  יונתן פסי:

מה שהוא יגיד, אני חתמתי איתך על הסכם שבו ברגע שאתה, שמותר לך לסיים 

רמה אתה לא עבודה של עובדים אך ורק אם נעשית רפורמה. אם אתה לא עושה רפו

, הסקוואר השני אומר 1מסיים עבודה של עובדים. אנחנו אפילו הולכים לסקוואר 

שאם אתה כבר מפטר אתה חייב לפטר על פי התנאים שסוכמו. אז הם יגידו לך 

תשמע, לא נכנסה רפורמה, אתה יכול לסגור אלף פעם, אתה לא יכול לפטר אף אחד, 

רפורמה. מכיוון שאנחנו בשלב הזה זאת תהיה העמדה שלהם אלא אם כן תהיה 

לא מומשה, תנאי מתלה, כרגע הרפורמה לא מתבצעת, ועל  אומרים ומודים שכרגע

זה אין מחלוקת, אני מקווה שהמינוח הזה מספיק טוב, הרפורמה כרגע לא 

מתבצעת, אז אנחנו לא יכולים לקיים אותה. לא יכולים לקיים אותה, אנחנו חייבים 

דה שאנחנו לא יכולים לקיים אותה בניסוח כמו שאני כתבתי להודיע את עצם העוב

או בניסוח אחר, אבל באיזה שהוא מקום צריך להודיע לארגוני העובדים, הרפורמה 

 בשלב הזה לא יכולה להתקיים. 

 ויש פה אפילו טיוטות מכתבים. ר, אמיר גילת:"היו

אני הכנתי טיוטות מכתבים ואני תמיד שמח  יונתן פסי:

 קורת או רעיון. לשמוע בי

ותיכף נפתח  1כשאנחנו מדברים על תרחיש מספר  ר, אמיר גילת:"היו

את זה לדיון, רק אני רוצה שנגביל את עצמנו גם בזמן כי יש עוד נושא גדול אחר שזה 

הרפורמה, כי התרחיש השני הוא תרחיש הרפורמה שהוא תרחיש יותר אופטימי, 

, שהגענו לסוף 2011-ריטים וגם כלקח מאבל אני רוצה שיהיה על השולחן שני התס

ולא עמדנו ברפורמה שהובטחה לנו ומי שנושא באחריות זה אנחנו ולא אף  2011

שיהיו לנו שני תרחישים על השולחן.  2012אחד אחר. אז לכן כשאנחנו דנים בתחילת 

 - - -אז רק בשביל לדעת את העובדות, אתה אומר שעלות הפרישה זה כמליון שקל 

 אלף שקל בממוצע. 800 סי:יונתן פ

, יכול להיות 120בוא נעגל את זה כרגע למליון פר  ר, אמיר גילת:"היו

מליון שקל  120עובדים, אנחנו מדברים על תשלום חד פעמי של  120-שזה גם יותר מ

אם  2013כפיצויי פיטורין מוגדלים, האם אתה יכול להגיד מה תהיה ההשלכה על 
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ואילך מבחינת תקציב רשות  2013תהיה ההשלכה על , מה 2012-איש ב 120פיטרת 

 השידור. 

 מליון שקל. 40סדר גודל של חיסכון של  ערן הורן:

 . 2013-בשנה, ב ר, אמיר גילת:"היו

ון שאתה משלם להם, לכמה כשאתה לוקח בחשב אסתי אפלבאום:

 מהם פנסיה תקציבית. 

 ממוצעים.  ערן הורן:

 ?40בון במינוס אתה לוקח את זה בחש אסתי אפלבאום:

 זה מחזיר את ההשקעה בארבע שנים.  דוד חיון:

גם החוק משתנה כי ההכנסות שלך יגדלו כנראה,  ר, אמיר גילת:"היו

בגלל שיש יותר, או יפחתו, תלוי אם יפחיתו את האגרה או לא. אבל נגיד שהם 

 מליון שקל 180נשארים ככה, אנחנו מדברים כרגע על מהלך שאנחנו רוצים לגייס 

איש פלוס כמה  120הוא פיטורי  1לטובת הפקות מקור כשהמחיר לפי תרחיש מספר 

 ?20מהגבייה, עוד 

 .20-30 יוני בן מנחם:

אנשים, שמייצרים לנו רק בשנה הראשונה  150-כ ר, אמיר גילת:"היו

מליון שקל לתוכן וגם לא מאפשרים לנו בשנים הבאות לעמוד בדרישות החוק. אז  40

כי אני רוצה לעבור לתרחיש  1צאים לדיון הקצר על תרחיש מספר עם זה אנחנו יו

 . 2מספר 

אני חושב שבבעייתיות התקציבית שעומדת לפנינו  יעקב בורובסקי:

אנחנו צריכים לדלג על האופציה האופטימית וללכת ישר בתכנון על האופציה 

נה, סדר מליון שקל בכל ש 200המחמירה. כלומר אנחנו צריכים להביא סדר גודל של 

עובדים פחות או יותר  150מליון שקל, המקור צריך להיות קיצוץ של  200גודל של 

 150מליון שקל. אם  200-אבל גם קיצוץ בפעולות באופן דרסטי כדי להתיישר ל

מליון שקל  140-מליון שקל. וה 140מליון שקל עדיין חסרים לנו  60עובדים מביאים 

כדי שאיפה שהוא ביוני יולי  2012-שישאו פרי ללא נוכל לחשוב עליהם באפריל כדי 

נתחיל לראות תוצרים של כסף. לכן במציאות הבעייתית שנוצרה הייתי כבר עכשיו 
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מכרזי על קיצוץ רוחבי תקציבי, בלי לפגוע בתוכן כהוא זה, ההיפך, אני מזכיר שכל 

 - - -מה שאנחנו עושים נועד לשפר את התוכן והתשתית ואז 

 אין חיה כזאת.  יוני בן מנחם:

אני חושב שמהלך של פיטורין מחייב דיאלוג,  יעקב בורובסקי:

ראיתי את ההצעות ואת הטיוטות, אני חושב שזאת שגיאה לדבר אל הוועדים או אל 

ההסתדרות מבלי לקיים דיאלוג אמיתי, בדיאלוג האמיתי צריך להציב את הנתונים, 

צדדיים, התוכנית הזאת אם  לנסות להפוך אותם לשותפים, להיזהר ממהלכים חד

היא יוצאת היום ככה היא מזמינה בצדק מחר סגירת הרשות מבלי שאנחנו יש לנו 

, צריך את ההסכמה של איזה שהיא תועלת. צריך את ההסכמה של ההסתדרות

האוצר, צרייך את ההסכמה של העובדים ואם לא אז לפחות למצות כל שאפשר 

תוצאה היא שאנחנו גם נקבל שביתות, לא בדיאלוג. אם נתחיל לעבוד במכתבים ה

 - - -נקבל כסף 

כי, בוא נשים את זה  2אני רוצה לגשת לתסריט  ר, אמיר גילת:"היו

לרגע בצד, שמענו את המשמעויות, הבנו את המשמעויות. התסריט השני הוא 

תסריט הרפורמה. הבג"צ עשה משהו, אני חושב שהוא לטובת הרשות, הוא אילץ את 

פתרון בתוך חודש ימים למצוקות שלנו ולרפורמה. המדינה התחייבה  כולם למצוא

. 2012להודיע לבג"צ את עמדתה ביחס לתקציב, לגבי הסעיף של תקציב  21.2-עד ה

כולל השר הממונה, כולל מנכ"ל משרדו החדש שנכנס לתפקידו וזאת אחת 

 21.2 המשימות הראשונות שהונחו לפתחו, וכולל הכל. הבשורות הטובות הן שעד

המדינה, קרי המשרד הממונה, האוצר ורשות השידור צריכים להיות מגובשים 

לתהליך הזה ואני כבר יכול להעיר וגם המנכ"ל יודע את זה, שבימים האחרונים 

ובשעות האחרונות יש איזה שהיא אנרגיה נמרצת במיוחד שלא היינו עדים לה בעבר 

שבוע הבא ובסוף החודש וכולם לקראת מציאת פתרון כולל ישיבות שכבר נקבעו ב

נערכים למתן התשובה לבג"צ ואלה חדשות טובות. לכן כשמצד אחד מונח לפתחנו 

של סגירת יחידות שמשמעותו כן או לא פיצוץ הרפורמה, יש גם את  1תרחיש מספר 

התרחיש של הרפורמה ואני מזכיר לכולם שהרפורמה מתג ההתנעה שלה הוא 

 90שהוא יבוא אחרי שהאוצר נותן לנו מענק של  חתימת הסכם המימון עם האוצר



 ישיבת הוועד המנהל
 54 17.1.12תל אביב, 

מליון  400-מליון ואת היתרה שהיא כרגע כבר טיפסה ל 240מליון, הלוואה של 

ומעלה, מה שהיה צריך להיות במתווה המקורי העלאת האגרה, עכשיו צריך למצוא 

לה את המקור האחר. המקור האחר על פי הנחיית, אני אומר כרגע, שימו לב למה 

אומר במדוייק, על פי הנחיית ראש הממשלה שהוא השר הממונה המקור  שאני

האחר וזאת גם ההנחיה שניתנה לשר האוצר, המקור האחר הוא מכירת נכסי רשות 

. ראש הממשלה עומד על כך שזה יהיה כל נכסי רשות השידור, לגירסתו השידור

יחד עם  רשות השידור לא צריכה להחזיק נדל"ן ברשותה, המנכ"ל תיכף יציג

סמנכ"ל כספים את העמדה האחרות שטוענת שזה בניגוד להסכמים שנחתמו עם 

העובדים ולכן אני א' מצטט את עמדת ראש הממשלה, ב' אנחנו לא מקבלים אותה 

ככתבה וכלשונה, לא מזלזול חלילה בשר הממונה אלא מתוך רצון שלנו גם לבדוק 

רורות לפני שאנחנו ניגשים את הכדאיות הכלכלית ולבוא עם נתונים ועובדות ב

למהלך כל כך דרמטי, ולכן מאז שניתנה ההנחיה הזאת בחודש יולי ההנהלה 

התחילה לגבש איזה שהיא תוכנית עיסקית שתראה איך, יוני זה עוד לפני תקופתך, 

איך הרפורמה ממומנת ע"י מכירת הנכסים, כשהמנכ"ל נכנס כמובן הקצב התגבר 

וכנית העיסקית, בכל מקרה ראיתם את זה גם ותיכף נתעדכן איפה עומדת הת

במכתב של שר האוצר. ההתניה של האוצר היא, אנחנו עומדים פה בשני מישורים, 

 - - -אחד, הנחיה של ראש הממשלה למכור את הנכסים כמימון לרפורמה 

 השלמת המימון. יוני בן מנחם:

-ול 90כהשלמת המימון, בוודאי, אני אומר מעבר ל ר, אמיר גילת:"היו

פלוס כי התוכנית הזאת, תוכנית הרפורמה  400, ואני אומר שהסכום כרגע הוא 240

 30שהמשמעות היא עוד  5%-המקורית לא לקחה בחשבון את הפחתת האגרה ב

 מליון שקל שחסרים כרגע לקופה. 

