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אני פותח את ישיבת הוועד המנהל. יש לנו סדר יום  ר, אמיר גילת:"היו

יגיע, אני מציע שנתחיל עם התקציב, אחר כך נשמע לגבי מאד עמוס. עד שזליג 

, אנחנו אישרנו את העקרונות. אנחנו קצת 2013תקציב  הרפורמה, לא נאבד זמן.

בלחץ של זמן עם לוחות הזמנים. סוף דצמבר בפתח, זה צריך לעבור עוד לוועדת 

 כספים ולחזור אלינו לאישור אחרי הערות והמלצות ועדת כספים. 

קיבלתם את החוברת. יש לנו מצגת שמציגה  ערן הורן:

אתם רוצים את זה פה או בוועדת  אותה, השאלה מבחינת מסגרת הזמן אם

 הכספים, או בשניהם. 

זו מכובדי, הוועד המנהל הוא לא ועדת כספים.  :יעקב בורובסקי

 שאלה לא טובה. 

 אתה שואל לגבי דברי ההסבר? ר, אמיר גילת:"היו

אני שואל אם אתם רוצים שנציג את המצגת שיש  ערן הורן:

 בה את עיקרי החוברת עכשיו.

 כן.  ילת:ר, אמיר ג"היו

 ברור, ברור.  יעקב בורובסקי:

 תנו לי דקה להתארגן. ערן הורן:

אז בינתיים בכל זאת נעבור לרפורמה, כי זליג  ר, אמיר גילת:"היו

 הגיע. זליג, בוא תעדכן בבקשה לגבי המשא ומתן. 

 אני רוצה לומר קודם, בסדר? יוני בן מנחם:

 בוודאי.  ר, אמיר גילת:"היו

ב, אנחנו במשא ומתן מואץ מול אגודת טו יוני בן מנחם:

העיתונאים ומול ההסתדרות. עם ההסתדרות כמעט הכל סגור. הייתה מתוכננת לנו 

פגישה ליום חמישי עם עורך דין אבי ניסן קורן, יושב ראש האגף המקצועי 

בהסתדרות ובאותו לילה הושגה פריצת הדרך לנושא שביתת האחיות והוא לא ישן 

ביטל את הפגישה. זה היה ביום חמישי ואנחנו מחכים שיקבעו כל הלילה, אז הוא 

לנו פגישה נוספת כדי לסגור. בינתיים חלה התקדמות ניכרת מול אגודת העיתונאים, 
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אנחנו סיכמנו את הכל, חוץ מנושא אחד, סעיף אחד שזה שכר המינימום. למרות 

גם עם היועץ שקיבלתי הבטחות מדני זקן, ישבנו איתם ישיבה ארוכה מאד, איתו ו

 הכללי שלהם, שיעבירו את הניסוחים המשפטיים, הסופיים. מרסיה, זה הגיע כבר?

לא, אבל העורך דין של אגודת העיתונאים אמר  :מרסיה צוגמן

 שהוא היה היום בבית המשפט בבאר שבע, אבל הוא יביא לי את זה בערב.

אוקי. אז הנה, אז אתם רואים. אז הניסוחים  יוני בן מנחם:

שפטיים, הסופיים, אמורים להגיע הערב, אבל נשאר נושא אחד שהוא פתוח וזה המ

נושא שכר המינימום. הייתה איזו הצעה שהאגודה העלתה, ערן בדק אותה והעלויות 

שלה הן מיליון שקלים נוספים כל שנה, וזה דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. אנחנו 

המסגרות התקציביות ומשם זה עבר לא נפרוץ, לפי ההנחיות שלכם לא פורצים את 

למשא ומתן, למגעים מואצים. אתמול בלילה שזליג ... טיפל בזה גם היום, אז הוא 

 הכי מעודכן, אז אני מעביר אליו את השרביט. 

למעשה אין עדכונים. מה שאמר יוני אחד לאחד.  :רבינוביץזליג 

צריכים להסכים לו אין לי מה להוסיף. רק אני חושב שמה שהם דורשים אנחנו לא 

לדעתי, אבל על זה נדבר בפורום יותר מצומצם אחרי זה, אם תרצו להתעדכן ממש. 

 זהו. זו דעתי. מעבר לזה אין. 

 מתי המועד הקרוב למל"מ, היום? ר, אמיר גילת:"היו

 אין לי מושג.  :רבינוביץזליג 

 היום.  ערן הורן:

שהם רוצים  אני חושב שלא צריכים לעשות את מה :רבינוביץזליג 

 שנעשה. 

 בסדר, אני הולך כבר הלאה.  ר, אמיר גילת:"היו

אני כמובן לא חוזר בי מדברי ההערכה שאמרתי  יוני בן מנחם:

בפורומים קודמים לגבי המשא ומתן, אבל אנחנו כבר חודש ומשהו בדד ליינים 

ץ שזזים מיום ליום ומשעה לשעה. אני אומר את זה בין היתר כי הכי קל היה לפוצ

את זה לפני חודש, אבל העובדה שלא פוצצנו זה כי אנחנו לא רוצים לפוצץ, כי אנחנו 

י הגיע המועד, שגם העד תום הגיע רוצים למצות עד תום. אבל אני חושב שמצד שנ
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מניסיון חודש שעבר אפשר עוד יום ואם היום צריך להודיע למל"מ, אז אני מניח 

שאמרנו בדצמבר, כלל וחומר חלים על ועוד יומיים. הרי ברור לכולם שהדברים 

ינואר ואני חוזר על עמדתי. אני הייתי מניח הסכם חתום על השולחן, חתום על ידי 

רשות השידור, מזמין את ההסתדרות, מזמין את אגודת העיתונאים לבוא ולחתום, 

אז אין רפורמה ואנחנו  –על הכיפאק, יש רפורמה. אם הם לא יגיעו  –אם הם יגיעו 

 ם גם מי אחראי לה. זו עמדתי, כי אנחנו פשוט חייבים לשים קץ לסחבת הזאת. יודעי

ערן, אני רוצה רגע להבין כמה דרישות אגודת  :יואב הורוביץ

העיתונאים, בכמה כסף הפריצה, קודם כל בכמה כסף ואחר כך נדבר על הדברים 

 האחרים.  בכמה כסף זה פריצה של המסגרת שהוסכם עליה בעבר?

מה שאגודת העיתונאים מבקשת, אמנם הם מכנים  :ערן הורן

את זה בשם שכר מינימום, אבל זה לא בדיוק מה שהיא מבקשת. להסכם צורפה 

טבלת שכר, והיא טבלת שכר חדשה של העיתונאים, שלא יהיו בשכר כולל אלא 

ומגיעה לדרגה המקסימאלית. הם  1בדירוג דרגה. אותה דרגת שכר מתחילה בדרגה 

את שתי הדרגות הראשונות. האמירה של שכר מינימום היא כביכול  מבקשים לבטל

ועליית שכר מי שהגה את הטבלה הזאת רצה לייצר פער בין עיתונאי לטכנאי, 

המינימום צמצמה את הפער הזה בצד של הטכנאים, ובגלל זה הם מבקשים. 

 140המשמעות של ביטול שתי הדרגות הראשונות היא שאוכלוסייה של בערך 

ים קופצת בשתי דרגות. זה שווה מיליון וחצי שקלים לשנה בבסיס, וזה מתגלגל עובד

כל שנה עד שהעובדים האלה פורשים. וכל עובד חדש במקצועו, שהיה אמור להיקלט 

 , וזה גם עוד משמעות כלכלית. אלה המספרים. 3לט בדרגה , נק2-ו 1בדרגה 

 יו, לא? וגם מי שלא עיתונאי, בטח זה משפיע על גאולה אבידן:

ויש פה עוד דבר מוסרי, אני לא יודע אם זה מעניין  :רבינוביץזליג 

את חלקכם, אבל יש פה עוד דבר מוסרי שלוקחים את הכסף ומממנים את זה 

לצרכים של עובדים אחרים. הם מציעים לממן את זה מקידום ... תסביר להם איך 

 זה מתחדד פה וכו'. אז תקשיבו.

אחוז זחילת שכר מובנית  3.5 -ש יש להם בהסכם ערן הורן:

בתוך ההסכם. יש על זה ויכוח מתי היא חלה, אבל הם היו מוכנים לוותר על השנים 
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. זה מצמצם בערך בחצי מיליון שקלים לפי חישוב גס שערכנו את 2012-ו 2011

המיליון וחצי. שוב, הבסיס מתגלגל כל שנה. לפי תחשיב שלנו, אם הם היו מוותרים 

זה היה פחות או יותר מאזן את התמונה. פחות או יותר מייצר  2013גם על שנת 

 איזון. 

 אבל עדיין, זה לא מוסרי. :רבינוביץזליג 

האם יש השלכה להסכם הזה אם ייפרץ, על  ר, אמיר גילת:"היו

 ההסתדרות, הם גם ירצו?

לא יודע. אני לא עובדת בהסתדרות. אני במקום  :רבינוביץזליג 

 רץ את זה בגדול. ההסתדרות הייתי פו

זאת הסיבה שהם לא נפגשים איתו, מה אתה  אסתי  אפלבאום:

 חושב. 

ההערכה שלנו כמובן שהם דוחים את זה שלא  יוני בן מנחם:

 לראות. 

 הם מתואמים, בטח.  אסתי  אפלבאום:

 הם יותר חכמים ממני וממזרים, תאמין לי. :רבינוביץזליג 

שכר, הוא רואה בזה מה עמדת הממונה על ה יעקב בורובסקי:

 פריצת מסגרת?

עמדת הממונה על השכר בשיחה שזליג ואני ישבנו  ערן הורן:

עם הנציג שלו, הוא אמר שהוא מבקש שכל מתן כלכלי בהסכם יאוזן  בויתור על 

 - - -משהו 

 במקור תקציבי.  יעקב בורובסקי:

לא, בוויתור שדל העיתונאים שיהיה כאילו תקציב  ערן הורן:

 אם הם מבקשים משהו שיותרו על משהו. פנימי, ש

 ואיך זה נענה על ידם? :יואב הורוביץ

 חפשו את החברים שלכם.  אסתי  אפלבאום:

 על ידי העיתונאים? ערן הורן:

 כן. :יואב הורוביץ
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הם לא מקבלים את ההצעה שלנו לוותר על שנת  ערן הורן:

2013 . 

ם, הממונה לא, את העמדה של הממונה איך ה ר, אמיר גילת:"היו

אומר להם אם אתם לוקחים את זה אתם צריכים לוותר על משהו אחר. מה הם 

 אמרו על זה?

 הם לא מוכנים לוותר על זה.  יוני בן מנחם:

 אבל זה הממונה, זה לא אנחנו . ר, אמיר גילת:"היו

 בסדר.  יוני בן מנחם:

 נו, מה, אבל זה אנחנו . אסתי  אפלבאום:

שאנחנו יושבים עם העיתונאים הם תראו, כ :רבינוביץזליג 

טוענים בפנינו שכל מה שהם יביאו לממונה על השכר הוא יאשר. במילים האלה. 

וכשאנחנו ישבנו עם הממונה על השכר, יתקן אותי ערן, הוא אמר אז מה אם הם 

 אז אתם צריכים להחליט מה שאתם רוצים, תחליטו. אומרים. 

השאלה הבאה, זליג וערן.  אז אני רוצה לשאול את יעקב בורובסקי:

, בדקות. את דעתי אתם יודעים. -תראו, אנחנו בדקות עכשיו, על ינואר, כבר לא על

אני חושב שינואר זה גם מאוחר כבר, אבל נניח שאנחנו ניתן סיכוי לינואר. מה יקרה 

אם אנחנו נענה לדרישת העובדים ונביא את זה להכרעת הממונה. הרי לא נעשה 

 ממונה, נכון? פעולה בניגוד ל

 מה איכפת לו? זה על חשבונך, למה שהוא יגיד לא? :רבינוביץזליג 

 אני שואל. לפני רגע אמרת שהוא יגיד לא. יעקב בורובסקי:

הוא אמר מה שהוא אמר לערן, הוא אמר לנו, היינו  :רבינוביץזליג 

 בחדר. 

אז אני שוב חוזר על השאלה, אני רוצה לדעת.  יעקב בורובסקי:

יעבור ויהיו הצבות במל"ג. זה מה שמעניין  23-בסוף איכפת לוועד המנהל שהתראו, 

אותי. כי אני רוצה שהרפורמה, בכל הכבוד אני רוצה שהרפורמה תצא לדרך. עכשיו, 

אני לא מוכן שאנחנו כוועד מנהל ניתן ידינו לכך שהרפורמה לא יוצאת לדרך. אז אני 

 - - -אצל הממונה על השכר שואל, אם אתם אומרים לי שהבעיה כרגע היא 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 7 23.12.2012תל אביב   

 בדבר הזה.  :רבינוביץזליג 

 בדבר הזה. אז איזה עוד בעיות יש? יעקב בורובסקי:

 לא, אז אני אנסה להסביר.  ערן הורן:

 ערן, הוא לא יושב איתכם ביחד? אסתי  אפלבאום:

 מי? ערן הורן:

 הנציג שלו לא יושב איתכם ביחד עם העיתונאים? אסתי  אפלבאום:

היינו בחלק מהשלבים היותר מוקדמים, ישיבות  ן:ערן הור

 משותפות. האחרונות לא היו יחד.

 למה, כי הם לא מגיעים? אסתי  אפלבאום:

 מי? זליג רבינוביץ:

 הנציג של הממונה על השכר, יחד אתכם.  אסתי  אפלבאום:

לא היו נקודות שיש חיכוך איתם. ברגע שהיו  זליג רבינוביץ:

ל הנקודות הספציפיות. זה היה דברים אחרים, מעבר של נקודות חיכוך ישבנו ע

 אנשים מדירוג לדירוג, ממקורבים כאלה למקורבים אחרים, כל  מיני. 

 –תסביר לי מה עמדת הממונה. הממונה אומר  יעקב בורובסקי:

תמצאו, זה מה שאמרת, הממונה אומר תמצאו חלופה אצל העובדים. העובדים 

ר חלופה. יש מצב שאנחנו מעבירים את הדברים אומרים אנחנו לא רוצים לייצ

במובן הזה שאנחנו אומרים, ותראה, גם יש פה היגיון של נראות. להכרעת הממונה 

 אני לא רוצה שהוועד המנהל יהיה זה שבסופו של דבר הכשיל את הרפורמה. 

אני לא רוצה לנבא מה יגיד הממונה. אני רוצה  ערן הורן:

ן המועד שבו נחתם ההסכם הקיבוצי להיום, זה להסביר משהו אחר. ההבדל בי

שבתקופה שנוהל המשא ומתן על ההסדר הקיבוצי, כל פעם שהיה איזה שהוא מתן 

כלכלי, היינו מכניסים את זה לתכנית העסקית ומביאים את זה לפתחו של האוצר 

בדיונים על הסכם המימון. כרגע המימון הוא סגור. המשמעות של בקשת אגודת 

היא סדר גודל של כמו שאמרנו בין מיליון למיליון וחצי בשנה בבסיס,  יתונאיםהע

מליון שקלים. זאת  המשמעות. זאת הנקודה  9שש שנים זה -דהיינו כל שנה, בחמש

 - - -להחלטה. אין פה 
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 - - -זאת הנקודה, או  יעקב בורובסקי:

 אבל יש עוד דבר אחד.  יוני בן מנחם:

 ראתם בהרבה מאד דברים אחרים. אנחנו הלכנו לק :רבינוביץזליג 

 רק עוד משפט אחד. ערן הורן:

מיליון, עדיין  9-רגע, ערן, אם אנחנו שמים את ה ר, אמיר גילת:"היו

 אנחנו צריכים אישור ממונה. 

מיליון, יש להניח שאנשי  9-אם אנחנו שמים את ה ערן הורן:

רך היא הייתה האוצר ישאלו אם התכנית העסקית עדיין מאוזנת, כי כשיצאנו לד

מיליון שקלים. זה מכניס אותה לגירעון  150-מאוזנת בחריג אחד שזה מע"מ על ה

 בסדר גודל כזה, לא פחות ולא יותר. 

 וגם אני מניחה שמישהו אחר יפתח את זנה.  :גאולה אבידן

אבל יש פה עוד נקודה אחת, שאיך אומר זליג, היא  יוני בן מנחם:

עובדים אמרת,  140אמור להיות משולם לאותם הנקודה המוסרית. הפיצוי הזה 

 נכון?

 עובדים. 140-כ ערן הורן:

בהשתמש בתקציבי הקידום של כלל העיתונאים.  יוני בן מנחם:

זאת אומרת אנחנו לוקחים את תקציבי הקידום משאר העיתונאים ונותנים את זה 

 האלה. אתם מבינים מה המשמעות של זה? 140-לקבוצה של ה

כן. ויש אנשים חלשים שלא מרוויחים הרבה. הם  :ץרבינוביזליג 

 לא מקורבים. 

אתם  מבינים את העניין פה? זה כאילו יש איזו  יוני בן מנחם:

 ואנחנו מממנים אותם מתקציבי קידום של שאר העיתונאים.  140נבחרת של 

אני לא בעד לפתוח שום דבר. אני חושבת שזה איזו  :גאולה אבידן

חות, שזה לא היה נכון שזה יקרה. אני חושבת שאנחנו פשוט שהיא מסגרת של התנצ

 נוהגים באוזלת יד. אתה לא רוצה, זהו. תישארו עם רדיו, תלכו בלי טלוויזיה. 

 . 10נכון, תלכו לעבוד בערוץ  אסתי  אפלבאום:
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לכו למעריב. אתה רוצה שמחר מחרתיים כשבאים  גאולה אבידן:

ה, במקום לומר שאפו, במליאה מה קיבלנו? למעריב והקופה ריקה ואין פנסיה? תרא

נו, זה עניין של מה בכך. אם זה עניין של מה  –הם מנסים לתת איזה שהוא נופך של 

 בכך, תרד מזה אתה, למה אנחנו? למה לפתוח? וגם זו אמירה של הוועד המנהל. 

 חד משמעית.  אסתי  אפלבאום:

 זו אמירה חד משמעית.  גאולה אבידן:

 זה לא מוסרי גם, רבותי.  :ץרבינוביזליג 

 בלי קשר למוסריות.  גאולה אבידן:

 - - -זה מאד קשור, כי לוקחים כסף של עובדים ש  :רבינוביץזליג 

אוקי, אתה צודק, אבל זה לא קשור למוסריות. זה  גאולה אבידן:

איזה שהוא קשר שכשמדובר בצד השני, אז זה עמידה על קוצו של יוד, וכשמדובר 

 –זה כספי ציבור. לא צריך לפתוח בשום דבר. לא נראה  –שות השידור בנושא של ר

בואו ננקוט בצד. בואו נלך. מה ביקשנו? שימכרו לנו את גבעת התחמושת, ואנחנו 

ימים כלילות אנחנו עושים שיהיה לכל האנשים האלה בתים, באיזה משא ומתן? 

אני רוצה שכל מאורי . 10, בערוץ 2שיהיה להם מקום עבודה. תראה מה קורה בערוץ 

הגולה שעובדים ברשות ילכו להגיש קורות חיים בכל המקומות האחרים. בבקשה. 

פעם אחת צריך לומר את זה. לא פותחים. לדעתי אסור לפתוח שום משא ומתן. אתה 

במקום שפה אתה מראה איזה שהוא מצמוץ, מיד מתנפלים עליך בדברים אחרים. 

 אסור. 

פגישה יש עוד דרישה ועוד דרישה. אני  אגב, בכל :רבינוביץזליג 

 רק מחזק את מה שאמרה גאולה.

 לא, אסור לפתוח. גאולה אבידן:

עוד דרישה ועוד סעיף ועוד כזה, ועוד תעזור להוא,  זליג רבינוביץ:

 ותעזור להיא. 

 נכון.  :גאולה אבידן

 תעשו לי טובה, מה שנקרא.  :רבינוביץזליג 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 10 23.12.2012תל אביב   

ה לומר עוד משהו. אנחנו רק וסליחה, אני רוצ גאולה אבידן:

, אז הישיבות שיהיו על מה הן הזכויות של 700-בתחילתה של דרך, וכשיתחילו ה

פלוני ואלמוני ונתנו לזה ונתנו לזה, ותנו לו, וקחו  לו, וגנבו לו ועשו לו, ואנחנו רק 

בתחילת הדרך ואם לא תהיה כאן איזה שהוא קו מאד מאד ברור שיש משאים 

שחתמתם ולא פורצים אותם, אז אנחנו ניתן איזו שהיא תחילה  וחתימותומתנים 

 של איזה שהוא כדור שלג שאנחנו לא יודעים מה יהיה סופו. 

רן, האם בחתימה המקורית הדרישה הזאת לא ע :יואב הורוביץ

 הייתה קיימת?

הם חתמו על טבלת השכר עם שתי הדרגות שהם  ערן הורן:

 רוצים לבטל, היא חלק מההסכם. 

  חתמו על זה כחלק מההסכם. :ב הורוביץיוא

 בגלל העלייה בשכר המינימום. :מרסיה צוגמן

 שכר מינימום זה חוק.  ר, אמיר גילת:"היו

 בסדר, שילכו לבית המשפט.  אסתי  אפלבאום:

רבותי, אתם צריכים גם להבין עוד משהו חוץ  :רבינוביץזליג 

יינו צריכים לגמור את הדבר מהעלייה בשכר. יש משהו מאד בסיסי. למעשה אנחנו ה

כי הסכמי הרפורמה כבר נחתמו, כבר נעשו. כאלה כרכים הזה בשעתיים וחצי. 

גדולים מלאים בניירות ותחשיבים.  פ ת א ו ם פותחים את זה. מביאים איזו שהיא 

רשימה, זה נשמט, זה נשכח, זה זה, זה זה. תראו לאן אנחנו מגיעים. אם אתם לא 

 אני יותר טוב מזה לא יודע לעשות.תדעו לתת קאט אחד, 

 מרסיה, כל הדברים הם אכן לא בהסכם.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, יש דברים שהם בהסכם, אבל זה החלק הקטן.  :מרסיה צוגמן

 , זה היה נושא שהוא היה סגור בהסכם. -הטענה הזאת למשל היא לא הייתה טענה ש

תי, את רוצה להגיד נו, אז למה לפתוח? אוקי, אס ר, אמיר גילת:"היו

 משהו?

 לא, יואב רצה. אני אגיד אחרי יואב.  אסתי  אפלבאום:
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תראו, אני אומר ככה, קודם כל תפס אותי דני זקן  יואב הורוביץ:

כל מה שאנחנו אומרים זה על דעתו של האוצר. ככה הוא אמר  –ביציאה ואמר לי 

 לי, מה שהתברר כלא נכון. 

 א יביא לי מחר את האישורים. לי הוא אמר שהו יוני בן מנחם:

לא משנה. אני לא רוצה כרגע, זה משא ומתן, זה  :יואב הורוביץ

מה שנאמר, זה לא קורה. עכשיו תראו, אני חושב שלצערי אין לנו ברירה אלא, כדי 

זהו, נגמר. או שאתם חותמים עכשיו  –לזרז את החתימה, לבוא ולהגיד להם חברים 

שזה יזרז את זה. אנחנו נזרז את זה. למה? כי אם  או שלא קורה כלום. אני אומר

אנחנו לא נעשה את זה, הסבירות שממילא לא תהיה רפורמה, כי ההסתדרות תפרוץ 

היא גבוהה יותר. ולכן אוסף את כולם, אומר להם חברים, עשינו הכל. משרד  –לך 

ראש הממשלה עשה את כל מה שצריך. משרד האוצר עשה את כל מה שצריך. 

וההנהלה עשו את כל מה שצריך. ההסתדרות עשתה את כל מה שצריך. זה  המנכ"ל

 נכון לעשות שההסתדרות סגורה?

היא לא סגורה. אני אדבר בפורום קצת יותר  זליג רבינוביץ:

 מצומצם על הדברים של ההסתדרות. 

 בסדר, נניח.  אסתי  אפלבאום:

יוצאים מפה דברים להסתדרות, רבותי, אתם  :רבינוביץזליג 

 פשוט הורסים את הכל .

מה זה הורסים ומה זה אתם? אני בדעה שצריך  :יואב הורוביץ

זהו, נגמר,  חיכינו, נגמר. או שאתם  –לבוא ולקרוא להם עכשיו ולהגיד להם חברים 

רוצים או ככה או אין רפורמה והאחריות כולה עליכם. נקודה. זה יביא יותר מהר 

 את החתימה.

ה זה לא אמור להיות במס שפתיים. זה כן, אבל את :גאולה אבידן

אמור להיות ככה. הם לא רואים עיתונים? לא קוראים מה קורה סביבתם? מה 

 לעשות? 