 . 300עוד  ערן הורן:

 בגלל ההפחתה הקודמת.  ר, אמיר גילת:"היו

בתזרים מזומנים לחמש  2012-ו 2011ההפחתה של  ערן הורן:

 מליון שקל שזה בערך ערך השומה של מתחם רוממה שנמחק.  300שנים זה 
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זאת אומרת שגם כך תוכנית הרפורמה המקורית  ר, אמיר גילת:"היו

לא יכולה להתבצע כי היתה אמורה להיות, אני מזכיר לכם, העלאה של האגרה ולא 

ו העלאה של האגרה אלא קיבלנו עוד הפחתה של האגרה. אז כרגע לא רק שלא קיבלנ

הפחתה ולכן המתווה המקורי חייב להיות, לעשות בו תיקונים ואנחנו עומדים 

להצביע על כך בפני השר הממונה. אז זה לגבי המתווה המקורי. אז כרגע אנחנו 

צריכים לראות איך אנחנו מצד אחד מממשים או לא מממשים או משכנעים את 

נה יכולה להתבצע או אינה יכולה להתבצע במלואה, או השר הממונה שהחלטתו אי

שהתוכנית הכלכלית תוכיח שכן, ומצד שני להכין לאוצר, זה היה צריך להיות 

אתמול, אז צריך להכין את זה למחר בבוקר, תוכנית עיסקית שאומרת, הנה תוכנית 

 הרפורמה המקורית, הנה הנכסים, איפה הם נכנסים, מכירת הנכס הזה נותן ככה

והאוצר לא יתן הרי שקל  2013והנכס ההוא יתן ככה בשנת  2012בשנת ככה, בשנת 

אחד לפני שהוא יראה תוכנית מלאה של איך הרשות מממשת את הרפורמה 

זה לא צריך להיות כל הנכסים, זה יכול להיות גם רק באמצעות הנכסים או חלקם. 

 נכסים. אז זה מבחינתי ואם ההנהלה רוצה להתייחס.

אני אבקש מערן לפרט את ההיבטים הכלכליים,  בן מנחם:יוני 

אני רק רוצה להגיד כמה דברים כלליים. יש פה איזה שהיא גניבת דעת מסויימת, גם 

המכתב שכתב שר האוצר, מכיוון שהמתווה של הרפורמה לא לקח בחשבון את הענין 

כל  5%-של הפחתת האגרה ולבוא ולדרוש מאיתנו לעמוד בו אחרי שהאגרה יורדת ב

שנה זה פשוט לא ריאלי. זאת נקודה אחת. נקודה שניה היא הנושא של האיתנות 

הפיננסית. האיתנות הפיננסית היתה חלק מההסכמים והוועדים חתמו על 

ההסכמים החדשים בתנאי שתישמר האיתנות הפיננסית של הרשות כולל 

ר את ההסתדרות שחתמה על זה, זה היה התנאי ועכשיו אנחנו נדרשים למכו

הנכסים שזה כמובן מערער את הנושא של האיתנות הפיננסית. אני כבר שומע קולות 

בשטח מהוועדים ויכול להיות שגם מההסתדרות, שזה לא היה מקובל והם לא 

יסכימו לדבר הזה, כי זה הפרה של ההסכם מבחינתם. נקודה שלישית, כל הרעיון 

מהירות לידי האוצר תמורת הזה למכור את הנכסים במהירות או להעביר אותם ב

איזה שהוא סכום כסף זה לא ריאלי מבחינת היכולת שלנו לשדר. אין שום מצב 
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שאנחנו נוכל למצוא בשכירויות מבנים שמכילים אולפנים לשמונה רשתות רדיו 

ולשני ערוצי טלוויזיה, זה לא יכול לקרות. יש פה עוד מעשה חלם נוסף, שכל 

וצר נתן לנו מענק ואנחנו עוסקים בפרוייקט הדברים האלה נדרשים בזמן שהא

, האוצר נתן לנו עשרה מליון לצורך הדבר הזה, אנחנו משקיעים HD-הקמת ה

מליון ואנחנו עכשיו  30בעלות של  HDבמתחם רוממה בטלוויזיה עכשיו פרוייקט 

נדרשים למכור את זה לפני שהפרוייקט הושלם ולעבור לשכירויות. אתם מבינים מה 

לגבי עלויות של שכירויות ערן יתן לכם בדיוק את הענין הזה. יש פה מעשה  הולך פה?

. לא יכול להיות שפקידי האוצר ינהלו בצורה כזאת חובבנית את חלם אחד גדול

העסק ולדעתי גם מטעים את שר האוצר ומחתימים אותו על כל מיני מכתבים שהוא 

יוק את המצב. מה עוד, שולח אלינו, הם יודעים בדיוק את המצב, הם יודעים בד

נושא נוסף שהוא חשוב מאוד, אנחנו עבדנו בצורה מאוד סיסטמטית באמצעות 

בדיקות של כדאיות כלכלית ואנחנו השלמנו את הבדיקות האלה. יתקן אותי ערן אם 

 - - -אני טועה 

 כמעט השלמנו. ערן הורן:

כמעט השלמנו, בשלבי סיום אחרונים, הבדיקה של  יוני בן מנחם:

דאיות הכלכלית ואני אמרתי את זה אישית לשר האוצר, היא דווקא מצביעה הכ

ושם לבנות את שמבחינה כלכלית כל הכדאיות היא להישאר במתחם של שערי צדק 

קריית רשות השידור החדשה ולא להיפך, למכור את הנכסים ולהישאר בלי שום דבר 

 מוד בו. ביד. אז יש פה גם הגיון כלכלי שהאוצר אפילו לא רוצה לע

אני מחזיר אתכם מעט אחורה, בחול המועד סוכות  ערן הורן:

ביקשתם מהמנכ"ל שיכין מסמך בתחום הנדל"ן ואחת ההמלצות היתה לקיים 

בדיקת כדאיות כלכלית על ירושלים ועל תל אביב. הבדיקה על תל אביב הושלמה 

ל והוגשה למנכ"ל. אם מסתכלים במכלול החלופות על הערך הנוכחי הנקי ש

 ההוצאות יותר במובהק שחלופת השכירות היא היקרה ביותר. במובהק. זה אחד. 

 בתל אביב.  ר, אמיר גילת:"היו

 בכל מקום בארץ זה מה שקורה.  יעקב בורובסקי:
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אני מתייחס כרגע לבדיקה של תל אביב כי היא  ערן הורן:

 הסתיימה. שתיים, מהגדרת הצרכים בפרוגרמה שעליה הושתתה אותה בדיקת

כדאיות כלכלית, הצרכים האלה כשהם מתורגמים לעלות שכירות, זה עשרה מליון 

 - - -שקל לשנה. בסדרי גודל פחות או יותר. לגבי ירושלים 

 אתה מדבר על תל אביב תל אביב, תל אביב העיר?  דוד חיון:

אני מדבר על מטרופולין תל אביב, אני מציע שאולי  ערן הורן:

 - - -ל, אבל שאותה בדיקה כדאי, לשיקול דעת המנכ"

 הועברה לוועד המנהל.  יוני בן מנחם:

תוצג פה, יש שם גם ניתוחי רגישות של התרחקות  ערן הורן:

 מהמטרופולין או ממרכז תל אביב, יש שם הכל. 

ערן, כשעשו את הניתוח של החלופות, נדל"ן  יואב הורוביץ:

ניסו פנימה את עלויות בבעלות או שכירות, וחישבו את התקורות הנוכחיות, הכ

 הנדל"ן?

 לא הבנתי את השאלה. ערן הורן:

אתה בחנת שתי חלופות, חלופה א' להישאר במצב  יואב הורוביץ:

שטח בגין מה שצריך בשביל להפעיל את המקום. האם  Xהנוכחי, חלופה ב' לשכור 

בבדיקה שעשית בהתייחס למצב א' שתיארתי, זאת אומרת שאנחנו נשארים במצב 

י, האם כרגע אנחנו לוקחים בחשבון כרגע כשאנחנו יושבים פה במקום הזה, הנוכח

לוקחים בחשבון את העלויות של הנדל"ן הנוכחי ואת כל ההוצאות שנגזרות מזה, 

 מימון וכן הלאה. 

 החלופות שנבדקו הם שכירות רכישה ויזמות.  ערן הורן:

 אין חלופה להישאר פה.  דוד חיון:

 ם את ההלוואה חזרה.אתה משל אסתי אפלבאום:

 אין פה הלוואה.  ערן הורן:

אתה כרגע יושב בנדל"ן שאתה קיבלת, אתה  יואב הורוביץ:

 מחשב את עלויות הכסף שהושקע בנדל"ן הזה?

 אתה מחשב? דוד חיון:
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 של עלויות קדימה.  MPVהתחשיב הוא  ערן הורן:

 אז החישוב לא נכון.  יואב הורוביץ:

, כי זה סל קוסט למימון, לפחות זה החישוב כן נכון ערן הורן:

 מה שלימדו אותי. 

אני מסכים איתך ערן. בתנאי מעבדה, בדיון  יעקב בורובסקי:

תיאורטי, בדיון מעשי שכירות תמיד יקרה על פני בנין קבע, תמיד, בהגדרה. גם 

באוצר אומרים את זה, בכל מקום אומרים את זה. זאת לא לדעתי השאלה, כי מאוד 

אומר אני בטווח הקצר רוצה לקבל את כלל הנכסים ואני מוכן שהאוצר  יכול להיות

שנה, סתם אני אומר ולשלם שכירות, זה משתלם לי  25-ל BOTלעשות לצורך הענין 

כמדינה, משתלם לי כאוצר. אבל כשאתה משווה בסרגל מאוד אובייקטיבי שכירות 

ניה כולל השכירות שנים מוציאה את עלויות הב 7-8-מול רכישה, ברור שהרכישה ב

, על כך BOT-ומהשנה התשיעית עשירית אתה מתחיל להרוויח כסף. על כך בנוי ה

בנוי כל דבר אחר. יחד עם זאת, ממשלות גם במערב וגם בישראל מסכימות ובצדק, 

סובייקטיבית לפי ראיית האוצר, להשקיע בשכירות ולא בחלק הזה. אני רוצה 

 משפט, סיימת ערן?