מרקר היום? יש שני עמודים היום, -ראיתם את דה יוני בן מנחם:

היו"ר ראה את זה, הפניתי את תשומת ליבו גם כן. יש שני עמודים היום מה הן 
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 20-מיליארד שקלים ל 15-ורו אמר. אגב הסכום גדל מהמשימות, בעקבות מה שב

-מיליארד שקלים לפי הערכות האוצר, הבור התקציבי. ויש היום כתבה גדולה בדה

מרקר על האתגר הבא של הממשלה הבאה, זה לעמוד בהסכמי השכר במגזר 

הציבורי. יש שם רשימה של כל המגזרים שצריך לטפל בהם, החל מהאחיות, חברת 

 מלים וכל הדברים האלה. החשמל, הנ

 כמה גדל השכר של המגזר הציבורי. יואב הורוביץ:

כן, כן, ואיך הממשלה תסגור את הבור הזה. אז  יוני בן מנחם:

אתם רואים עם מה צריך להתמודד. אנחנו לא יכולים פה להגדיל את הגרעון, לעשות 

ים לעשות את גרעון בתכנית העסקית של הרפורמה, כמו שאמר ערן. אנחנו לא יכול

הדבר הזה, עם כל הרצות להיענות ולקדם ולעשות את הרפורמה, אבל  יש דברים 

שהם קווים אדומים. אנחנו לא יכולים לעשות רפורמה גירעונית. גם האוצר לא 

 יאפשר את זה. אז הדברים האלה צריכים להיות ברורים.

ן עוד טוב. אני מציע את ההחלטה הבאה. אנחנו נית ר, אמיר גילת:"היו

 יום למיצוי המשא ומתן. עם ההסתדרות אפשר לסגור ביום?

 הם מחכים לעיתונאים.  יוני בן מנחם:

ההסתדרות היא לא הבעיה רבותי, תבינו. מישהו  :רבינוביץזליג 

הסב את תשומת לבה של ההסתדרות, ואת זה אני שמעתי באוזני, זה לא רכילות. 

כדאי להמתין עם זה, כי ממילא שהסב את תשומת ליבה, מתוך המערכת שלנו, 

נותנים לעיתונאים דברים. אני לא מדבר מקרב העובדים, מקרב ההנהלה. זה דבר 

 חמור.

מרסיה, את אומרת שהטיוטות אצלך כבר? הגיעו  ר, אמיר גילת:"היו

 עכשיו?

לא, הטיוטות של ההסתדרות, זה אותו מצב שהיה  :מרסיה צוגמן

 לפני שבועיים.

 והעיתונאים? ר, אמיר גילת:"היו
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והטיוטה של אגודת העיתונאים, הם אמרו היום  :מרסיה צוגמן

שהם ישבו עם עורכי הדין, עם ... והנציגים ויש להם משהו להביא לנו והם יביאו לנו 

 היום בערב. 

 מה הוא המועד האחרון להקצבה? יעקב בורובסקי:

תראה, הניסיון של החודש הקודם הוא הפך את  ערן הורן:

 - - -אחרון למשהו המועד ה

 נזיל. מרסיה צוגמן:

ביקשתי מהם שינקבו בתאריך, הם נקבו בתאריך  ערן הורן:

 של היום. 

 שעות.  24אתה יכול לסחוט מהם עוד  יוני בן מנחם:

 אני מניח שעוד כמה ימים.  ערן הורן:

 שעות. 24שעות. רק  24 אסתי  אפלבאום:

צריכים לשים קץ לסחבת טוב, אני  חושב שאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

הזאת, אי אפשר למשוך את זה יותר. אני כבר רואה שאם אנחנו לא נשים לזה קץ גם 

ינואר בסכנה, ואז הכל חרב ממילא. ואם ינואר חרב, אז זה לא משנה, זה אותו דבר. 

ולכן אני מציע לתת עוד יום למיצוי המשא ומתן. ביום שלישי, בשעה אחת בצהריים 

 - - -של ההסכם על ידי רשות השידור  יונח עותק חתום

מכל מקום זה צריך לבוא לאישור הוועד המנהל  יוני בן מנחם:

ואישור הממונה על השכר. אם תהיה טיוטא סופית זה צריך לבוא אליכם קודם כל 

 לאישור. אני צודק, מרסיה?

 כן. :מרסיה צוגמן

 כר. ובו זמנית אנחנו נעביר את זה לממונה על הש יוני בן מנחם:

 אז בואו נחתום על הטיוטה הסופית עכשיו.  יעקב בורובסקי:

 אין בעיה. תעבירו את זה עכשיו לוועד המנהל.  אסתי  אפלבאום:

הוועד בסדר, הוועד המנהל לא יהיה הגורם שיעכב.  ר, אמיר גילת:"היו

 המנהל עד יום שלישי יאשר את שתי הטיוטות וזה יהיה מוכן לחתימה. 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 14 23.12.2012תל אביב   

הטיוטה תהיה פה מחר, מרסיה? אפשר יהיה  יעקב בורובסקי:

. אני רציני, אני לא צוחק. כי אני -לחתום? אני מחר בתל אביב, יכול להיות שאני

 טכנית לא רואה את עצמי מרוצץ פה יום יום. 

 אפשר לעשות את החתימה בחיפה.  ר, אמיר גילת:"היו

אם אתה רוצה לעשות את החתימה בחיפה,  יעקב בורובסקי:

 . בזיכרון אפילו תקבלו אספרסו טוב. תבורכו

טוב, אז אם ההחלטה מקובלת על כולם, אין  ר, אמיר גילת:"היו

 התנגדות? אז זו ההחלטה. 

אבל את ההסכם המקורי. תרשמו את זה  :רבינוביץזליג 

 המקורי.  –בפרוטוקול 

 ההסכם שיועבר לידינו.  ר, אמיר גילת:"היו

 האחרון, המקורי שלנו. הנוסח לפני החודש  :רבינוביץזליג 

 מה שיוני יגיד שזה, אז על זה.  גאולה אבידן:

טוב. בינתיים יש התפתחות נוספת בבית הדין  ר, אמיר גילת:"היו

לעבודה, שזה פסק דין קצת מתפתל הייתי אומר, אם יורשה לי. מצד אחד הוא קיבל 

דור לבנות את עמדת האגודה שלוד היא לא גוש דן. אבל מצד שני אפשר לרשות השי

 - - -את המתחם בגוש דן, לאחר שימוצו הליכים לחיפוש אלטרנטיבות 

 בלוד.  יוני בן מנחם:

 בלוד, כן. מה אמרתי?  ר, אמיר גילת:"היו

 .30%-הוא הוריד את ערך הדירות בלוד עוד פעם ב יעקב בורובסקי:

לאחר שימוצו ההליכים לחיפוש אתר חילופי  ר, אמיר גילת:"היו

  תל אביב, איך נגדיר את זה? במטרופולין

 יותר קרובים לתל אביב. :מרסיה צוגמן

 יותר קרובים לתל אביב. ר, אמיר גילת:"היו

 מכיכר המדינה עד לשנקין.  אסתי  אפלבאום:

 כן, דרך נמיר. גאולה אבידן:
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יש פה שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת להגיש  ר, אמיר גילת:"היו

דה ואנחנו לא יודעים כמובן כמה זמן זה ייקח וכו', ערעור לבית הדין הארצי לעבו

וכמובן לא יודעים את התוצאה. דרך אחרת היא לפרסם מחר בבוקר 'קול קורא', או 

ימים  10לפנות בפנייה יזומה או בכל דרך אחרת לרשויות מקומיות בגוש דן, לתת 

 לא תפנה.  –תפנה. לא תפנה  –לעניין הזה. רשות שתפנה 

סליחה שאני לא זוכרת, למה האופציה של בת ים  :לנה קריינדלין

 ירדה?

כי בלוד גם הכדאיות הכלכלית יותר טובה, וגם  ר, אמיר גילת:"היו

 קיבלנו גב יותר טוב מראש הוועדה הממונה. 

אבל יש לנו מחויבות שלפחות נגיד אותה. קודם כל  :יואב הורוביץ

 ות. אז אמר. אז אמר. לפני שאנחנו מפרסמים 'קול קורא' אנחנו צריכים למצ

 נכון, צודק.  אסתי  אפלבאום:

 - - -אז אמר. אני רואה בזה  :יואב הורוביץ

 זה חמור ביותר.  אסתי  אפלבאום:

אני רואה בזה, אם יש משהו שהוא באמת מעורר  :יואב הורוביץ

שאט נפש, זה הטענה שלוד היא לא גוש דן ושכאילו לוד, אנחנו לא נגיע ללוד. אנחנו 

ללוד? תשאירו אותנו פה בזה. זה משהו שהוא מקומם, שאחד צריך להילחם בו.  נגיע

שניים, זה בניגוד בעניין הזה לדעתו של משרד ראש הממשלה. בא אלינו בן אדם, 

פתח ונתן לנו מאיר ניצן. אנחנו צריכים לשבת איתו לטכס עצה. זה לא שאמרו, אז 

ה. אני לא קראתי את כל פסק הדין, אנחנו עכשיו עושים 'קול קורא'. זה לא עובד ככ

כי זה הועבר ממש בצהריים ולא היה לי זמן, אבל אני רוצה להבין מה הנימוקים 

 - - - ואיך אומרים, ראוי שגם 

 ערעור. אסתי  אפלבאום:

כן. כי מה? יש למישהו פה איזה אינטרס נדל"ני  :יואב הורוביץ

עד המנהל, ברמה הערכית, חשב בלוד? בגלל זה אמרנו את זה? אמרנו את זה כי הוו

שזה נכון ללכת למקומות שצריכים לתמוך בהם ולחזק אותם. עכשיו, בלי שום קשר, 

יש הרבה מקומות טובים אחרים, בת ים זה לא מקום רע ושום דבר. וגם רמת אביב 
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זה לא מקום רע. שום דבר זה לא מקום רע. קיבלנו החלטה שנראית לי הגיונית, 

סרית. אני ברמה האישית אומר חברים, אין. רוצים להילחם כל סבירה, מדתית, מו

הזמן? בסדר. כמו שאמרה גאולה, אין שום בעיה. שיחפשו במלחמה, מלחמה. שילכו 

 לחפש עבודה או במעריב או בזה.

 .10בערוץ  אסתי  אפלבאום:

ריבונו של עולם. ואני גם רוצה להגיד עוד דבר ואני  :יואב הורוביץ

אמר מי מחברי המליאה, שאנחנו צריכים לדאוג, למה שבורו אמר. פה אולי מתחבר 

אנחנו קודם כל צריכים לדאוג לעובדי רשות השידור. אז אני אומר אנחנו קודם כל 

צריכים לדאוג למשלמי האגרה ולציבור האנשים במדינת ישראל, לפני המחויבות. 

סים של עובדי זאת המחויבות האמיתית שלנו. אנחנו לא פועלים בניגוד לאינטר

הרשות, אבל אנחנו לא ועד עובדים, ואני לא יושב ראש ועד עובדים של עובדי רשות 

השידור. אני פה כנציג ציבור, נקודה. והאינטרס הציבורי בעניין הזה למיטב הבנתי, 

אומר שאנחנו צריכים להתעקש על לוד. אלא אם כן יגידו לי, יבוא מישהו ויסביר לי 

 בצורה יפה למה לא. 

 חד משמעית.  אסתי  אפלבאום:

ולכן אנחנו צריכים ללכת על לוד. זאת עמדתי  :יואב הורוביץ

 בורובסקי. 

 מי ייצג אותנו? :גאולה אבידן

 עורך דין פסי.  ר, אמיר גילת:"היו

מרסיה, קודם כל מה הניתוח המשפטי של  יעקב בורובסקי:

פטיות? עובדתיות? ההחלטה. אנחנו מאוכזבים, אנחנו חושבים שהיו טעויות מש

 הערכנו שזה מה שיהיה, מה?

אולי עורך דין פסי אמר את זה מלכתחילה, ש :מרסיה צוגמן

תהיה טענה שלא עשינו מספיק בדיקות. אבל בעיקרון ניצחנו בזה שבית הדין אמר 

שאחרי בדיקות, אם יתברר שאין אופציה יותר טובה בערים יותר טובות, אז הוא כן 

את ההסכם הקיבוצי איפה שכתוב גוש דן, לפרש את זה לחיוב.  יאשר. כן ניתן לפרש
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הוא נתן לנו את האופציה ללכת לגוש דן, הוא לא פסל את זה, בתנאי שאנחנו נבדוק 

 - - -אם אין אופציות יותר טובות, או משוות 

זאת אומרת שכשבחרנו את לוד לא מספיק בדקנו.  :גאולה אבידן

 תבדקו עוד הפעם.

אני שואל מבחינה משפטית מה אתם אומרים.  יעקב בורובסקי:

מה? לא מה כתוב. מה כתוב הבנו. אבל מה אתם אומרים? יש סיכויים לערעור? 

 כדאי ללכת לערעור? נכון ללכת לערעור? מה אתם אומרים?