ק עוד שני משפטים. לגבי הנדל"ן בירושלים לא. ר ערן הורן:

העבודה תהיה מוכנה תוך ימים ספורים, סדר גודל של שבוע עד עשרה ימים ואני 

מציע שההחלטות תתקבלנה אחריה, אותה תוכנית עיסקית שאתה מבקש היא 

 פונקציה של החלטות מדיניות. 

, יש לנו נכון, אבל אנחנו פה בלוח זמנים מאוד צפוף ר, אמיר גילת:"היו

כבר דיונים אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה בשבוע הבא ואנחנו חייבים לבוא עם 

 תוכנית.

 - - -אנחנו צריכים לקחת בחשבון  יואב הורוביץ:

  - -השלב הזה מחייב שההחלטות תתקבלנה בצורה  ערן הורן:

אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש לנו כרגע הצעה  יואב הורוביץ:

יזה שהיא שעת חסד או חלון הזדמנויות שאנחנו צריכים לראות שאני רואה בזה א

שאנחנו לא מפספסים אותו. בא האוצר, בא השר הממונה, יש מתווה של רפורמה 
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ובהתאמות לדעתי מינוריות אנחנו יכולים להוציא את ההסכם לפועל. יש סיכוי, הוא 

ו נגיע למצב לא קטן, שאם אנחנו נפספס את, ואנחנו בלוחות זמנים קצרים, אנחנ

שיחייב אותנו בסופו של דבר שאנחנו לא נוכל, אף אחד לא יתמוך בנו, לא השר 

הממונה, לא האוצר ואנחנו מקרבים את השלב שבו ישקלו צעדים יותר דרסטיים. 

 אני אומר את זה על דעתי בלבד.

 - - -יש תסריט אחד  ר, אמיר גילת:"היו

בד. אני מנתח את מה אני אומר את זה על דעתי בל יואב הורוביץ:

שאני רואה ואני אומר ככה, יש, למיטב ידיעתי השר הממונה ומשרד האוצר 

והרפורמה כפי שהיא תוכננה, שוב אני אומר, בשינויים קלים, אפשר להיפגש, 

הדברים יכולים להתחבר באופן כזה שאנחנו נוכל לקיים אותה. יש בה, הנושא של 

סכמות, אני שמעתי את ההצעה של יוני הנדל"ן אני חושב שגם אפשר להגיע לה

שהיא קשורה, אני לא חושב, אני חושב שאם נסביר את זה אז גם זה יתקבל, הכלה 

 - - -של כל הפעילויות במקום אחד בשערי צדק 

 יש החלטת מליאה.   דוד חיון:

שערי צדק, ואני חושב שזאת החלופה שנראית לי  יואב הורוביץ:

ואנחנו צריכים להפעיל הרבה מאמץ כדי לעשות את  כרגע הפחות גרועה מכל היתר

 - - -זה. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו, יש סיכוי 

אני חושב שאתה צודק לחלוטין. זה גם מגובה  יוני בן מנחם:

בבדיקת הכדאיות הכלכלית, אין עוררין על זה, מבחינת ההגיון הכלכלי וההגיון 

 השידורי, מה שאתה אומר הוא הנכון.

אני לא הבעתי את דעתי קודם, אני רק ציטטתי  ר, אמיר גילת:"היו

את השר הממונה, אני חושב וזה גם מה שהצעתי, שזה יהיה המתווה. אנחנו מפנים 

את רוממה רבתי שזה בנין הטלוויזיה בנין החוטים ואת המחסן ברחוב ירמיהו 

רשות  שכבר קיבלנו החלטה על מכירתו ובונים את מתחם רשות השידור, קריית

במתחם שערי צדק, כשאני מדבר על המתחם המתחם הזה הבניה אמורה  השידור

לממן את עצמה בעיסקת קומבינציה, אני לא מדבר על בנין שערי צדק שבו אנחנו 

 - - -יושבים עכשיו 
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 ועוד להשאיר הרבה כסף.  יעקב בורובסקי:

ים שם שיהיה מצידי מלון בוטיק, אנחנו לא צריכ ר, אמיר גילת:"היו

את הבנין שבו אנחנו יושבים עכשיו, אנחנו צריכים לבנות את הקריה במתחם 

 בעיסקת קומבינציה שאמורה לממן את בנייתו. 

 - - -הוא צודק יעקב, זה ישאיר לך  יוני בן מנחם:

ורק אני אשלים, וכמובן שפינוי הקריה בתל אביב  ר, אמיר גילת:"היו

הרבה יותר, אני אגדיר את זה כרגע, בגוש ומעבר למקום אחר קטן הרבה יותר ויעיל 

 דן. 

נוח לי להתווכח דווקא עם המשפט האחרון שלך.  יעקב בורובסקי:

אני מסתכל על זה די דומה לקודמי בשינוי אחד, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו בעד 

לממש את כל המבנים של רשות השידור הקיימים, לא את כל הנכסים, את כל 

שים על מגרשים פנויים לבנות את בית רשות השידור העתידי המבנים ושאנחנו מבק

המודרני, זה יכול להיות בתוך מבנה רב קומות במתחם רשות השידור שבו נקבל 

שבע קומות, אני לא יודע כמה אנחנו צריכים, זה יכול להיות רק שלנו, בכל מקרה 

לך החוצה בחישוב כדאיות כלכלית אם אחוזי הבניה יכולים להיות כאלה שחלק הו

וחלק נשאר אצלנו, זה בסדר, אין לנו שום רצון להיות אימפריית נדל"ן, ההיפך, 

אנחנו רוצים ללכת לפי הקו של האוצר, אבל אנחנו רוצים בתי קבע בתל אביב 

ובירושלים משום שבתי הקבע מייצרים גם שידור שמקנה ביטחון, לבוא ולנהל גוף 

ם בדיוק מה חושבים מקבלי ההחלטות כמו רשות השידור בשכירות, אנחנו יודעי

היום, מי יודע מה יקרה בעוד שלוש שנים, מי יודע מה יקרה בעוד חמש שנים, מי 

יודע איך תהיה ההתייחסות התקציבית, בית כזה לרשות השידור שהוא בית זמני, 

 BOT-, בBOTוזה אפשרי, מאה אחוז, תעשו  BOTארעי, אם מישהו חותם כרגע על 

שנה קדימה, אחרי זה זה מגיע אלינו, מאה אחוז. אני נגד גוש דן,  25אנחנו מקבלים 

 3-4-קומות, ש 20המיקום כאן בתל אביב הוא קריטי, יעלה פה מגדל קומות של 

קומות יוקצו כחלק מהתחשיב הכלכלי לרשות השידור. בסופו של דבר בשיטה כזאת 

ניינים, מצד שני אתה לא אומר לא למכירת הנכסים, אתה אומר כן למכירת כל הב

אני מתנגד התנגדות קיצונית לשכירות. צריך גם להגיד, זה לא יעבור את העובדים 
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ובצדק, אין דבר כזה שעסק כזה עובר, זה צריך לעבור בדיאלוג, זה צריך לעבור 

ל החלטה שמסתכלת בהסכמה וגם זאת הזדמנות להסתכל שהוועד המנהל הזה קיב

חת לאף, לוקחת את הכסף וחמש דקות אחרי שנה קדימה ולא שמסתכלת מת 10-20

 זה אוכלים את הכסף באיזה שהוא משהו ששום דבר לא קורה. 

קודם כל מדובר פה בקניית הנכסים ע"י האוצר  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שזאת הזדמנות 

 זה ברור, קניית נכסים. יעקב בורובסקי:

ש זה אחרי הלחצים הכבדים שהפעלנו, רא ר, אמיר גילת:"היו

הממשלה ושר האוצר הנחו את האנשים שלהם שהמדינה היא מטפלת בנכסים, 

כלומר לא אנחנו, הם קונים מאיתנו את הנכסים ומשתמשים בהם למימון 

 הרפורמה.

אני אגיד קודם משהו בפתיח ואחר כך אני אמליץ  יואב הורוביץ:

ור על לך על נוסח ונראה אם הוועד המנהל יקבל את זה. הבעלות של רשות השיד

הנכסים היא לא, היא קצת מטעה, כי אם ניקח ונסתכל מלמעלה על כל המכלול, 

אנחנו פועלים מכוח חוק רשות השידור, אנחנו לא פועלים ואנחנו לא קיימים או לא 

עושים מתוקף זה שיש למי מאיתנו בעלות או שייכות על הנדל"ן הזה. כל הדבר הזה 

, אני 65-ק שכיום זה אותו חוק שחוקק בשבו אנחנו יושבים יש לו תוקף מכוח חו

מקווה שאני צודק ובעתיד יתכן שהוא ישונה. והוא זה שקובע את המשקלות ואת 

האיזונים ואת השייכויות בין הפעילות, השידור הציבורי ובין הנדל"ן ובין העובדים, 

הוא זה שמחבר את הכל. הרי יכול לבוא המחוקק, מחוקק זה או אחר ובחקיקה 

כול להפריד את הדבר הזה, אז נכון שיש ועדים ואני לא מזלזל חלילה, פשוטה י

להיפך, אני חושב שצריך לעשות ביחד, אבל זאת היא התכלית של הדברים. אני 

מציע דבר כזה, אני מציע שזה לדעתי מאוד קרוב למה שיעקב אמר, שאנחנו 

את  מקבלים את ההצעה גם של האוצר וגם של השר הממונה, ואנחנו מקבלים

ההצעה שלהם ליישום הרפורמה, אנחנו מקבלים את ההצעה שלהם למימון 

הרפורמה, בלי להיכנס כרגע ספציפית למימון הרפורמה, אנחנו מקבלים את ההצעה 

לתפקוד של רשות של האוצר לרכישת הנכסים ובלבד שינתן מענה ארוך טווח 
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ליו והיה ובאמת, השידור כהוראת החוק. ברגע שאתה אומר דבר כזה ואתה מקפיד ע

 - - -ואני חושב שהיום במציאות של 

 איזה חוק מגדיר את הנכסים? יעקב בורובסקי:

החוק מגדיר את זה שאתה צריך לשדר, כמה אתה  יואב הורוביץ:

 צריך לשדר, למי אתה צריך לשדר וכן הלאה. 