ככה, אנחנו יכולים ללכת לערעור, אבל אי אפשר,  :מרסיה צוגמן

נחנו הולכים לבית הדין ולא יודעים אנחנו נכנסים ולא יודעים איך יוצאים משם. א

איך יוצאים משם, ומצבנו יכול להיות יותר חמור. יכול להיות שגם בית הדין יפסול 

בכלל את לוד. אנחנו לא יודעים. וגם לא יודעים כמה זמן זה לוקח, אבל אפשר 

 לערער.

 מאיזה נימוקים אפשר לערער? יעקב בורובסקי:

 - - -לא מקבלים את ה מהנימוקים שאנחנו  :מרסיה צוגמן

 אפשר לעשות תהליכים במקביל, מרסיה?  יוני בן מנחם:

היו שם הרבה עדויות. אנחנו אומרים שזה לא  מרסיה צוגמן:

 פרשנות, שלא יכול שבית הדין מתערב וכל הדברים שאמרנו לראשונה. 

כלומר מה שיואב ואסתי אמרו, אנחנו ברמה  יעקב בורובסקי:

לא לו, וק על פסק הדין במובן הזה שהוא מתערב בשיקולים העקרונית מבקשים לחל

 נכון? 

 נכון. אסתי  אפלבאום:

למרות שזה כתוב בהסכם הקיבוצי. הרי לא יכול  יעקב בורובסקי:

להיות שבאופן מהותי בית דין יחליט שהמדינה תחליט אם היא הולכת ללוד או 

כים ללוד, יש לזה הולכת למקום אחר. הוא יכול להגיד מקסימום שכיוון שהול

האם זה נכון, חנה,  מכוניות ושתי מוניות. 3השלכות על תנאי העבודה, ולכן תוסיפו 

 הרמת את היד, רצית להביע דעה.
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כן. קודם כל באמת פסק הדין הגיע רק לפני  חנה מצקיבץ:

שבועיים, אז לא היה לנו זמן עוד לחשוב לעומק על הדברים, אבל כמו שאומרת 

כול להיות בעייתי. גם יגזול לנו זמן וגם לא בטוח, אנחנו לא צריכים מרסיה, ערעור י

לשכוח שמדובר בבית דין לעבודה. הוא יוצא מנקודת ראות אחרת ממה שנאמר. מה 

שבית הדין החליט, עיקר פסק הדין מסתובב בעצם סביב האבחנה שהוא עושה בין 

לוד כביצוע בקירוב. ביצוע בקירוב לביצוע מדויק. זאת אומרת, אנחנו בחרנו את 

עדיין לא מיציתם את האפשרות של ביצוע מדויק, של גוש דן ממש,  –הוא אומר 

שהכל מסתכל מבחינת זכויות העובדים ואחרי שתעשו את זה, אז הייתם צריכים 

להציע את האופציה של הביצוע בקירוב. עוד לא הגעתם למקום הזה ולא מיציתם 

 אותו. 

  - - -י שבית הדין זה לגיטימ יעקב בורובסקי:

 - - -רגע. הוא מביא  חנה מצקביץ:

לא, אני שואל אותך מניסיונך, זה לגיטימי שבית  יעקב בורובסקי:

 הדין מתערב בשיקולים כאלה?

כן, מאחר שבחלק מההסכם הקיבוצי, והעובדים  חנה מצקביץ:

ל שזו פגיעה בתנאי העבודה, אז בית הדין מתערב בדברים כאלה. אתם יודעים, כ

פעם שהיה עניין של מעבר עובדים ממקום למקום. אנחנו נעשה כמובן מה שתחליטו, 

 אבל השאלה מה יותר יעיל. 

מה דעתך שנעשה גם וגם? שקודם כל נערער ברמה  יעקב בורובסקי:

 - - -העקרונית, כי אנחנו חושבים שלא מתאים  

אני רגע רוצה להתייחס למה שהורוביץ אמר.  חנה מצקביץ:

ל למשרד ראש הממשלה יש את האינטרסים שלו, הוא רואה בראיית רוחב, קודם כ

הוא לא רואה את האינטרסים, אין לו זהות אינטרסים מוחלטת עם רשות השידור 

 בכל דבר. 

 כן, אבל זה המשרד הממונה עלינו.  יעקב בורובסקי:

 רגע, תנו לי לדבר.  חנה מצקביץ:
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את מדברת על משרד סליחה, אני שואל אותך,  יעקב בורובסקי:

 ראש הממשלה כשר הממונה או כמשרד ראש הממשלה?

 אינני יודעת. הוא אמר משרד ראש הממשלה.  חנה מצקביץ:

 אה, אבל הוא התכוון לשר הממונה.  יעקב בורובסקי:

אבל אתם לא נותנים לי לדבר. אז אם אתם רוצים  חנה מצקביץ:

היות לטובת משלמי האגרה צריך ללא לשמוע אותי, אז בסדר. האינטרס שלנו 

במבחן של השידורים. זה המנדט שלנו, לא לאיפה שאנחנו נעבור. זה צריך להיות, 

לאן אנחנו נעבור, צריך להיות מתוך שיקולים של המערכת. יהיה בין היתר יותר זול, 

יותר זה, אבל אתה צריך להבין, כשאתה בא לבית הדין אתה צריך לבוא בידיים ... 

שרויות אחרות וזה לא הדבר היחידי שהיה לך ובחנת. ואם היית כאשר שקלת אפ

מראה שאתה בחנת ברצינות גם אפשרויות אחרות, וזה בסופו של יום זה מה 

שבחרת, בית הדין לא היה מתערב. למה הוא התערב כאן? כי לא הייתה בדיקה 

 רצינית של הדברים. 

זה לא למה לא התרעתם בפנינו שאתם חושבים ש יעקב בורובסקי:

 בסדר?

 אנחנו אמרנו. חנה מצקביץ:

בכתב, כאן? העליתם את זה לוועד המנהל שזה לא  יעקב בורובסקי:

 בסדר?

 אנחנו אמרנו  את דברינו. חנה מצקביץ:

 איפה? יעקב בורובסקי:

 איפה? בדיונים שנעשו, מה זה איפה? חנה מצקביץ:

יווי ם שיש בעיה? היה לאת יכולה להצביע שאמרת יעקב בורובסקי:

משפטי של כל תהליך הרפורמה, אני מודה שהיה דיון על לוד בלוד, לא שמעתי 

 - - -מההיבט המשפטי 

 - - -כשזה הגיע לבית הדין. אנחנו  חנה מצקביץ:

לא, לא, לא כשזה הגיע לבית הדין. אני מדבר על  יעקב בורובסקי:

 התהליך. 
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 אנחנו תמכנו בעניין.  חנה מצקביץ:

לגבי לוד שאנחנו ... בגוש דן אמרנו  כל הזמן ואנחנ :מרסיה צוגמן

- - -  

 - - -לא הייתה לנו  חנה מצקביץ:

  - - -ואנחנו מעוניינים ללכת על זה בלי  :מרסיה צוגמן

 - - -לא מצאנו בשום מקום  חנה מצקביץ:

רגע, כמה הערות. אחת, הנושא של לוד הגיע אחרי  ר, אמיר גילת:"היו

ם ראש עיריית בת ים ביזמתי, אחר כך גם המנכ"ל וצוות שאני כבר אישית נפגשתי ע

ייתה הצעה של המדינה, של ההנהלה היו בסיור. לאחר מכן הגיעה לוד. לוד ה

הממשלה, של משרד ראש הממשלה, לא משנה איך נקרא לזה כרגע. והשאלה 

האם זה גוש דן  –הראשונה ששאלנו את הלשכה המשפטית כשעלה הנושא של לוד 

 ובה שקיבלנו הייתה כן.או לא. התש

 - - -שאפשר לפרש  חנה מצקביץ:

 שאפשר לפרש, כן. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שאין פרשנות, שאין בשום מקום  חנה מצקביץ:

נכון, נכון. יפה, זה דבר אחד. לזה מצטבר עוד דבר  ר, אמיר גילת:"היו

י ואני העדנו נוסף, שהגיעו גם פניות יזומות של ערים נוספות, כפי שיואב אשכנז

, זאת אומרת -בבית הדין, גם ראשון לציון, גם רעננה ומקומות נוספים. לא היה שום

אני רואה את זה הפוך שאנחנו הלכנו לחומרה, לחומרה, לחומרה. זאת אומרת 

 - - -במקום לקבל 

 אמיר, וכל זה בא לידי ביטוי בתשובה? :גאולה אבידן

לחומרה לחומרה לחומרה.  כן. אני אומר הלכנו ר, אמיר גילת:"היו

רשות השידור, את מתבקשת מהשנה  –זאת אומרת זה לא שהמדינה באה ואמרה 

הבאה לעבור ללוד. לא. קודם כל בדקנו את לוד מול בת ים שכבר הייתה ברשותנו, 

ואפילו בהסכם המימון זה מנוסח שם שזה נרשם שהמדינה מציעה לרשות השידור 

ת של רשות השידור, אלא אנחנו בודקים. וכמובן שטח בלוד. אין פה שום התחייבו

שטובת רשות השידור היא מעל לכל. אם יש מפגש אינטרסים בין אינטרסים של 
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רשות השידור לבין האינטרסים של המדינה, אז זה רק לטובתנו וזה מה שהיה 

 במקרה זה . זה לגבי הדבר הזה. 

 כל זה בא לידי ביטוי בפסק הדין? :גאולה אבידן

שנייה, רגע. זה לגבי העניין הזה. אני לא משפטן,  , אמיר גילת:ר"היו

אבל אם אני מפרש את פסק הדין, הוא טוען שהתהליך לא היה נכון. זאת אומרת 

הוא לא היה מספיק. אני חושב שהתהליך כן היה מספיק. זאת אומרת אם המדינה 

י הבנו את נתנה לנו את לוד ואנחנו בדקנו את זה מספיק, ובדקנו את בת ים כ

הפרנציפ שלא יהיה לנו שטח חום בקרקע כזאת, עם אמצעים מודולרים, עם חנייה, 

עם גב של ראש העיר, כמו במקומות אחרים. עובדה שבת ים, שזה היה ראש עיר 

 תומך, גם כן הלכה לנו לאיבוד באמצע. 

צריך להגיד עוד דבר. שגורם הזמן, מכיוון שמדובר  :יואב הורוביץ

ובסטטוטוריה מאד בעייתית, אי אפשר, המודל הפיננסי של הרפורמה  פה ברגולציה

הוא כזה שלוקח בחשבון גם את מרכיב הזמן. כי אם יבואו עכשיו ויגידו לנו תראו, 

רק בעוד כמה שנים ייכנס שטח ברעננה וכו', ופה בא ראש עיר ואמר לנו הנה השטח, 

 הנה זה, מרכיב הזמן הוא קריטי.

כן, ופה אני רוצה לחדד נקודה נוספת באמת  ר, אמיר גילת:"היו

באוגוסט. מהיום שאנחנו חתמנו על הסכם  5-שרציתי להגיד, שהמונה דופק כבר מה

 - - -חודשים  24, יש לנו 5.8הרפורמה, 

 האם זה הוצג בפני בית המשפט? :יואב הורוביץ

 כן, זה הוצג בפני בית המשפט. :מרסיה צוגמן

חודשים לפנות את מתחם הקריה  24לנו  רגע, תנו ר, אמיר גילת:"היו

חודשים לפנות, למצוא מקום  20חודשים כבר הלכו לאיבוד, נשארו לנו  4בתל אביב. 

חלופי ולעבור למקום החלופי. אלא אם כן אגב זה לוד, וזה אחד היתרונות של לוד, 

 שאנחנו מקבלים עוד שנה. 

פסי אני מציעה לכם שאנחנו נביא את יהונתן  :מרסיה צוגמן

 שייצג אותנו בתיק, ונשקול יחד איתו האם ניתן לערער. 

 השאלה אם אפשר מהלך דו צדדי.  ר, אמיר גילת:"היו



 
 ישיבת הוועד המנהל

 22 23.12.2012תל אביב   

 למה דו צדדי? :גאולה אבידן

אנחנו מגישים ערעור ללכת במקביל, זה במקביל.  יעקב בורובסקי:

דין  ברמה העקרונית, מטעמנו. יכול להיות שאנחנו טועים, אבל לא יכול להיות שבית

מאה אחוז.  –יתערב בשיקול של מיקום. הוא רוצה להתערב בתנאי עבודה לעבודה 

שיגיד שיוסיפו עוד כסף לאנשים שעוברים ללוד, שיגיד שמוסיפים עוד תנאי עבודה. 

שלא יחייב את המדינה, בוודאי לא אותנו, איפה לא להיות, ברמה העקרונית. מנגד, 

נו, לראות אם יש יתכנות בכלל למהלך, פנימי אנחנו נעשה בדיקה נוספת, פנימית של

שלנו. כלומר לא נזלזל במה שבית הדין אומר, לא נתריס נגדו, אבל באופן עקרוני זה 

מסוכן מאד מבחינתנו שאגודת העיתונאים, ואני אומר את זה בצורה הישירה, 

שאגודת העיתונאים תתקע בכל שלב מקל בגלגלי הרפורמה, ותרוץ לבית הדין. 

לבית הדין, אין לנו שום בעיה. בסופו של דבר, אני לא חושב שערכאה  שתרוץ

משפטית יכולה לחייב את המדינה להחליט איפה היא ממוקמת ואיפה היא לא 

 ממוקמת. 

 - - -כן, זה גם שיקולים שהם לא  אסתי  אפלבאום:

אז אני מציע שנקבל החלטה שאנחנו מערערים.  יעקב בורובסקי:

 - - -תן פסי קושי עכשיו, אם יש ליהונ

 - - -לא, לא, דיברנו איתו, הוא אומר שלא  :מרסיה צוגמן

רגע, תנו לי להשלים את המשפט. אם יש ליהונתן  יעקב בורובסקי:

פסי קושי, או אם אין לו, או אם אתם רוצים לקחת מומחים אחרים, אנחנו 

ונראה מבקשים שבמיידי ייצא ערעור, ובמקביל אנחנו נעשה את הבדיקות שלנו 

איפה אנחנו עומדים. תשמעו, יש גם התחייבות של המדינה. אם מה שיואב אומר 

, לא רוצים לוד, FACK OFFנכון, ואני עכשיו יושב במשרד ראש הממשלה, אני אומר 

 אני רוצה לוד. הם לא רוצים לוד, שיחכו עכשיו עוד חצי שנה. 

 נכון. אסתי  אפלבאום:

ך ללכת בשני השלבים האלה. אני לא חושבת שצרי גאולה אבידן:

להגיש ערעור, לבקש ערעור בלי לצאת לשום מהלך שמחפשים, כי מה אתה אומר? 

הבדיקה כמו שצריך, אני אחפש שוב כי מה? אם אנחנו עומדים אחרי זה שעשינו את 
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, אני מאד -אז אנחנו עומדים אחרי זה. ואני גם מבקשת באותה מסגרת שאנחנו

צמי שגם בורו, אנחנו מאד נרצה לראות את הערעור לפני רוצה, אני, אני מתארת לע

 שהוא נשלח. 

מה שאני מבקשת, גאולה תראי, אנחנו יכולים  יעקב בורובסקי:

  - - -להיות במצב 

 - - -אי אפשר כל פעם לתת לעיתונאים  :גאולה אבידן

 - - -לא, שלא יהיה ניקיון כפיים  יעקב בורובסקי:

 ומר עשיתי.אבל אתה בא וא :גאולה אבידן

 מול ערכאת הערעור.  יעקב בורובסקי:

 אבל אתה בא ואומר עשיתי. :גאולה אבידן

מצד שני, אני לא חייב להעביר את האינפורמציה  יעקב בורובסקי:

הזו הלאה. אני רוצה לבוא ולהגיד ברמה העקרונית, שום טיעון אחר. ברמה 

ש לחוסר סמכות עניינית העקרונית אנחנו לא מסכימים. בכלל היה צריך לטעון מרא

 בכלל. 

 נכון. אסתי  אפלבאום:

 מפעל רוצה להעביר מקום, יגידו לו אל תעביר? גאולה אבידן:

אני חושב שלא. הנימוקים שאת אמרת הם  יעקב בורובסקי:

נימוקים מנהליים. אני הייתי טוען לחוסר סמכות עניינית בכלל. זה החלטות לגמרי 

 אחרות.

 מעית.חד מש אסתי  אפלבאום:

 לגמרי אחרות.  יעקב בורובסקי:

יעקב, כך או כך אני חושב שיש לנו, ואני דיברתי על  :יואב הורוביץ

זה ואני חוזר וזה מנחה אותנו בכל נקודה. אנחנו  מנהלים פה משבר ואני  מזכיר 

לכם מה היה. היה דיון קודם, ניהלנו קודם דיון בנושא השכר. עכשיו, כאילו אנחנו 

לסגור את רשות  –אים ואומרים, הרי מה הייתה האלטרנטיבה מה? אנחנו ב

היא מונחת  השידור, לקחת איזו שהיא פאוזה של כמה  חודשים ולבנות אותה. אגב

 .עד עכשיו. זה לא היום
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 גם מחר בבוקר.  אסתי  אפלבאום:

היא מונחת לפתחנו עכשיו. עכשיו, אנחנו,  :יואב הורוביץ

ם, אלה שבאים ומאיימים וכן הלאה וכן הלאה, הקלגסים, הפוליטרוקים, הקלגסי

ויש להם כל מיני משיגעס, רעיונות. אז ריבונו של עולם, החברה האלה, באים 

במקום לגלות טיפה של שיתוף פעולה, ואני מדבר כרגע על העיתונאים. טיפה של 

שיתוף פעולה, הם כל הזמן מערימים עלינו קשיים. עכשיו, איפה זה מכה אותנו? זה 

 ה אותנו בזה שאין לנו, קולנו באופן אמיתי לא נשמע בציבור. מכ

זה לא מכה אותנו, בניגוד למה שזה. אלה זבובים  יעקב בורובסקי:

טורדניים. לא, זה לא מכה אותנו. הדרך שאני חושב היא שאנחנו צריכים להיות 

יותר שקולים מכל המערכת. אנחנו צריכים להיות המבוגר האחראי פה. יש פה 

פעם, היא לא המזור האמיתי לרשות השידור,  200רמה שבעיני, אני אומר את זה רפו

אבל יש פה תהליך של רפורמה שאם הוא לא יתקיים, אז זה בעייתי מאד מבחינת 

רשות השידור. חובתנו להיות המבוגר האחראי. עכשיו, איך המבוגר האחראי צריך 

ד, הם טמבלים אגודת לנהוג בנקודה הזאת? הוא צריך להסתכל קדימה. להגי

העיתונאים, פה יש התעקשות מיותרת, אנחנו  צריכים לראות מטרות. המטרה שלנו 

היא שיהיה בית בלוד, בואו נלך על זה. אני לא הולך עכשיו למלחמות עם דני זקן או 

עם זה, האנשים האלה יודעים. הוא יודע בדיוק את דעתי. יש קבוצה של אנשים 

הגדרתם. אם ההנהלה הייתה אומרת הפוך, אם היו שהם מחבלי הנהלה. זאת 

בעמדה הפוכה. זאת הגדרתם. למה? ככה. הם מחבלי הנהלה, זה בכלל יריבויות 

אחרות. אמרתי את זה במליאה, אני אגיד את זה גם פה, אני אגיד את זה גם בעוד 

 חצי שנה. מצד שני, אנחנו המבוגר האחראי. אם בטעות נלך אחר נטיית הלב, ונטיית

הלב היא כמו שאתה אומר. אני רוצה ללכת להגיד להם חברה, תהיו בריאים, שלום 

על ישראל. אבל אם נגיד את זה, במו ידינו ניתן יד לקבוצה של אנשים, הם לא פורעי 

חוק, הם לא ככה, הם מחבלי הנהלה. זאת ההגדרה שלהם. ומי שמחבל בעבודה 

הוא יודע. כי אנחנו לא נאפשר את  הזאת, הוא יודע שהוא לא יגיע לשום הישג אחר.

החלק הזה. מצד שני, בואו לא נטעה, אנחנו בזמן שאול. אם אומר לך ערן שזה עוד 

שעות. מה קרה? אנחנו נערער ברמה העקרונית על ההחלטה ונבקש  24שעות, עוד  24
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לעשות את זה הכי מהיר שרק אפשר. מנימוקים רבים, בין היתר חוסר סמכות אפשר 

ל שלב, גם בשלב הזה. זה בכלל לא בית הדין שקובע כאלה דברים. בית דין לטעון בכ

לעבודה קובע אם זה יהיה כאן או אם זה יהיה כאן? אז אני אומר, אולי תתייעצו גם 

עם מישהו מהכיוון המנהלי, ותסתכלו קצת יותר רחב. ואני אומר כלקח, אני מודה 

שאומר קח בחשבון אם זה לא שלא שמעתי את הקול של היועץ המשפטי בקול רם, 

ככה, כי אנחנו ניסינו לעשות את כל התהליכים וחבל. אני אומר את זה כלקח, אני 

 - - -אומר את זה כמשהו  

רציתי להוסיף על מה שבורובסקי אמר. פשוט  :מרסיה צוגמן

גאולה, אם אנחנו לא נלך להליך, לא ננסה לעשות בדיקות, אז זה ייראה חוסר תום 

לכת לבית הדין. וגם אנחנו לא יודעים מה הסיכויים שלנו בבית הדין. יכול לב שלנו ל

להיות שאנחנו נגיע לבית הדין אחרי שעשינו בדיקות, והסיכויים שלנו יהיו יותר 

, אנחנו נתקן את כל הפגמים שהערכאה -טובים, כי אז אנחנו עומדים על כל ה

 ם הכל כבר מתוקן. הראשונה הצביעה עליהם. אז נגיע לבית הדין הארצי ע

אני מסכימה איתך, אבל את באה וטוענת, זה  גאולה אבידן:

כאילו את סותרת את עצמך. כי אם הוא נותן את כל הנימוקים שנעשו במסגרת הזו 

- - -  

 - - -עשינו את הבדיקות, אבל בגלל  :מרסיה צוגמן

טוב, חבל על הזמן. ההחלטה שאנחנו מערערים.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ביל אני כן מציע להתחיל בפעולות יזומות לאישור המשך הקרקע  במק

 בדיקת יתכנות. יעקב בורובסקי:

 - - -כן. יש את היועץ בורוכוב, היועץ החיצוני  ר, אמיר גילת:"היו

אני שואל עוד פעם האם כבוד בית המשפט לקח  :יואב הורוביץ

 -  - -בחשבון שאנחנו כבר ב 

 ר מעשה עשוי. זה כב אסתי  אפלבאום:

חודשים ויכול להיות שכל  20-רק שנייה, ב :יואב הורוביץ

 הרפורמה הזאת נתקעת. האם הוא התייחס לזה?
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הוא התייחס והוא קבע שצריכים לעשות את  :מרסיה צוגמן

 במרס.  1-הבדיקות עד ה

 נו באמת, אבל זה מעשה עשוי כבר, נו.  אסתי  אפלבאום:

, "קביעתנו אין מטרתם להטיל הוא גם אמר ככה מרסיה צוגמן:

נטל כבד ובלתי הגיוני על הרשות, שכן בסופו של יום מחובת הרשות לפעול כשלנגד 

עיניה עומדת מטרת הרפורמה והליך ההבראה של הרשות. עם זאת, ביצוע בקירוב 

של ההסכם הקיבוצי אינו דבר אוטומטי וזכותם של בעלי ההסכם לוודא שאותו 

ח המציאות ולא ... של מעביד מהסכם קיבוצי עליו חתם ובו ביצוע בקירוב הוא כור

 התחייב". 

 במרס כמובן. 1-אנחנו לא נחכה ל :יואב הורוביץ

 ברור שלא. יעקב בורובסקי:

וצריך לתת להם לערער ממש הרבה לפני זה.  :יואב הורוביץ

להביא את הדברים, להביא עוד פעם לכבוד בית הדין את הנושא הזה של הרפורמה, 

במרס זה אומר להכשיל את הרפורמה.  1-העובדה שהוא מכשיל את הרפורמה. הו

 אף אחד לא יעמוד בלוחות הזמנים האלה.

כן, אני חושב  כמוך, ממש כמוך. זה לא נכנס  אסתי  אפלבאום:

 בשערים של הסעיף.

אוקי, אנחנו עוברים לתקציב, וזה הצלע השלישית  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מידה אותנו של הישיבה הערב, שמע

 - - -רגע, אני רוצה להבין מה  חנה מצקביץ:

 ההחלטה היא לערער.  ר, אמיר גילת:"היו

 רק לערער? חנה מצקביץ:

כרגע לערער. אנחנו נשב אחר כך בפורומים אחרים  ר, אמיר גילת:"היו

 ונחליט. 

שנייה, אבל נכון יהיה ואני מתחבר עם הנושא הזה  :יואב הורוביץ

 - - -, שאם מערערים צריכים לערער בתום לב. זאת אומרת לא  של תום לב

 - - -חברים, יש חובה  יעקב בורובסקי:
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לא, לערער בתום לב במובן הזה שצריך להביא  :יואב הורוביץ

 חלופות. 