 אבל זה לא שייך לנכסים. יעקב בורובסקי:

גיד, אני מאפשר לך, אני לא, אבל הוא יכול לה יואב הורוביץ:

זה  BOTלצורך הענין,  BOTלוקח ואני מאפשר לך כרגע, כמו שאתה אמרת, מה זה 

 - - -איזה שהוא מתווה ארוך טווח 

 שנה.  25אומר שיש לי בעלות אחרי  BOTלא,  יעקב בורובסקי:

ההמלצה שלי, בואו לא ניכנס, אני אומר שאנחנו  יואב הורוביץ:

זה לקראת השר הממונה והאוצר ובלבד שנותנים מענה צריכים ללכת בענין ה

 לצרכים של רשות השידור. זאת ההמלצה שלי. 

אני רק רוצה להגיד לך במשפט, שום שר רווחה לא  יעקב בורובסקי:

מממן את הוצאות הביטוח הלאומי במכירת הנכסים של הרווחה, למרות שיש חוק, 

אין לה מתקני קבע. כל נסיון אין משרד ממשלתי אחד, אין רשות במדינה אחת ש

לקחת משהו ולהפוך אותו לארעי בשכירות, בסופו של יום הוא ארעי. לו אני היום 

ועד עובדים ברשות, המעבר למבנים ולשכירות, אני אומר את זה גם להנהלה, זאת 

 - - -דעתי 

 אנחנו יודעים.  יוני בן מנחם:

 . חד וחלק. זה שלב בתהליך סגירת רשות השידור יעקב בורובסקי:

 - - -בעוד אתם מדברים אני קיבלתי פתק  ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה להקריא סעיף מהחוק, יש סעיף אחד  חנה מצקביץ:

שמתייחס לנכסים בחוק. וזה אומר, הרי היינו יחידת סמך בתוך משרד ראש 

הממשלה ועברנו וכתוב פה שהממשלה תעמיד לרשות השידור את כל הנכסים 

ידי קול ישראל ותדאג זה יעבור על שמנו ע"י מכר או העברת בעלות או שנמצאים ב
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בדרך אחרת ואם ע"י הקניית זכויות בנכסים או בכל דרך אחרת בהתאם לתנאים 

 שנקבעו בהסכם. 

 זאת בעלות.  יעקב בורובסקי:

 עד היום אין הסכם.  חנה מצקביץ:

 זאת הזדמנות להסדיר את זה.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אנחנו נמצאים כאן, יש לנו חזקה במרבית  ביץ:חנה מצק

תודה רבה חנה, הערה חשובה. בעוד אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

מדברים אני מתעדכן שממשרד ראש הממשלה ביקשו לעדכן שמחר אנחנו נקבל 

מתווה של עמדת המשרד לגבי הרפורמה ומכירת הנכסים וראש הממשלה הנחה את 

אז אני מציע שלא נקבל מתווה עד יום שני בשבוע הבא. המשרד לסיים את עיקרי ה

היום החלטה, בואו נראה את המתווה שלהם ואז ממילא נצטרך לקיים את הדיון 

מול המתווה שלהם ונקבל אז את ההחלטה של הוועד המנהל, זה צפוי להיות בימים 

 הקרובים, אני רוצה שבישיבה ביום ראשון נדון בזה.

יין מציע ואני חוזר ומציע, כדאי שדעת אני עד יעקב בורובסקי:

העובדים תהיה ידועה לנו, הם צריכים לדעת שיש סוג כזה וכדאי להעביר את זה גם 

לאחרים, לא לנחש, לדבר עם האנשים, לדבר עם ועדי העובדים, שידעו איפה 

 הדברים עומדים. 

 אני רוצה לסכם את כל הדיון כולו, יש לנו עוד דיון ר, אמיר גילת:"היו

על התקציב, אני רק מסכם את הדיון הכללי. אנחנו שמענו פה שני תרחישים, כרגע 

לאור הקולות והפתקים שהרפורמה מתקרבת אני מציע שנשים כרגע בצד את 

של סגירת היחידות, נלך למתווה של הרפורמה, תיכף נדבר עליה  1אופציה מספר 

עמדת משרד ראש  עוד בשתי מילים, נלך למתווה של הרפורמה, נקבל מחר את

, נקיים על זה הממשלה, המשרד הממונה לגבי איך הם רואים את מימוש הרפורמה

דיון בישיבה ביום ראשון, לא היתה אמורה להיות ישיבה ביום ראשון אבל לנוכח 

הדחיפות אנחנו נקיים ישיבה ביום ראשון, של הוועד המנהל ואז נקבל החלטה 

 סופית בענין שדיברנו. 

 תצטייד בחוות הדעת של ערן. קי:יעקב בורובס
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 )יואב הורוביץ יצא(

לגבי הרפורמה, מאחר ואנחנו מתקרבים לרפורמה  ר, אמיר גילת:"היו

. פסי, עכשיו אנחנו 2לתסריט  1אז אני שם לרגע, שוב אני עושה מעבר חד מתסריט 

, 18.9-מדברים על הפוך, שיש רפורמה, אז קודם כל מאחר והמנכ"ל נכנס לתפקידו ב

הסכמים נחתמו הרבה קודם, היה קיפאון במימוש הרפורמה, אני מבין שהקמת ה

 - - -צוות רפורמה 

לא הקמנו צוות, אנחנו בשבוע הבא נכס דיון עם כל  יוני בן מנחם:

המנהלים החדשים, כי גם הם לא מכירים את הדברים האלה וביקשתי מהלשכה 

 - - -המשפטית שתסקור בפני המנהלים 

 ת ההיבטים המשפטיים.א חנה מצקביץ:

את ההיבטים המשפטיים. ערן יסקור את  יוני בן מנחם:

 ההיבטים הכלכליים ומשה לב יסקור את מערכות המידע.

האם כל חברי הוועד המנהל מכירים את הסכמי  ר, אמיר גילת:"היו

 הרפורמה, אני רק רוצה לוודא. 

ואתה אנחנו מכירים את מה שפילת הציגו בפנינו  יעקב בורובסקי:

 - - -מה 

רק רציתי לוודא שהוועד המנהל חשוף לזה.  ר, אמיר גילת:"היו

התחושה היא, שוב אני עובר מתסריט קיצוני אחד לתסריט קיצוני אחר, ההנחה 

היא שאם התסריט השני יוצא לפועל, תסריט הרפורמה, אנחנו בתוך חודש עשויים, 

ורמה מותנעת בעוד חודש לא נגיד עלולים, עשויים למצוא את עצמנו במצב שהרפ

 - - -ימים. אז מבחינה זאת כדאי 

צריך לזכור שאי אפשר להתניע את הרפורמה  יוני בן מנחם:

 הזאת בלי הסכם מימון. 

ברור. גם בלי שינוי של החקיקה כרגע ובלי שינוי  ר, אמיר גילת:"היו

של תת חקיקה שכרגע מצאה את אי מכירת הנכסים בכך שחוק רשות השידור 

 ור, אבל אני מציע המנכ"ל למנות גם מנהל לרפורמה.יעב

 כן, בהחלט. תגדיר את זה כהחלטה. יוני בן מנחם:
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אז הוועד המנהל מנחה את המנכ"ל למנות מנהל  ר, אמיר גילת:"היו

ובמקביל  לרפורמה שירכז את כל הפעילות הקשורה בהתנעת הרפורמה ובמימושה

לשיקול דעתך, צוות רפורמה שחייב צוות שיוקם, בזמנו זה היה מהסמנכ"ל, זה 

רמה באמת קורמת עור וגידים להיכנס להילוך גבוה של עבודה בהנחה שהרפו

ואז השאלה איך, אם  1בשבועות הקרובים. אם לא, אנחנו חוזרים לתסריט מספר 

 כרגע אין שינוי אני לא רואה מניעה לקיים את המכרז. 

מזה, עד אביב כמו שאתה יודע אמיר כי היית חלק  ערן הורן:

מואצת ובתהליך הדרגתי היה דימום של היתה עבודת היערכות מאוד  2011

המנועים, ההתנעה שלהם היא לא חודש, צריך לקחת את זה בחשבון, אני מכיר את 

 המערכות שלי והמערכות שלי הם החלק הפשוט בסיפור. 

אתמול בוועדת מדיה חדשה וטכנולוגיות שאלנו  ר, אמיר גילת:"היו

 י היערכות מערך המיחשוב, הם אמרו שבצורה כללית הם די מוכנים. לגב

הוא מתכוון לתהליך של שכירת יועצים, לזה אתה  יוני בן מנחם:

 מתכוון. 

. גם פילת למשל או אני מבין למה הוא מתכוון ר, אמיר גילת:"היו

חברה אחרת, חנה, יש איזה שהיא חוות דעת לגבי פילת לאור ההתפתחויות 

 - - -ת בעניינם, הם יכולים האחרונו

 - - -לא נדרשנו לתת  חנה מצקביץ:

לגבי אז אתם יכולים להכין איזה שהיא חוות דעת  ר, אמיר גילת:"היו

- - - 

 התקבלו החלטות בענין של פילת. דוד חיון:

כרגע הם בהסכם איתנו שאנחנו פשוט לא  ר, אמיר גילת:"היו

 משתמשים בו, נכון? ועד מתי הוא בתוקף? 

וועדת ביקורת  250אין הסכם, יש אישור של  ערן הורן:

שבמסגרת האישור הזה עשינו בחודש ספטמבר חפיפה וכרגע לא צורכים כמובן אף 

 - - -שעה, יש סכסוך כספי 
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חנה, אני מבקש, בהנחה שהרפורמה, יש צורך  ר, אמיר גילת:"היו

 בפילת? יש צורך בחברה כלשהיא?

 בארץ.  יש עוד חברות יוני בן מנחם:

 אבל יש צורך בחברה? ר, אמיר גילת:"היו

 בוודאי שיש צורך.  יוני בן מנחם:

 נהלים שלא ברור איפה הם עומדים.  180 צבי צימרמן:

ממילא זה לא המומחיות שלה לכתוב נהלים, אז  חנה מצקביץ:

 צריך לעשות מכרזים ייעודיים. 