 יש חובה לעשות את הבדיקות ואנחנו נעשה אותן.  יעקב בורובסקי:

 אבל נעשו. לא הבנתי, זה נעשו. :גאולה אבידן

 - - -אם אנחנו מחליטים והולכים להליך מכרזי  ערן הורן:

 מאיפה הגעת להליך מכרזי? :גאולה אבידן

 - - -לא הליך מכרזי. אני מציע שאנחנו נפרסם  ר, אמיר גילת:"היו

 למה, אתה לא יכול לפרסם 'קול קורא'?  יעקב בורובסקי:

לא  כשיש לך הליך מכרזי עם נדל"ן מפה ועד עולם :יואב הורוביץ

 תהיה רפורמה.

 לא יהיה כלום.  אסתי  אפלבאום:

 בטח.  :יואב הורוביץ

 פשוט.  RFI יעקב בורובסקי:

עתירות על זה שיש שחיתות בהליך  4יהיו לך  :יואב הורוביץ

 המכרזי, ובחיים זה לא, בחיים לא. 

 שום דבר. בוודאי.  אסתי  אפלבאום:

את התנאים שיש , תבקש RFIתעשה בשני עיתונים  יעקב בורובסקי:

 לנו שם, או את השטח החום, את הדברים האחרים. 

 7.3.2אני רוצה לומר משהו. בהסכם ה..., בסעיף  יואב אשכנזי:

לא חובה על הרשות לפנות לרשויות, אלא כתוב שיימצא שטח לרשות השידור. אני 

מציע כהצעה, כעוד חלופה, לפנות לחשב הכללי או לממשלה, ושיציעו לנו עוד 

 פות נוספות. חלו

 ?RFIמה איכפת לך לעשות  יעקב בורובסקי:

 - - -נעשה גם את זה, אבל יכול להיות  יואב אשכנזי:

יותר מדי אל תעשה. תעשה את שני אלה שנדע מה  יעקב בורובסקי:

 אנחנו מקבלים תשובות. 

 רגע, בואו נעשה סדר. אז ההחלטה היא ערעור.  ר, אמיר גילת:"היו
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 ע, אבל מישהו צריך לדבר עם רות, תסלחו לי.רג אסתי  אפלבאום:

 רגע, רגע.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה מה שאני אומר. :גאולה אבידן

 שם יש מעשה עשוי. אסתי  אפלבאום:

רגע, עכשיו לגבי החלופות, יואב, תתמקד רגע  ר, אמיר גילת:"היו

ור לנו בחלופות. אני אומר, אנחנו לא מחכים לתוצאות הערעור כמובן. זה גם יעז

 להגשת הערעור.

 בוודאי שלא.  יעקב בורובסקי:

סליחה, שאלה, אם יש החלטת ממשלה בעניין  :יואב הורוביץ

 הזה, איפה זה עומד?

 זה לא גובר על בית הדין.  :מרסיה צוגמן

 אז הם יתבעו את הממשלה.  חנה מצקביץ:

 אפשר לתבוע את הממשלה? :יואב הורוביץ

 תבעו.בסדר, אז שי אסתי  אפלבאום:

טוב. אני רק רוצה שנסיים לגבי החלופות. פרסום,  ר, אמיר גילת:"היו

אם יש רשות מקומית שיש לה שטח כזה, שטח חום בגודל כזה, מודולרי, חניות וזה 

 וזה. 

 בדיוק. יעקב בורובסקי:

 ימים להקצות לזה.  10תוך  ר, אמיר גילת:"היו

 נכון.  יעקב בורובסקי:

 לא לשכוח.עם שכנים טובים,  דובר:

אוקי, אז סגרנו את זה כבר עכשיו, במקביל, כי  ר, אמיר גילת:"היו

 אתם אומרים שזה גם יעזור לערעור. 

 בטוח, ברור. :מרסיה צוגמן

 טוב, תקציב. ר, אמיר גילת:"היו

 לפרסם או לא? יואב אשכנזי:
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כן, תפרסם. ההחלטה היא שבמקביל להגשת  ר, אמיר גילת:"היו

'קול קורא', לרשויות מקומיות -לקראתו, תעשה הרשות פנייה בהערעור ולהיערכות 

 במטרופולין תל אביב.

'קול -סליחה, מי מכין את הפנייה הזאת, את ה :יואב הורוביץ

 הקורא'?

 אני אכין אותה.  יואב אשכנזי:

אתה מכין אותה. עכשיו, אנחנו צריכים קודם כל  :יואב הורוביץ

ממונה, לעדכן אותו בהליך הזה, להגיד לו שאנחנו לעדכן, יוני, את עיריית לוד, את ה

מתכוונים לערער על זה. פשוט כי הוא נהג איתנו בהגינות וביושר והיה מעל ומעבר, 

, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסוף, שכבוד -והכנסת אורחים כזאת שלא יכולנו

חר בית המשפט יגיד אתם יודעים מה חברים, לא קרא שום דבר, יש קליינט א

ניפגש, תודה רבה. או  –בשביל הבניין הזה שנתתי לכם אותו במתנה. בגלגול הבא 

פתאום מאיר ניצן יעלם מהעניין, ואנחנו ניכנס לתקופה של בחירות, טק, טק, נגמר 

 העניין, והחברה יישארו פה, אגודת העיתונאים תישאר עם זה. 

 - - -טוב. עכשיו  ר, אמיר גילת:"היו

גם  ל הנושא הזה. אני חושב שכדאי שתצאמשפט ע ערן הורן:

הודעה פורמאלית לצד השני של הסכם המיגון, כי בנספח הנדל"ן יש אבחנה מאד 

 - - -חזקה בין חוגים ש... ברשות, לחוג שהוא 

 אנחנו נפנה,  מה? מקסימום ישכרו פה.  אסתי  אפלבאום:

 חודש.  20נפנה בעוד  ר, אמיר גילת:"היו

לקבל עוד תקופת זמן בלי תמורה, אם אתה יכול  ערן הורן:

 - - -אתה מוכיח שהעיכוב 

 בסדר, נחכה לערעור. ר, אמיר גילת:"היו

 לא, אבל הוא צודק. יואב הורוביץ:

 עכשיו?  ר, אמיר גילת:"היו

כן. אני חושב שצריך להוציא להם כבר מכתב,  ערן הורן:

 מצורף בזה פסק הדין.
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 ת הערעור. אבל צריך לראות א ר, אמיר גילת:"היו

 לא משנה, מה זה איכפת לך? :גאולה אבידן

 אתה נכנס להליך שמסכן את זה, אז תוציא.  :יואב הורוביץ

 בדיוק מה שערן אמר. יעקב בורובסקי:

 מה שערן אומר הוא צודק לגמרי.  :גאולה אבידן

אין בעיה. אז רק אנחנו משלימים, פנייה יזומה של  ר, אמיר גילת:"היו

מקומיות במטרופולין תל אביב, עם מפרט זהה למפרט של לוד,  הרשות לרשויות

  - -מבחינת כל היתרונות שמופיעים גם בכתב ה 

 , זה הצלע השלישית של השיחה היום. 2013טוב, תקציב 

 אולי צריך להביא חוות דעת מה זה גוש דן. אסתי  אפלבאום:

 ומה המפרט. גאולה אבידן:

בדצמבר  31-, אנחנו ב2013יב טוב. לגבי תקצ ר, אמיר גילת:"היו

. הנה עוד סימן שאלה לגבי התקציב, שכן הוא כידוע 2013חייבים לאשר את תקציב 

 מניח רפורמה וזה עוד סיבה לסגור את הכל כמו שאמרנו עוד השבוע. בבקשה, ערן. 

טוב, מבחינת הנושאים שניגע בהם: תקציב מבוסס  ערן הורן:

ה, הוצאות השכר, הוצאות קבועות, הוצאות רפורמה, צו ההכנסות, תקציבי המדי

משתנות, תקציב הפיתוח ו... ... התקציב הוכן בהנחה של קיום הרפורמה, שהיום 

, כשבתוך הצעת התקציב משולבות  התחייבויות הרשות 2013בינואר  1הקובע הוא 

בכל התחומים, אם זה הפקות, אם זה הוצאות פרישה, מודל השכר החדש, השקעה 

ה וגם נושא הנדל"ן. התקציב מסתכם בקצת יותר ממיליארד שקלים, בטכנולוגי

 33-. כרגע בהצעת התקציב יש פער של כ2012לעומת פחות ממיליארד שקלים בשנת 

מיליון שקלים בין המקורות לבין השימושים. ניגע אחר כך בכמה דרכים שאפשר 

היקף של לסגור את הפער הזה. התקציב הזה מתבסס על מקורות ממשרד האוצר ב

מיליון שקלים  150מיליון שקלים זה המענק,  80מיליון שקלים, שמתוכם  400כמעט 

מיליון שקלים זה אותו פיקדון שיהיה בחשב  40-זה עבור  פינוי הנכס בתל אביב, כש

מיליון שקלים אנחנו  290הכללי למימון המבנה החלופי, ומתוך ההלוואה של 

קלים, שמתוקצבים כהוצאה מותנית מיליון ש 165למשוך  2013-מתכננים ב
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אגרת הטלוויזיה: גובה האגרה  –בהכנסה, לטובת עלויות הפרישה. בצד ההכנסות 

. 5%בהתאם לתיקון לחוק רשות השידור, שמשית הפחתה בשיעור של  2013-נקבע ב

צריך להצמיד אותה למדד מנובמבר עד נובמבר, ולאחר התחשיב הזה גובה האגרה 

. אותו מבצע איתור חייבים 2012שקלים בשנת  369לעומת  שקלים 356יעמוד על 

אגף הגבייה הביא מיליון שקלים, ובפועל  15, סדר גודל של 2012שתוקצב בשנת 

ועד היום אנחנו  1990. משנת 2013סכום יותר גדול, נכנס לבסיס הגבייה בשנת 

ך מיליון שקלים מתו 65-של גובה האגרה ביחס למדד. כ 57%רואים שחיקה של 

הכנסות האגרה צפויים להגיע ממשרד האוצר, בגין החוק שפותר את מחצית האגרה 

מהאזרחים הוותיקים, ופותר תשלום אגרה מלא מחיילים בודדים. יש לכם פה 

טבלה של השוואה לפי נתוני הדיור, שמראה את גובה אגרת הטלוויזיה בישראל 

נו צופים הכנסות בסדר ביחס לעולם, והיא הנמוכה ביותר. מבחינת המספרים, אנח

, שלמרות ההפחתה אתם 2012מיליון שקלים מאגרת טלוויזיה בשנת  432גודל של 

רואים גידול במספר. הגידול נובע, שוב, מאותו מבצע הוספת חייבים חדשים של אגף 

 הגבייה. השתתפות המשרדים היא ללא שינוי. 

הקרובות, בכל שנה  אגרת הרישוי: בהתאם לתיקון בחוק רשות השידור בשש השנים

שקלים חדשים בכל שנה,  9-תתייקר האגרה שמועברת על ידי משרד התחבורה ב

שקלים החל מאפריל, כי האגרה הזאת מתנהלת  125כשהסכום המעודכן יעמוד על 

מיליון  305-מאפריל עד אפריל. הסכום שאנחנו חושבים שאומדן הסכום הוא כ

רסום ברדיו, אנחנו משאירים את הכנסות מפ. 2012בשנת  282שקלים, לעומת 

מיליון שקלים, זאת למרות שבחודשים  80האומדן כפי שהוא, בסדר גודל של 

האחרונים אנחנו מזהים ירידה. אנחנו מציעים להשאיר את אותו סכום, בין היתר 

בגלל שאנחנו מצפים שהרפורמה וגידול מסוים בתקציבי הרדיו ושדרוג מערך 

 הסכום הזה. המשדרים, יאפשרו לשמר את 

מיליון שקלים,  12אנחנו מציעים לתקצב  2012חסויות ותשדירי שירות, כמו בשנת 

למרות שזו שנה שמתאפיינת, יש התנהגות שמושפעת מאירועי מדיה כמו 

אולימפיאדה ומונדיאל. זו שנה ששני האירועים לא יתקיימו בה. אבל שוב, זו שנה 
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, ולכן הצענו 2012הייתה בשנת שבה תהיה הבשלה של ההשקעה בהפקות מקור ש

 להניח את אותו סכום.

מיליון שקלים, כאילו לא שיווק, מכירת מוצרים,  7-הכנסות אחרות מתוקצב בכ

הכנסות ממכרזים, כל הדברים האלה, זה האומדן. והחלק האחרון בצד ההכנסות 

מיליון שקלים מענק, שחלקו הגדול יוצא  80וההכנסות ממימון הרפורמה, שוב, 

מינהל  מגיעים ממיליון שקלים ש 150ום הקובע לתשלום רטרו בגין הסכמי השכר. בי

מיליון אנחנו הצענו  60יעברו לפיקדון החשב הכללי.  40מקרקעי ישראל, מתוכם 

לתקצב בהכנסות השנה, והיתרה אנחנו מתקצבים כהוצאה המותנית בהכנסה מול 

ב, הלוואת הגישור בגין מכירת מיליון שקלים שו 165-עלויות הפרישה של העובדים. ו

 הנדל"ן. 