 הנהלים שהם כתבו בכלל לא רלוונטיים. יוני בן מנחם:

 הרבה דברים שהם עשו שהם לא רלוונטיים.  ר, אמיר גילת:"היו

אז בואו לא נדבר על מה שלא, בואו נדבר על מה  חנה מצקביץ:

שכן. לנהלים צריך לעשות מכרז ייעודי, יש כאלה שמומחים בכתיבת נהלים, הם לא 

 גילו שזאת המומחיות שלהם. 

ותם. כל מנהל או שעובדי רשות השידור יכינו א ר, אמיר גילת:"היו

 בתחומו יכול להכין אותם. 

הגיע הזמן לקחת אנשי או"ש שיעשו את הדברים  חנה מצקביץ:

 האלה. 

 אני משאיר את זה כרגע לשיקול דעת הצוות.  ר, אמיר גילת:"היו

אני מציע שנעבור את המשוכה של הממשלה ושל  יוני בן מנחם:

מרבעים את המעגל נוכח כל האוצר שזאת המשוכה העיקרית, אני לא רואה איך הם 

מה שדנו בו, אני מציע שלא נמהר להוציא כספים ולשכור יועצים, במיוחד נוכח 

המצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו, הפיננסי, בואו נעשה את זה צעד אחר צעד ונראה 

שאנחנו עוברים את המשוכה הזאת, אני חושב שצפויים לנו דיונים קשים מאוד נוכח 

מעים גם ממשרד ראש הממשלה וגם ממשרד האוצר, צפוי לנו העמדות שאנחנו שו

פה מאבק קשה מאוד. מה שאני רואה כרגע, אני מנסה להיות אופטימי אבל אני לא 

רואה פה סימנים של אופטימיות, אני אומר לכם את זה עם יד על הלב, מכיוון שאני 

תם ואני לא רואה אותם מסכימים שאנחנו נתמרכז בשערי צדק ואני לא רואה או
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כיוון שלקחת שמונה רשתות רדיו ושני חושב שהם לא מבינים את מהות השידור 

עובדים ולשים אותם בשכירויות זה לא דבר ריאלי, זה  2,000ערוצי טלוויזיה ולקחת 

 חלום באספמיה שלא יתממש, אין לזה שום סיכוי להתממש. 

אותו  קודם כל נקבל מחר את המתווה כפי שרואה ר, אמיר גילת:"היו

המשרד הממונה, אנחנו נפעל לשכנע אותו בהתאם לנתונים הכספיים ולתוכניות 

הכלכליות שנקבל, נחזיר את זה לוועד המנהל וכמובן שאחר ולחוות הדעת השונות 

כך נביא את זה גם לאישור המליאה ומפה נראה איך אנחנו ממשיכים. זה לגבי 

כור שירותים מבחוץ, יש גם הנושא הזה. במקביל הצוות שתקים, בלי כמובן לש

 אנשים בתוך הרשות שיכולים לרכז את הנושא הזה ולהגיש את ההמלצות שלהם. 

הנושא האחרון זה תקציב הביניים לינואר פברואר. מאחר ואין לנו עכשיו תקציב 

, אבל מאחר ואנחנו רוצים 12חלקי  1מאושר אנחנו לכאורה נדרשים לפעול לפי 

התקציב נקרא תקציב ביניים, תקן אותי אם אני טועה  12 חלקי 1-להכניס שינויים ב

תומר ואנחנו מבקשים להביא אותו לאישור השר. אנחנו רוצים לגבש תקציב 

עם שני שינויים  12חלקי  1לחודשים ינואר פברואר שיתבסס באופן עקרוני על 

מרכזיים, הגדלת הסכומים המוקצים להפקות מקור ברוח הדברים שדיברנו 

הקצאת תקציב למדיה החדשה. אני בהזדמנות זו רוצה לספר שהיתה בהתחלה ו

אתמול ישיבה של המדיה החדשה שבה התקבלו כמה החלטות אופרטיביות לגבי 

תחילת הפעילות של המדיה החדשה, בצוות שמרכז זליג של הקמת ערוץ החדשות 

והמדיה החדשה ויש כבר דברים שאפשר לגעת בהם ולהריח אותם ולראות אותם 

 - - -לכן ו

 בתנאי שיהיה כסף. יוני בן מנחם:

בתנאי שיהיה כסף, לכן מאחר והוועד המנהל כבר  ר, אמיר גילת:"היו

הנחה את ההנהלה בתקציב הכללי, אני מדבר על התקציב של לפני השינויים 

האחרונים, להקצות חמישה מליון שקל למדיה החדשה, ועדת המדיה החדשה חזרה 

וביקשה לתקצב את המדיה החדשה בחמישה מליון שקל אתמול על ההמלצה הזאת 

ואי  2011-, לאור זאת צריך לעשות פה שינוי כי אין תקציב מדיה חדשה ב2012-ב

. לכן ההצעה החדשה שמונחת פה לינואר פברואר 12חלקי  1אפשר לגזור ממנו 
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אלף שקל בכל אחד מהחודשים ינואר פברואר למדיה החדשה ועל  400מדברת על 

מליון שקל בכל אחד מהחודשים ינואר פברואר להפקות מקור כשכבר אפשר חמישה 

להתניע את המהלכים, זה כמובן רחוק מדרישות החוק. אגב, בשביל לסגור את 

המעגל כולו של כל הישיבה אני רוצה לציין שאם אנחנו הולכים לתסריט של 

רשות כמובן שבמקביל תונח הצעת חוק למתווה הדרגתי של עמידת ה הרפורמה

במחוייבויותיה להפקות מקור, ברגע שניכנס למתווה של הרפורמה נגיש מתווה 

 - - -וכך בתום ארבע שנים נגיע לסכום  Y, שנה שניה Xששנה ראשונה 

גם אם אין רפורמה צריך לחשוב על איזה מתווה  תומר קרני:

 .חוקי הולכים

 פלוס. 1, 1אז חוזרים לתסריט  ר, אמיר גילת:"היו

 שמחולק לשני שלבים.  1 נחם:יוני בן מ

תיכף נחזור להפקות מקור כי יש עוד ענין קטן  ר, אמיר גילת:"היו

 בענין הזה, אבל ראשית אני מבקש לקבל החלטה לגבי תקציב ינואר פברואר.

 יש לי מליון שאלות על התקציב. אסתי אפלבאום:

 זה רק ינואר פברואר. ר, אמיר גילת:"היו

 הכספים דנים במפורט. אסתי, בוועדת דוד חיון:

 עקרונות התקציב.  ר, אמיר גילת:"היו

יש לי כמה שאלות עקרוניות. קודם כל יש פה את  אסתי אפלבאום:

מליון, זה מבוסס על הערכה  13הסעיף של הכנסה מפרסומות, יש פה הנחה של 

 - - -שקיבלנו 

מליון שנתי. למרות שפרחי מודיע בכל  80משפ"מ,  יוני בן מנחם:

 שזה שנת הרדיו והוא יגדיל את זה, אבל בואי נראה.  מקום

אז זאת השאלה, זה מה שהיה בשנה שעברה, זה  אסתי אפלבאום:

 מבוסס על שנה שעברה?

 על השנתיים האחרונות.  ערן הורן:

על השנתיים האחרונות, זה היה די שווה בשנתיים  אסתי אפלבאום:

אפשרות לשבת איתו, אני לא  האחרונות, אז זה מבוסס על השנה שעברה. האם יש
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שותפה להסכם עם שפ"מ, האם יש אפשרות לשבת איתו ולראות האם אפשר בכל 

 - - -זאת לנסות להגדיל 

 - - -את צריכה להביא בחשבון  יוני בן מנחם:

 לעשות איזה שהם נסיונות.  אסתי אפלבאום:

 שוק הפרסום הולך עכשיו אחורה דווקא.  דוד חיון:

 - - - TGI-ם תראי את הא יוני בן מנחם:

 האחרון.  TGI-ראיתי את ה אסתי אפלבאום:

 אז תראי שיש ירידה בהאזנה לכל רשתות הרדיו.  יוני בן מנחם:

צריכים להתפלל שזה יעמוד במספרים שהוא  דוד חיון:

 חוזה. 

 בקול ישראל לא, זה לא נכון דרך אגב.  אסתי אפלבאום:

 הכל ירד.  דוד חיון:

 ודם כל הרדיו האיזורי עלה אז לא הכל ירד. ק אסתי אפלבאום:

 חוץ מתחנה איזורית אחת וגלי צה"ל הכל ירד.  דוד חיון:

היו שלוש בסטגנציה ואחת בעליה, קראתי את  אסתי אפלבאום:

 הנתונים היטב.

 .0.3-, הם לא ירדו מ0.3-אילת, הם נשארו ב דוד חיון:

, יש פה זאת השאלה הראשונה. שאלה שניה ככה אסתי אפלבאום:

את השאלה שאני שאלתי על הביטחון, כשראיתי שלינואר פברואר מתוכנן רק, אתם 

 - - -בדקתם את זה למה המספר הוא 

 לא, חודשיים זה בסדר. יעקב בורובסקי:

בכל סעיף,  2011התקציב הזה לוקח את תקציב  ערן הורן:

התווספו  ועל זה 12חלקי  2-, הסכום הנמוך מבין השניים מחולק ל2012תקציב 

 הדברים שהיושב ראש ציין. 

לחודשיים. אני טועה? כתוב שם  6כפול  8,100 יעקב בורובסקי:

 - - -לרבעון אז זה לחודשיים 

 - - - 6אז תעשה כפול  810יש פה  אסתי אפלבאום:
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 אז אתה מגיע לחמישה מליון. יעקב בורובסקי:

יו זה הביטחון של הרדיו בלבד. זה מחולק בין הרד ערן הורן:

 לטלוויזיה. 