כל הדבר הזה מסתכם בטבלה שאתם רואים עכשיו. סך כל ההכנסות כמיליארד 

מיליון  92 –מיליון מאגרות. פרסומות, חסויות ותשדירים  763שקלים, מתורכם 

מיליון הכנסות אחרות וההכנסות החד פעמיות ממקורות הרפורמה. עד  7שקלים. 

 אם יש שאלות על זה, אם לא נתקדם. כאן צד הכנסות. 

המכירה והקנייה בנדל"ן, כל מנה שקשור לנדל"ן,  גאולה אבידן:

מיליון,  165-זה לא צד בהכנסה סגורה של מכירה תמורת בנייה? כי אני ראיתי שם ב

 שיש שם איזו שהיא הקצאה לטובת הסכמי פרישה. 

ה לא. מה שקורה מבחינת הנדל"ן, על פי ההחלט ערן הורן:

, הנדל"ן הוא המקור המשלים למימון עלויות הרפורמה, 2011ביולי  25-שהתקבלה ב

שזה בעיקר הפרישה וטכנולוגיה וגידול במודל השכר וכל מה שקשור לזה. זה 

מיליון שקלים מגיעים ממנהל מקרקעי ישראל, כנגד  150 –מתחלק לשני סכומים 

ואת גישור כנגד מכירת נכס ברחוב מיליון שקלים ייתנו הלו 290פינוי הנכס הזה ועוד 

 ממתחם שערי צדק.  70%-ירמיהו בירושלים, ו

את זה הבנתי. אז באיזה כסף בונים אם בכסף הזה  גאולה אבידן:

 אתם משתמשים לפרישה?

 40של רוממה. הכסף לבינוי באזור המרכז הוא  :ערן הורן

י ישראל. הכסף מיליון שמגיעים מהנדל"ן, ממנהל מקרקע 150מיליון שקלים מתוך 
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לבינוי קריית רשות השידור אמור לבוא משיווק מתחם רוממה, שעל פי אותו סיכום 

 מהתמורה יוקצה לרשות השידור.  80%שרים ישן, 

תגיד מי דואג, בתהליך הכסף הזה, איך זה  יואב הורוביץ:

מתבצע. נדמה לי שפעם שאלתי, אבל אני לא זוכר. הכסף הזה עובר ישירות לאוצר, 

 שאנחנו מנהלים אותו בפרקי זמן מסוימים?או 

 איזה כסף? ערן הורן:

 הגבייה.  יואב הורוביץ:

האגרות, שאתה מקבל נניח מהמשרדים  אסתי  אפלבאום:

 הממשלתיים. 

 - - -מיליון שקלים אתה מקבל אגרה  700האגרות.  :יואב הורוביץ

 זה עובר ישירות לרשות השידור.  ערן הורן:

האם הכסף הזה מנוהל באיזה שהוא אופן?  לא, :יואב הורוביץ

זאת אומרת האם הוא לצורך העניין מושקע, האם אנחנו מגנים עליו מחשיפות של 

עליית מדד וכן הלאה וכן הלאה. כי אם התשומות בגלל איזה שהוא מהלך, עולות 

כתוצאה מפיחותים במטבע, יש לך כל מיני חשיפות לכסף. איך אנחנו מגנים על 

 עצמנו?

תראה, בכל השנים האחרונות לא הצטברו סכומים  :הורן ערן

 - - -חודש וחצי -תזרים של חודשמעבר לסדר גודל של 

 מקבלים מנות.  אסתי  אפלבאום:

 מיליון שקלים בחודש.  70יש לך פה  :יואב הורוביץ

 - - -היו השקעות קצרות מועד  ערן הורן:

 אתה קונה שורטים או לונגים? יוני בן מנחם:

לא, זה לא חייב להיות בשורטים או לונגים.  :הורוביץ יואב

מיליון שקלים ומחלק אותם חודשית, גם אם  700השאלה היא, אם אתה לוקח 

 כל חודש מה עושים בכסף הזה?  -הכסף שוכב אצלך חודש 

הכסף מופקד בהשקעות מאד מאד סולידיות.  ערן הורן:

 - - - -פיקדונות 
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מבקש לראות, כיוון שאם זה מתבצע אז אני הייתי  :יואב הורוביץ

אז יישר כוח, אבל כיוון שיש פה לדוגמא להגנה מפני חשיפות או למידוד, או 

להשקעות קצרות יש משמעות גדולה בסכומים כאלה, אז אני הייתי רוצה לראות 

, בבקשה. זאת אומרת, כסף שנקבע באותו פרקי איך אנחנו מתנהלים עם הכסף הזה

הרגע שהוא יושב עד הרגע שמשתמשים בו למשימות השונות, זמן שיושב אצלנו  מ

מה אנחנו עושים איתו, מה הכסף הזה עושה? וסליחה, מכיוון שמול ההכנסה הזאת 

יש משימות, קרי: מצד אחד עכשיו יש לנו נדל"ן, יש לנו רכישה, יש את כל המשימות 

ייקרות של הטכנולוגיה וכן הלאה וכן הלאה. מה אנחנו עושים במקרה של הת

התשומות האלה. זאת אומרת, איך אנחנו מגנים על עצמנו. מחר בבוקר אתה רוצה  

מיליון שקלים, לא משנה כמה זה, הוא יתייקר  9-, או ב7-, או ב14-לבנות אולפן ב

פער בעלויות, איך אתה מתגונן בפני  5%לך, הכסף הזה ..., אז בסוף השנה יהיה לך 

 - - -לקבל כמה שיותר מהר זה? אז הייתי רוצה בעניין הזה 

 - - -עד היום לא  רכשנו  ערן הורן:

 בסדר, אבל יכול להיות, אני לא יודע.  :יואב הורוביץ

אלף מקבלים עכשיו גם קצת יותר כסף, יהיה קצת  אסתי  אפלבאום:

 יותר כסף בקופה, אז יכול להיות שצריך לשקול מחדש.

 אולי צריך יועץ השקעות.  יוני בן מנחם:

יכול להיות שיש מקום שכמו בגופים אחרים תהיה  הורן: ערן

ועדת השקעות. עד היום הכספים ... ... היו בסדרי גודל כאלה שזה .. ... יכול להיות 

 שיש מקום  לשקול. 

או  30, או 20גם אם אתה מחזיק בממוצע בחודש  :יואב הורוביץ

  - - - מיליון שקלים בחשבון שלך, בממוצע לפני חודש, יש לך פה 40

 אופציה לעשות לפחות.  אסתי  אפלבאום:

נניח סדר גודל, סתם אני אומר, גם אתה משקיע  :יואב הורוביץ

 . 3-4%באופן סולידי באג"חים הכי סולידיים בעולם, אז אתה עושה עליהם 

 מה קורה אם אתה מפסיד?  יוני בן מנחם:

 קודם כל אתה מפסיד עכשיו בכל מקרה.  יואב הורוביץ:
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לא, זה ברור, אבל מה קורה אם ההשקעה שלך  בן מנחם: יוני

 היא לא נכונה?

 אז אתה הולך לאג"חים סולידיים.  :יואב הורוביץ

 סולידיים, מק"מים.  אסתי  אפלבאום:

מדינת ישראל עושה את זה. השאלה היא, ובכלל  :יואב הורוביץ

ר עם כספים החשכ"לית לדעתי צריכה לתת את הדעת על זה, כי היא עושה אותו דב

 .אחרים את המהלך הזה

אני חושב שהדירקטוריון צריך לתת את הדעת על  ערן הורן:

 - - -זה. אני לא חושב שזה 

 אוקי, מאה אחוז.  יואב הורוביץ:

אני דווקא הייתי חושבת, ככה כשחשבתי לראות  גאולה אבידן:

 את התקציב וכשקראתי אותו בהתחלה, מיד חשבתי שכשאני אראה אני אראה

חלוקה מאד ברורה לא כמשהו כולל. שאני אראה חלוקה מאד ברורה בין קודם כל 

טלוויזיה לרדיו, שיש משק סגור. שם פישול, שם יאכלו אותה, ששם יעשו תהליכי 

 - - -התייעלות, זה לא איזה מעגל ומזרימים מפה לשם, כסף מנדל"ן לנדל"ן 

 יב. זו החלטה ראשונה בעקרונות התקצ ר, אמיר גילת:"היו

אני חושבת שצריך לעשות קודם כל משהו מאד  :גאולה אבידן

 מאד סגור.

 אז הוא מראה את זה. יש  טלוויזיה ורדיו לחוד.  ר, אמיר גילת:"היו

 אה, יופי.  :גאולה אבידן

רק לסכם את הנקודה הקודמת, אכן כמו שאתם  ערן הורן:

ל יתרות שלא אומרים, אם תתממש הרפורמה ויתקבלו כספי האוצר נצטרך לנה

 להן בשנים האחרונות, וזה נכון לחשוב איך לעשות את זה.היינו מורגלים 

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

מבחינת צד ההוצאות, תקציב ההוצאות מסתכם  ערן הורן:

, הוצאות 49%מתחלק לנושאים הבאים: שכר מיליון שקלים.  35-במיליארד ו

, עתודה 1.2%, הוצאות מרזרבות 9% –, פיתוח 18%, הוצאות משתנות  21%קבועות 
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. 1.8%והחזרת הלוואות  0.6%, תזמורת 0.3%, לתשלום מס 2%לתביעות משפטיות 

אנחנו נעבור עכשיו על כל אחד מסוגי ההוצאות קצת יותר בפירוט. תקציב השכר: 

מיליון שקלים, אבל  530מיליון שקלים, כשההוצאות הן  505-לפי התחזית יגיע לכ

, ולכן 2009בגין ההסכם של  2010ם הפרשה שעשינו אותה בשנת אנחנו מגלגלי

הסכום הזה לא נדרש לתקצב אותו. תקצוב סעיפי השכר נעשה בהתאם לנתוני 

כמויות שקיבלנו מאגף משאבי אנוש, כשאחרי שההסכם  יופעל מספר חודשים, 

אנחנו מניחים שנצטרך לעשות שינויים ותחזית מאד מדויקת מאד קשה לעשות 

נים שיש היום. אנחנו מציעים לתקצב רזרבה לתשלום רטרואקטיבי בגין בנתו

זה נותן פחות או יותר  26-מיליון שקלים, יחד עם ה 37.2הסכמי השכר בהיקף של 

את העלות. הצענו לתקציב רזרבה למקרה שבו הפרישה לא תצא לפועל, היות ויש 

 . 2013עובדים יפרשו במהלך שנת  270-הנחה שכ

 זה יזום? זה כולל טבעי? ום:אסתי  אפלבא

זה כולל גם את הפרישה מרצון, וגם אולי  פעימה  ערן הורן:

 ראשונה של פרישה לא מרצון. 

 אוקי. זה הרבה.  אסתי אפלבאום:

זה לפי ההסכמים. אנחנו ניקינו את החיסכון  ערן הורן:

מיליון שקלים ברזרבה. זה נקודה  33-הצפוי מסעיפי השכר ושמנו סכום של כ

 כן או לא.  –מחשבה אם צריך להחזיק את כל הסכום הזה ברזרבה ל

התשובה היא בהגדרה, כי אנחנו בעקרונות  יעקב בורובסקי:

 התקציב ביקשנו שתהיה רזרבה גמישה למנכ"ל. 

 - - -זה לא זה. זה קיים  ערן הורן:

 אני רואה שזה לא זה. זה קיים בנוסף? יעקב בורובסקי:

 חר. זה התוספת.במקום א אסתי  אפלבאום:

 270כן. זאת רזרבה שאם במקרה הנחנו שיפרשו  ערן הורן:

 - - -ופרשו פחות וצריך להחזיר את השכר 
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ואיזה גמישות יש, נניח אם המנכ"ל באזור יולי  יעקב בורובסקי:

יפרשו, מה הוא עושה עם הכסף הזה? זה  270-מזהה שהוא לא מצליח או לא נכון ש

 במשק סגור שלו?

הוא צריך להחזיר את זה לסעיפי השכר, כי השכר  :ערן הורן

 שנחסך דה פקטו לא נחסך.

אז אני שואל בדיוק זאת הנקודה. בתכנון, למה  יעקב בורובסקי:

 להגביל את זה לשכר? למה לא להשאיר את זה בגמישות מנכ"ל?