 זה רק הרדיו ולא הטלוויזיה.  יעקב בורובסקי:

 - - -כתוב הוצאות מינהל ארגון ומשק  אסתי אפלבאום:

 ברדיו.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה תחת סעיף ראשי של הרדיו.  ערן הורן:

 יש סך הכל, גם רדיו וגם טלוויזיה? יעקב בורובסקי:

 בכללי צריך להיות.  יוני בן מנחם:

 כמה יוצא הכללי? בורובסקי: יעקב

ערן, הכי מעניין זה מאיפה הורדת כדי להעביר  דוד חיון:

 - - -למדיה החדשה 

 כמה יוצא הביטחון בכללי?  אסתי אפלבאום:

 כמה יוצא הביטחון בכללי, לפני המדיה.  יעקב בורובסקי:

 איזה תקציב שמת לביטחון?  אסתי אפלבאום:

 עה מליון.זה משקף הפחתה של שב ערן הורן:

 מהשבעה החלק היחסי? יעקב בורובסקי:

 נכון.  ערן הורן:

 שישית מהשבעה? יעקב בורובסקי:

מינוס שבעה מליון שקל  2011זה בעצם תקציב  ערן הורן:

 . 2כפול  12-מחולק ל

אבל הורדתם מעוד סעיפים בגלל שהוספנו את  דוד חיון:

 המדיה החדשה. 

 - - -יודע  כלומר איציק אשכנזי יעקב בורובסקי:

 איציק אשכנזי קיבל מכתב מהמנכ"ל.  ערן הורן:

 הוא יודע שזה תקציבו.  יעקב בורובסקי:



 ישיבת הוועד המנהל
 71 17.1.12תל אביב, 

יש פה שאלה של אסתי לגבי רכש הפקות מחו"ל,  ר, אמיר גילת:"היו

אני מזכיר לכם, אני רציתי גם למען הסדר הטוב לדווח על זה בסוף הישיבה, אני 

שהוא מפסיק רכישת סרטים קנויים  מזכיר לכם שהוועד המנהל קיבל החלטה

במחוייבות כלפי היוצרים מחו"ל, שוב הרציו הוא שאם אנחנו לא יכולים לעמוד 

הישראלים, מה לנו לרכוש סרטים בחו"ל. החרגנו סרטים וסדרות שיש להם 

 - - -התחייבויות ארוכות טווח 

 כמה כסף זה? יעקב בורובסקי:

התקבלה ההחלטה הבטחתי ובוועד המנהל שבו  ר, אמיר גילת:"היו

להביא את זה גם לאישור ועדת התוכן, אתמול ועדת התוכן אישרה את ההצעה 

הזאת ולכן עכשיו זה מסונכרן בין החלטת הוועד המנהל שהיא כספית ותקציבית 

 - - -לבין החלטת 

לינואר פברואר זה אומר ששנתי  300אם זה מליון  אסתי אפלבאום:

 ?6זה כפול 

 , זה בדיוק מה שאמר ערן. 7.5זה  יעקב בורובסקי:

גם בהפקות? זאת אומרת אין כזה דבר שיש משהו  אסתי אפלבאום:

 - - -שיופיע יותר 

 - - -לא, אם זה סרגל החישוב שלו  יעקב בורובסקי:

לא, ברכש מדיה, זה אומר שהרכש הוא עדיין  אסתי אפלבאום:

 מליון ש"ח שנתי. 7-8שבעה מליון. בין 

 אם זה סרגל החישוב שלו אז אין בעיה.  יעקב בורובסקי:

אלף  333כתוב כאן סרטים קנויים מחו"ל מליון  אסתי אפלבאום:

 - - -ש"ח לינואר פברואר, זה אומר ששנתי 

 זה לא משקף את ההפחתה. ערן הורן:

 אז צריך להוריד את זה.  אסתי אפלבאום:

 זה גם חשוב לנו מול בג"צ.  ר, אמיר גילת:"היו

 אבל לא יודעים מה ההפחתה. :מודי בן צבי
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תשאלו את בני רוז'נסקי מה ההתחייבויות, כל מה  ר, אמיר גילת:"היו

 שהוא לא התחייבות תורידו. 

עוד שאלה. מה זה שמופיע, האם זה מתייחס למה  אסתי אפלבאום:

חמישה מליון שקלים, שירותי שרפי יהושע הציג שיש הנדסת בזק שמשלמים לבזק 

 ת מינהל וארגון. הנדסה בזק, הוצאו

 איזה מדיה? איתנה גרגור:

 אלף ש"ח.  478רדיו. חמישה מליון  אסתי אפלבאום:

 - - -זה החלק היחסי של  מודי בן צבי:

 של המשדרים? אסתי אפלבאום:

 נכון.  מודי בן צבי:

 פה זה בא לידי ביטוי? אסתי אפלבאום:

 כן. מודי בן צבי:

וקת משדרים דיגיטאליים, כי חוץ מזה יש עוד תחז אסתי אפלבאום:

 זה אולי של הטלוויזיה.

 . DTT-זה ה ערן הורן:

אם אפשר לדעת בגדול מאיפה קוצצו, לטובת  דוד חיון:

 המדיה החדשה וההפקות.

לא כתוב פה, קיבלנו את זה אתמול בערב, מה  ערן הורן:

 שהחלטנו כרגע לעשות זה להוסיף את ההוצאות.

 עכשיו. 12חלקי  2-בזאת אומרת שאנחנו לא  דוד חיון:

 - - -פלוס  12חלקי  2-אנחנו ב ערן הורן:

פלוס אם אתה פורס לאורך כל השנה את התוספת  דוד חיון:

 הזאת, אתה כבר גילמת את זה. הבנתי.

לא היינו פה בדיון,  12חלקי  1אם היינו עושים רק  ר, אמיר גילת:"היו

 12חלקי  1-ים את השינויים ב, מכיוון שאנחנו מכניס12חלקי  1-היינו זורמים עם ה

 אנחנו מגדירים את זה כתקציב ביניים שאנחנו מבקשים את אישור השר. 
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נראה לי די מובן מאליו שגם מבחינת ההפקות  תומר קרני:

מקור, על זה אני מדבר, על הבג"צ, התקציב הזה לחודשיים לא משקף את החלק 

הביא בחשבון שהיה ולא יחול היחסי של מה שנדרש על פי החוק נכון להיום, צריך ל

שינוי בחוק אז כמובן שביתרת התקופה אנחנו נצטרך להגביר מעל האחוזים האלה 

 כדי לעמוד באחוז השנתי.

 - - -מבחינת הניראות מול בג"צ יש לך  ר, אמיר גילת:"היו

לא תוכל להגביר אם לא תוכל לעשות תקציב. כבר  יוני בן מנחם:

 ם לא מסתדרים. מעכשיו אני אומר לך שהמספרי

הזה אתה לא יכול להגביר  12חלקי  2-גם את ה דוד חיון:

 באותו יחס ישיר.

 אסור לנו לאשר תקציב שלא עומד בדרישות החוק.  תומר קרני:

 אי אפשר לאשר תקציב כי לא יהיה תקציב. יוני בן מנחם:

אני רוצה לשאול משהו על זכויות יוצרים. מופיע  אסתי אפלבאום:

אלף ש"ח לזכויות יוצרים לינואר פברואר,  882ואר פברואר שלושה מליון לנו פה בינ

 .21, זה ברדיו בעמוד 6כפול 

 מה זה אקו"ם? יוני בן מנחם:

 זה כולם.  ערן הורן:

זה אומר שהשנה אנחנו אמורים לשלם רק על  אסתי אפלבאום:

 יה.מליון ש"ח זכויות יוצרים לרדיו. יש לנו גם בטלוויז 20-הרדיו למעלה מ

 ויהיה ניכוי זכויות גם באינטרנט.  זליג רבינוביץ:

אפשר לקיים דיון ממצה בנושא הזכויות, זה  אסתי אפלבאום:

תקציב מאוד משמעותי בתקציב של רשות השידור, לראות מה מצב ההתחייבויות 

שלנו, האם אפשר אולי לעשות משהו עם זה, שמענו סקירה טובה מאוד של אגף 

מי שמטפל אצלנו בזכויות, העולם השתנה, צריך לראות מה הייעוץ המשפטי של 

עושים עם הדבר הזה, אני חושבת שזה מגיע בסופו של דבר לסכומים כמו המשדרים 

 - - -שהקדשנו להם עכשיו את הדיון בנושא הזה, זה הופך להיות נושא מאוד 
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אבל מאיזה בחינה, מבחינת התשלום שיורד,  חנה מצקביץ:

 וגדלים בכל העולם. התשלומים הולכים 

 אנחנו מתבקשים להוסיף לזה ניו מדיה וכו'.  תומר קרני:

עדיף שנדע מה מצבנו האמיתי כי לפי מה שאני  אסתי אפלבאום:

יודעת אנחנו משלמים זכויות מבלי שאנחנו עוקבים אחרי ההשמעה ברדיו ואין לנו 

 מעקב. 

 אני רוצה להגיד משהו לגבי ניהול הזכויות. חנה מצקביץ:

 אבל למה עכשיו, בואו נעשה על זה דיון מסודר.  ר, אמיר גילת:"היו

זה דבר עקרוני של גוף שידור שיהיה לו ניהול  חנה מצקביץ:

 זכויות כמו שצריך. 

התחלנו לדבר על זה אתמול בוועדת מדיה חדשה,  ר, אמיר גילת:"היו

 לגבי הטכנולוגיות של רשימות שידור, אבל לא עכשיו. 

 ף גוף שידור לא משלם פר השמעה. א ערן הורן:

 ביום ראשון נעשה על זה דיון.  ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה לגבי התקציב להעלות איזה שהיא  אסתי אפלבאום:

הצעה, לגבי ינואר פברואר. הרי בכל מקרה אנחנו צריכים לקיים דיון על המשך 

ני במקרה עכשיו התקציב, קודם כל אני מבקשת לעבור עוד פעם על כל המספרים, א

עליתי על הענין הזה, אבל לראות שכל סעיף וסעיף פה עומד בכל ההחלטות שקיבלנו 

 של הוועד המנהל.

ועדת הכספים חייבת לממש את החלטות הוועד  דוד חיון:

 המנהל העקרוניות. 

 בסדר גמור, תעשו את זה בוועדת הכספים.  אסתי אפלבאום:

 ת הכספים.מה זה תעשו, את גם בוועד דוד חיון:

 בסדר, נעשה את זה ביחד בוועדת הכספים.  אסתי אפלבאום:

 - - -טוב, רגע, אז בואו  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -רגע  אסתי אפלבאום:

 בבקשה, רק עקרונות. ר, אמיר גילת:"היו
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אם אתם רוצים לקיים דיון, אני באתי לפה, פיניתי  אסתי אפלבאום:

 , אני גמרתי לדבר, תעשו מה שאתם רוצים. את הזמן, אם אתם לא רוצים, בבקשה

אנחנו מדברים כרגע על עקרונות תקציב הביניים  ר, אמיר גילת:"היו

. אם יש עוד משהו שאת רוצה להגיד את מוזמנת, אנחנו לא עוברים עכשיו 2012

 סעיף סעיף.

 סיימתי, תודה רבה.  אסתי אפלבאום:

ות תקציב הביניים הוועד המנהל מאשר את עקרונ ר, אמיר גילת:"היו

 - - - 2012ינואר פברואר 

למה אני צריך על פי החוק לעשות שינוי? עכשיו  יעקב בורובסקי:

, למה הוועד המנהל צריך לקבל החלטה שמאשרת 12חלקי  2אנחנו מאשרים סוג של 

 את הענין הזה?

שתי אלטרנטיבות שעומדות לנו על פי חוק יסודות  חנה מצקביץ:

 12חלקי  1מאושר ואין לנו תקציב מאושר, זה או עבודה לפי  התקציב באין תקציב

 אנחנו לא יכולים לעבוד בגלל השינויים שקיימים. 12חלקי  1או בצו של שר האוצר. 

 איזה שינויים? יעקב בורובסקי:

 . 2012היא לא כמו שנת  2011כי שנת  יוני בן מנחם:

 הוא אומר שאי אפשר להתאים.  חנה מצקביץ:

אנחנו עכשיו הולכים לעשות פרוצדורה שהשר  סקי:יעקב בורוב

 - - -הממונה יאשר את מה, אנחנו בסך הכל נמצאים כרגע בסוג של דיון תקציבי 

אני עדיין במשבצת של שומרי חוק, החוק מחייב  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אותנו לעשות את זה 

 את מה? יעקב בורובסקי:

 1ניים, כיוון שאתה לא לוקח לאשר את התקציב בי ר, אמיר גילת:"היו

 - - -, רצי לעשות שני שינויים מהותיים 12חלקי 

 - - -מה אני עכשיו  יעקב בורובסקי:

 לא היה מדיה חדשה ולא היה הפקות מקור. ר, אמיר גילת:"היו

 הבנתי. מדיה חדשה ולא היה הפקות מקור.  יעקב בורובסקי:
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 שבע שנים לא היה פה תקציב.  אסתי אפלבאום:

אין תקציב כי  11-גם היום אין לנו תקציב, גם ל נה מצקביץ:ח

 הוא לא אושר בממשלה. 

 1מהסך הכל של  12חלקי  1-הולכת להיות חריגה ב יעקב בורובסקי:

 ?12חלקי 

 ברור.  ערן הורן:

 קבוע בחוק לפי התת סעיפים. 12חלקי  1 חנה מצקביץ:

את הוא הוסיף  2011זה מה שערן אמר, לעומת  דוד חיון:

 - - -המדיה החדשה והוא הוסיף 

לא הולך להיות שום שינוי, נא לא להתבלבל, אין  יעקב בורובסקי:

, מה שהוא 12חלקי  1לו מאיפה להביא שינוי, הוא לא יכול להביא שינוי, הוא עושה 

 את התוכן, את המרכיבים.  12חלקי  1-משנה זה בתוך ה

ב אומר גם על אבל נדמה לי שחוק יסודות התקצי חנה מצקביץ:

 פי תת הסעיפים. 

 . 2012-נמוך מהצעת התקציב ל 12חלקי  1 ערן הורן:

של המדיה  12חלקי  1לחודש הבא?  12חלקי  1-ו יעקב בורובסקי:

החדשה ונניח שעכשיו אנחנו צריכים לשלם איזה הוצאה מיוחדת, אם זה לא חורג 

ם זה אנחנו הולכים מהסך הכל כי ההנהלה עושה סדרי עדיפויות, ע 12חלקי  1-מה

 לשר?

 אומרת היועצת המשפטית שכן. ר, אמיר גילת:"היו

 אז אין בעיה. 12חלקי  1אם אנחנו עושים  חנה מצקביץ:

 לכן אני אומר שאנחנו מקיימים פה דיון סרק.  יעקב בורובסקי:

 ?12חלקי  1-לא משנה מה התוכן של ה דוד חיון:

ות כי הם לא יודעים בוודאי שהם לא יכולים לשנ יעקב בורובסקי:

 מה היה התוכן הקודם. 

הסיכוי ששר האוצר יענה למכתב שלנו עד סוף  ר, אמיר גילת:"היו

 פברואר הוא קלוש.
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אבל אני לא רוצה לעבוד כמו טמבל. אנחנו נראים  יעקב בורובסקי:

 - - -רע, אנחנו לא חשובים 

ל צריך לעשות דיון מעמיק כשכל חברי הוועד המנה אסתי אפלבאום:

 - - -נמצאים, כולם נושאים באחריות, אי אפשר 

אלא אם כן אני טועה טעות דרמטית, איך פעלו  יעקב בורובסקי:

 שבע שנים? 

 . 12חלקי  1שבע שנים לא פעלו לפי  חנה מצקביץ:

 1, יש החלטה 12חלקי  1-אז מה עכשיו רצים ל יעקב בורובסקי:

 - - - 12חלקי 

 . 12חלקי  1פשר לעשות כשהאגרה יורדת אי א תומר קרני:

אבל ערן אומר שהוא עושה. אתם רוצים להגיד  יעקב בורובסקי:

 שערן לא עושה?

 תחליטו מה אתם עושים. אסתי אפלבאום:

אנחנו עכשיו פונים לערן להגיד לו אדון ערן אל  יעקב בורובסקי:

 - - - 12חלקי  1תעשה 

 - - -אתם רציתם להיות  חנה מצקביץ:

ה אנחנו עושים? נבוא לשר, השר יחתום, יהיה לך מ יעקב בורובסקי:

דיון בכנסת, יתקפו את רשות השידור שהיא פונה לראש הממשלה וראש הממשלה 

 מבחינה פוליטית מאשר ואף אחד לא יודע בכלל מאיפה זה התחיל. 

 בוא נשמע מה אומרת היועצת המשפטית.  יוני בן מנחם:

ספים ותקציבו של , החלה שנת כ12חלקי  1לגבי  חנה מצקביץ:

לא אושר מסיבה כלשהי ע"י אחת מהרשויות שהתקציב טעון אישורה על פי תאגיד 

כל דין, יהיה התאגיד רשאי להוציא בכל חודש כל עוד לא אושר התקציב כאמור 

מהתקציב השנתי שאושר לשנת הכספים הקודמת וזאת  12-סכום השווה לחלק ה

שר האוצר רשאי מטעמים מיוחדים או  לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם.

 - - -באישור ועדת הכספים 

 אז עכשיו אנחנו נלך לוועדת הכספים, יפה מאוד. יעקב בורובסקי:
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 - - -לקבוע בצו הוראות  חנה מצקביץ:

זה טכנולוגיה, זה הנהלה, זה אותם סעיפים וזה  יעקב בורובסקי:

סעיף א' ב' ג'? ערן צריך  אותו כסף, על מה אתם מדברים, מה אנחנו מאשרים תת

 . 12חלקי  1-להקפיד שלא לעבור את ה

 - - -או אם רוצים נעשה דיון רציני יותר  אסתי אפלבאום:

 דיון על מה? יעקב בורובסקי:

 אחרי שנדע לאן אנחנו הולכים.  אסתי אפלבאום:

 - - -לא נוכל לאשר תקציב שלא  תומר קרני:

 על מה אתם מדברים?  יעקב בורובסקי:

 - - -היועצת המשפטית אומרת שבורו צודק  יוני בן מנחם:

 היא לא אומרת. יעקב בורובסקי:

 היא אמרה לי הרגע שאתה צודק.  יוני בן מנחם:

 אני אומרת שזה הגיוני.  חנה מצקביץ:

אם באמת אנחנו רוצים עכשיו, מדבר אליכם אדם  יעקב בורובסקי:

הלתי תקציב כזה, אם אתה רוצה , ני12חלקי  1שניהל שבעה חודשים תקציב של 

לעשות פה הרשאות להתחייב, אם אתה רוצה למשכן את העתיד, אם אתה רוצה 

ועוד  12חלקי  1-לעשות פעולות אחרות זה מאה אחוז נכון, אבל אם אתה שומר על ה

אומר ערן שהוא מפחית מהענין, אין לך רבע בעיה. תראו מה אנחנו רוצים עכשיו, 

עדת הכספים ובוועדת הכספים לא יקבלו את ההחלטה כי ללכת לשר ומהשר לוו

 - - -וזה יגיד ככה והכל כדי שזליג יוכל  האופוזיציה תגיד נגד

 על איזה ועדת כספים דיברת? דוד חיון:

 של הכנסת.  יעקב בורובסקי:

 זה מאוד מסובך עד שזה יעבור.  חנה מצקביץ:

 זה לא יקרה עד סוף פברואר.  ר, אמיר גילת:"היו

עד שיהיה דיון באוצר, זה לא יהיה בחודשיים  נה מצקביץ:ח

 האלה. 
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אבל זה בסדר שהוכנסו סעיפים שלא היו בתקציב  דוד חיון:

 הקודם?

 אל תשאל אותי את השאלה הזאת.  חנה מצקביץ:

 נו באמת, אנחנו נקבל החלטה לא חוקית?  דוד חיון:

 איזה החלטה לא חוקית? יעקב בורובסקי:

הקריאה משפט שאומר שצריכים להיות היא  דוד חיון:

 אותם סעיפים.

נכון, אותם סעיפים, קרי טכנולוגיה, תשתיות,  יעקב בורובסקי:

 מזון, אין תתי סעיפים.

 . 2011-ב 0אבל במדיה החדשה היה כתוב  דוד חיון:

 מדיה חדשה נכנס בטכנולוגיה.  יעקב בורובסקי:

ה לפעול לפי הוועד המנהל מנחה את ההנהל ר, אמיר גילת:"היו

 לחודשים ינואר פברואר.  12חלקי  1עקרונות תקציב 

לא עשינו הפקת לקחים אמיתית מהשידורי מקור,  יעקב בורובסקי:

על זה היינו צריכים לעשות הפקת לקחים, לא מערבים את השר הממונה ואת 

הוועדות לפני שאנחנו מבינים שיש לנו פה איזה שהיא בעיה חורגת מהכתפיים שלנו, 

 . 12חלקי  1חרת הגוף הזה מתייתר. כל גוף במדינה שאין לו תקציב יודע לעבוד לפי א

דבר לפני אחרון זה הנושא של המתווה של הפקות  ר, אמיר גילת:"היו

מקור, שוב במסגרת הדיונים מול בג"צ והפעילות שנעשית במשרד ראש הממשלה 

לגבי המתווה שאנחנו ובמשרד האוצר לשינוי החוק הם רוצים לקבל מאיתנו המלצה 

מליון  30, רק שפה אנחנו חסרי מציעים, אז אני מציע שניצמד למתווה הרפורמה

 שקל.

 מליון שקל.  30מתווה הרפורמה פלוס  יוני בן מנחם:

 מה זה מתווה הרפורמה? תומר קרני:

 , משהו כזה. 200-ו 130, 100בשנה הראשונה,  60 ר, אמיר גילת:"היו

 אחוזים? סכומים או תומר קרני:
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אני רוצה לתרגם את זה לאחוזים. אנחנו חייבים  ר, אמיר גילת:"היו

 לתת תשובה עד מחר לגבי הצעת החוק. 

 מה הסוגיה? אסתי אפלבאום:

עכשיו אנחנו בתסריט שמתקנים את החוק. שואל  ר, אמיר גילת:"היו

אותנו המשרד הממונה מה הוא המתווה הסביר שבו רשות השידור יכולה לעמוד 

 דרישות החוק. ב

 תעשו ממוצע של העשר שנים האחרונות.  אסתי אפלבאום:

וזה מצטרף לחוק רשות השידור שמתניע את  ר, אמיר גילת:"היו

 הרפורמה.

אני מציע שבגלל שהם לא לקחו בחשבון ברפורמה  יוני בן מנחם:

 - - -את הפחתת האגרה 

 . 30אז זה מינוס  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו, מכיוון שהם עכשיו מגבשים את ההצעה אז  יוני בן מנחם:

שהם רוצים לפקסס לנו מחר, על זה הם שואלים, אז בואו נוריד את זה, נתפשר 

 איתם באמצע, מבחינת הטקטיקה. 

 ?30פחות  60של כמה, של  ר, אמיר גילת:"היו

שהפחיתו לכאורה שליש היה אמור לעבור  30-מה יעקב בורובסקי:

שזה מעל לכל מה שרק  60-הכנסות של הרשות, התכוונו ללהפקות המקור, הרי זה 

 - - -אפשר 

לא, זה מתווה הרפורמה. התסריט הוא בהנחה  ר, אמיר גילת:"היו

 שיש רפורמה.

אז אני עונה. כרגע זה רפורמה מינוס, אם  יעקב בורובסקי:

 - - -הרפורמה מכסה גם את האגרה 

 רק בשנה הרביעית.  ר, אמיר גילת:"היו

 היא לא מכסה, הם לא לקחו את זה בכלל בחשבון.  מנחם: יוני בן

אני אומר איך להציג את זה, אם הרפורמה מכסה  יעקב בורובסקי:

 - - -גם את האגרה אתה צריך להגיד 
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אני רוצה להגיד לכם שיש עכשיו דיון כולל על כל  אסתי אפלבאום:

ל שינוי החוק, ענין הפקות המקור, אם הולכים למהלך הזה והיה וילכו למהלך ש

צריך להסתכל גם לצדדים, לא רק לקבוע את זה כסכום, יש עכשיו את הסיפור עם 

יש את הבעיה עם הפקות מקור, בואו נראה אם אפשר להגיע  2ועם ערוץ  10ערוץ 

לאיזה שהוא מתווה שמוריד מאיתנו את החבל על הצוואר ועדיין השוק בכללותו 

 עושה הפקות.

עתי לכם ואני לא יודע אם זה התקיים, אני הצ יעקב בורובסקי:

 - - -לנסות לנהל משא ומתן איתם, אפשר היה להגיע לתוצאות טובות לכל הצדדים 

 הם שלחו לנו מכתב אתמול, ראית.  ר, אמיר גילת:"היו

בעיקרון מה שאתה מדבר אתה יכול להגיע ולהפוך  יעקב בורובסקי:

 את זה אחרי. 

חוזר ואומר, לדעתי כרטיס הכניסה אמרתי ואני  ר, אמיר גילת:"היו

 מליון שקל.  60-80הוא 

 אני אומרת לנהל דיאלוג. אסתי אפלבאום:

 לנו תהיה בדיוק אותה בעיה. 60-80-ב יעקב בורובסקי:

 אני אומר פחות.  יוני בן מנחם:

היות שהרפורמה באי וודאות נתקשה מאוד להציג  ערן הורן:

 צית הסכום. תקציב מאוזן בסכומים כאלה, אפילו במח

ברור. כמה שלא תביא עוד הכנסות, כמה שתגביר  יעקב בורובסקי:

 - - -את הגבייה 

יש פה שעת כושר, כיוון שהממשלה גם תחת איום  יוני בן מנחם:

 - - -הבג"צ וגם השר הממונה 

 וגם שר האוצר. ר, אמיר גילת:"היו

אז בואו נבקש מהם לרדת בהרבה ממה שהם  יוני בן מנחם:

ושיפתרו את הבעיה הזאת. אנחנו לא בסירה לבד, אנחנו בסירה גם עם שר  דורשים

 - - -האוצר שעד היום שמע לפקידים שלו 
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אם המטרה היא לעזור ליצירה המקומית צריך  אסתי אפלבאום:

 למצוא פתרון הדרגתי. 

תומר, יש לך מה להעיר מבחינה משפטית לגבי  ר, אמיר גילת:"היו

 יר? הבג"צ, מה יראה סכום סב

לא, זה לא ענין משפטי, אם יתוקן החוק אז יתוקן  תומר קרני:

 החוק. 

פה חייב להיכנס משא ומתן, אי אפשר לנהל את  יעקב בורובסקי:

העסק הזה חד צדדי, יש צד שני, דברו איתם, יכול להיות שבעל פה אפשר להגיע, 

 - - -יעקב נווה אמר שהוא מסוגל 

 זה.  אפשר לעשות גם את יוני בן מנחם:

קחו את יעקב נווה, שירוץ להפגיש את הצדדים,  יעקב בורובסקי:

 לראות איך אפשר להתקדם, יכול להיות שדיאלוג יביא רעיון.

 - - -הנושא האחרון קשור לגמול  ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה להוסיף שאני דיברתי עם הצד השני קצת  לנה קריינדלין:

 - - -ואני חושבת שכן אפשר להגיע 

 אז אולי את תגשרי?  יוני בן מנחם:

אבל אני חושבת שקודם צריך לשבת בשקט  לנה קריינדלין:

בפורום מצומצם ולחשוב על כמה אנחנו מוכנים, מה ההצעה שלנו ומה הכוח שלנו 

להשתמש בכסף הזה, כי אני חושבת שהסכום הזה הוא לא הגיוני, ברגע שהם יבינו 

 - - -שזה לא הגיוני ואין מה לעשות 

 הם יודעים שזה לא הגיוני.  יוני בן מנחם:

 - - -הענין הוא שכל שנה ראש הממשלה נותן פטור  לנה קריינדלין:

 זה מה שמעצבן אותם.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אני חושבת שצריך להגיע לאיזה  לנה קריינדלין:

 - - -אני לוקח על עצמי להזמין את  ר, אמיר גילת:"היו

ענין שהיתה איזה תביעה ויש משא ומתן, יש  זה לא תומר קרני:

 - - -חוק 
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לא, אתה מנהל את המשא ומתן על הבג"צ. תלוי  יעקב בורובסקי:

 - - -ועומד נגדך בג"צ 

 אבל אתה עדיין תימצא מפר חוק.  תומר קרני:

ברגע שהם עושים הסכמה וההסכמה צריכה להיות  יעקב בורובסקי:

 - - -של בית משפט שנים ותקבל תוקף  4-5-רב שנתית ל

ויהיה ארגון יוצרים חדש והוא יגיד שאתה מפר  תומר קרני:

 את החוק. 

 כולל תיקון החוק.  דוד חיון:

אתה מגיע קודם כל להסכמה של בג"צ איתם, הם  יעקב בורובסקי:

 - - -מושכים את הבג"צ, נקבל תוקף, עושים אחרי זה אולי נסיון לתקן, לראות 

רה אז כל הידברות צריכה להיעשות אם זה המק תומר קרני:

 באמצעות הפרקליטות שמייצגת. 

ברור. אני קודם כל אומר שתראה אם יש לך עם מי  יעקב בורובסקי:

 לדבר. 

אני מציע לנה, תני לנו כמה ימים, נראה מה אומר  ר, אמיר גילת:"היו

 המשרד הממונה לגבי המתווה ואז יהיה לך יותר כלים לדבר איתם או שנעשה את

 זה פורמאלית. 

אני מציע להיזהר עוד פעם גם בדיבורים במרכאות  תומר קרני:

 לא פורמאליים כי אם לא תהיה הסכמה זה יכול לבוא אחר כך נגדנו בבג"צ. 

 נושא הגמול שלכם. ר, אמיר גילת:"היו

הצמדה של הגמול של חברי המליאה ושל התשלום  אודי ירושלמי:

 אשר את התאריך. למשנה יושב ראש המליאה, צריך ל

 זה אושר. דוד חיון:

זה אושר אבל יש אי בהירות אם זה אושר  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -רטרואקטיבית או רק 

 - - -אושר רטרואקטיבית ממרץ  דוד חיון:

 לא, זה לא אושר רטרואקטיבית.  ר, אמיר גילת:"היו
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 תגדירו מה אתם רוצים.  יעקב בורובסקי:

מתחילת הכהונה אבל לא מצאתם  אושרה הצמדה דוד חיון:

 פרוטוקול. 

הצמדת הגמול לחברי המליאה אומרת שמתוקף  ר, אמיר גילת:"היו

הרי ששכר הבטלה,  30.10.11תקנות רשות השידור ובאישור הוועד המנהל מיום 

להלן גמול חברי המליאה וגמול משנה ליושב ראש יהיו צמודים למדד המחירים 

מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויועלו מידי  לצרכן כפי שמתפרסם מדי פעם

מעליית המדד לעומת המדד שפורסם  80%שלושה חודשים לפי שיעורים של 

, יום כינונה של המליאה החדשה. יש 23.3.11לאחרונה. ההצמדה תחול החל מיום 

 התנגדויות? 

 מה עם הסכום לגביש, חייבים לגביש כסף.  יוני בן מנחם:

 יש שונות? תודה, הישיבה נעולה.  :ר, אמיר גילת"היו

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