 יש רזרבה אחרת לגמישות מנכ"ל. ערן הורן:

ה מגביל את עצמך אני הבנתי. אבל פעם כשאת יעקב בורובסקי:

לרזרבות השכר, אתה מגביל את המנכ"ל שאת הכסף הזה, קודם כל הוא מזמין 

לחצים מכיוונים אדירים אם הכסף נשאר אצלו. באופן שהכסף הופך לרזרבת מנכ"ל 

או לשכר או להוצאות קבועות או לפיתוח, אז הוא יכול לעשות במהלך השנה 

 ד אותו רק בשכר?תמרונים הרבה יותר גבוהים. למה אתה ממק

כי אנחנו חשבנו שהיות שהפרישה יש לה מרכיב  ערן הורן:

מסוים של אי ודאות והיא הייתה אמורה להתחיל בתאריכים שונים שקבעו לאורך 

 - - -השנים האחרונות, שנכון לשים מקור מול תקלה 

מצוין, זאת מחשבה נהדרת. אני שואל אבל למה  יעקב בורובסקי:

למה לא לצבוע אתה בכללי שיכול להיות גם שכר, שזה עם לצבוע אותה בשכר? 

האצבע על הדופק, ויכול להיות גם דברים אחרים. אתה יודע מה, לא ביולי, נניח 

 - - -באוגוסט, בספטמבר. כי אם זה בשכר 

 אם לא משתמשים מה עושים עם זה? גאולה אבידן:

אם לא משתמשים והוא משאיר את זה בתוך  יעקב בורובסקי:

כר, אז הוא שומר לעצמו בדרך כזו, סליחה, קודם כל הוא  מזמין לחצים של הש

שאומרים שלמנכ"ל יש כסף, אז הם כבר תובעים משהו נוסף. ברגע  וועדי עובדים

שזאת גמישות ניהולית של המנכ"ל, הוא יכול להחליט אם הוא רוצה את זה לתוכן, 

 נולוגיה, למה שהוא רוצה. אם הוא רוצה את זה לפיתוח, אם הוא רוצה את זה לטכ
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אבל משהו לא מובן לי. כי אם לא יפרשו כמה  גאולה אבידן:

שחושבים, אז מחר מחרתיים יפרשו אותם אנשים שאז תצטרך להשתמש. לא 

 הבנתי.

 שתהיה לי ברירה.  יעקב בורובסקי:

 מה זה תוכנית בוקר, למה זה פה? ר, אמיר גילת:"היו

 ?זה ... לשכר. להמשיך ערן הורן:

 אתה רוצה עוד להתעכב, בורו? ר, אמיר גילת:"היו

אני מבין מה הוא אומר, אני מניח ומצפה שאתם  יעקב בורובסקי:

 - - -תבינו את  

רגע, בורו, השאלה אם ערן עשה את זה ובצדק,  אסתי  אפלבאום:

תדע לך שאם אתה  –מהסיבה שהוא אומר ברגע שאתה שם זה התחייבות. זה אומר 

 - -זה יעלה לך במקום אחר, ואז כאילו לעצמנו בתכנית עבודה שלנו  270-לא מגיע ל

- 

 כן, הוא עשה בשכל.  יעקב בורובסקי:

אני אומרת, אולי כאילו צריך לשקול את זה. זה  אסתי אפלבאום:

, אם לא 270-תדע לך שאתה צריך להגיע ל –שזה שנמצא פה, הוא אומר למעשה 

וא שם את זה, כאילו זה נותן לך, מציב אתה תצטרך לשלם את זה במקום אחר. ה

 רף. זאת השאלה. 

  - - -הוא אומר אני חושש    יעקב בורובסקי:

 נכון, שלא יעמדו ביעד הזה. אסתי  אפלבאום:

אני אומר, אם לא עומדים ביעד, אז ברור שסדר  יעקב בורובסקי:

 העדיפות ילך לכסף הזה. 

 ברור. אסתי  אפלבאום:

החליטו לוותר על היעד שלי אם מתי שהוא  הבעיה יעקב בורובסקי:

 והכסף נשאר, ואז למה להגביל אותו לשכר? למה לא לתת אותו בגמישות ניהולית?

כי לא צריך לוותר על זה. אם הוא ירצה, נעביר בין  אסתי  אפלבאום:

 הסעיפים. 
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 תמשיך.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מיליון שקלים  5.6 ערן הורן:

יך במהלך הזה, אם אנחנו רוצים להעביר מסעיף א יעקב בורובסקי:

 - - -לסעיף 

 להעביר בין הסעיפים, אפשר. אסתי  אפלבאום:

 משכר לגמישות אחרת. פנימית.  יעקב בורובסקי:

 גם המדינה עושה. :יואב הורוביץ

שעות  6,000יש במסגרת ההסכם סל מנכ"ל של  ערן הורן:

ספר העובדים שבבסיס התקציב הזה, מיליון שקלים. מבחינת מ 6-והוא מתוקצב בכ

 - -מיליון שקלים מתוקצבים כהוצאה מותנית בהכנסה לעלויות  215משרות.  1,736

- 

 מה זה רזרבת מנכ"ל? :גאולה אבידן

 בגלל הפיילוטים.  יוני בן מנחם:

בכל הסיפור שהיה עם הפיילוטים והסל, בסופו של  :ערן הורן

שעות שהוא יכול לחלק מעבר  6,000יש דבר סוכם עם האוצר שכל חודש למנכ"ל 

 לסל, לשיבוצים מעבר לסל. 

 עד שיסתיים תהליך הבוררות.  :יוני בן מנחם

זה פחות או יותר הסכום הזה. יש פה את השינויים  ערן הורן:

, כשאתם רואים את ההפחתות בעיקר ברדיו 2013לשנת  2012בשכר בין שנת 

ה ואתם רואים את הרזרבה שדיברנו ובטלוויזיה. ההפחות האלה נובעות מהפריש

בועות המשמשות מיליון שקלים הוצאות ק 220-כ –עליה קודם. הוצאות קבועות 

, סוכנויות ידיעות, EBU-ה וזכויות יוצרים. זה הגביי את ההוצאות לאגודות

טלפונים, חשמל, תחזוקת משדרים, הפצת שידורים דיגיטאליים דרך הרשות 

מסתיים  2013. בסוף 2013ה דגשים שרלבנטיים לשנת השנייה ומשיבי הלוויין. כמ

ההסכם עם בזק ובשביל להיות ערוכים לזה אז צריך להתחיל לעבוד על זה כבר 

יסתיים ההסכם עם  2012מהיום, וסמנכ"ל טכנולוגיות כבר עובד על זה. בסוף שנת 

חברת חלל. אני יודע שמוכן על ידי סמנכ"ל טכנולוגיות והלשכה המשפטית מכרז 
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נחתם ההסכם עם  2012בהוט וור. מבחינת זכויות יוצרים, בשנת  33להפיק את ערוץ 

 מספר אגודותהפדרציה לתקליטים, שמסדיר את התשלום לחמש השנים הבאות. יש 

והם מביאים לשולחן דרישות מאד מאד גבוהות. , שנמצאים במשא ומתן גבייה

גיש לאחרונה תכנית ונושא הביטחון שהוועד המנהל עסק בו לא מעט. הקב"ט ה

 השקעות בתשתית, שאמורה להביא להפחתה משמעותית בהוצאות הביטחון.

אבל למה השקעות בתשתית כשעובדים במקום,  גאולה אבידן:

 לא הבנתי.

זה לא השקעות, זה השקעות בתשתית שמחליפות  ערן הורן:

 כוח אדם.

כן, אבל אם אתה עוזב פה תוך שנה וחצי, לא חבל  גאולה אבידן:

 להשקיע?

, -זו שאלה של החלטה, אבל אם השקעה של כמה ערן הורן:

 - - -קודם כל יכול להיות שזה השקעה עם 

 זה לא, זה בעיקר בירושלים.  יוני בן מנחם:

לא, גם יש השקעות של איכות חיים. זאת אומרת  יעקב בורובסקי:

 את יודעת, צריך להמשיך לחיות. 

מיליון  188.7-בהוצאות משתנות מסתכמות  ערן הורן:

 שקלים. 

ערן, שאלה לגבי ההוצאות הקבועות מהשקף  אסתי  אפלבאום:

הקודם, שאלה כללית. יש לרשות מדיניות, נניח עכשיו הולכים לחדש את ההסכמים 

עם בזק. אז יש לרשות, במיוחד לכספים, איזו שהיא מדיניות בהקשר עם 

ו האם אפשר לעשות איזה ההתקשרויות, מועדי התשלום, כל הדברים האלה. שכאיל

כמו שינוי שישפר במעט את מצבה של הרשות בכל הנוגע להתקשרויות עתידיות. 

 - - -למשל, להגיד אנחנו במהלך רפורמה 

יש עוד מיליון, תחתוך, תעשה ... ... אנחנו לא  יעקב בורובסקי:

 אסתי תסיים ונקבל - - -יכולים להגביל את עצמנו. להתפשט  להתפשט ולהגיע ל 

 החלטה. 
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הבנת את השאלה בגדול? נניח עכשיו הולכים  אסתי  אפלבאום:

להסכמי בזק. האם אפשר לבוא ולהגיד תקשיבו, הרשות נכנסת לעידן רפורמה, 

משנה לחלוטין את תנאי המשחק, את תנאי ההתקשרות. בדברים חדשים, לא 

 בדברים קיימים. 

ות, שכל זאת אומרת לעיין פעם נוספת בהתקשרוי :גאולה אבידן

 הזמן אתם עושים את זה כמנטרה. 

לעיין פעם נוספת בכל ההתקשרויות למשל. דווקא  אסתי  אפלבאום:

 בקבועות שזה מרכיב גבוה. 

 אם היו דברים שעכשיו אפשר לחשוב פעם נוספת.  :גאולה אבידן

אני לא חושב שעושים את זה כמנטרה. ההסכם עם  ערן הורן:

 - - -בזק 

לא, לא זה. אני באופן כללי מתכוונת אם יש לא,  :גאולה אבידן

משהו שכל הזמן מתחדש. תראה, אני למדתי לפחות בעיריות, כשעירייה מבקשת 

איזו שהיא הצעה נגיד לאיזו שהיא עבודת חשמל, בגלל שזה העירייה, אז פתאום זה 

הופך להיות עם כמה אפסים, וכשזה לא העירייה, זה משהו שהוא הרבה יותר נמוך. 

כשההתקשרויות הן עם גוף ציבורי, אז יש להם איזו יכולת להצמיח עוד כמה  תמיד

 אפסים. אז מה שאני חושבת שהיא אומרת, זה פשוט האם מישהו מסתכל?

 אלף כן. ב', את שאלת בהקשר של ההוצאות.  ערן הורן:

 ראיתי את הקבועות.  אסתי  אפלבאום:

גם בסדרי אז אני חושב שבזק הוא ייחודי, והוא  ערן הורן:

 גודל כאלה שרואי לקיים על זה דיון נפרד. 

 אוקי. אסתי  אפלבאום:

הוצאות קבועות אחרות כגון התשלומים לעידן  ערן הורן:

 - - -פלוס, זה חתימה של שרים על תעריפים שהם לא 

 אוקי, לא בידינו.  אסתי  אפלבאום:

אגודות הגבייה והזכויות יש להם את המורכבויות  ערן הורן:

 הם. של



 
 ישיבת הוועד המנהל

 42 23.12.2012תל אביב   

כן, גם פעם היה לנו דיון על זה. אני רואה שחברת  אסתי  אפלבאום:

 עם הפדרציה, שזה כבר טוב. 

חתמו עם הפדרציה, עם אחרים. אנחנו רואים  ערן הורן:

 דרישות מאד מאד גבוהות במשא ומתן. 

 אוקי, תמשיך.  ר, אמיר גילת:"היו

אז את בזק שווה להעלות. אולי תעלו לוועדת  אסתי  אפלבאום:

 כספים. זה הפורום, לא?

לא. ועדת כספים ממליצה אחרי שאנחנו מחליטים,  יעקב בורובסקי:

 היא ממליצה לנו על דברים וזה חוזר אלינו.

 אוקי, בסדר. אסתי אפלבאום:

הוצאות משתנות, כמו שאמרנו כפי שהחלטתם,  ערן הורן:

המנהלים וביקש מהם את זכויות העבודה שיהיו בהלימה  המנכ"ל הוציא מכתב לכל

דגשים להוצאות המשתנות: רכש להוצאות המשתנות שלהם בהצעת התקציב. 

מיליון שקלים.  71-הפקות מקור לטלוויזיה בהתאם לאחוז שקבוע בחוק, שזה נותן כ

שקלים לטלוויזיה בערבית,  100,000מיליון שקלים לטלוויזיה,  3בחירות לכנסת, 

שקלים לרדיו, והקדמת הוצאות מתקציב הפיתוח כחלק מהתשתיות  300,000

 4 –שצריכות להיות מוכנות ביום הבחירות. קמפיין פרסום מיתוג ומיצוב הרשות 

פעולות התוכן של המדיה הדיגיטלית, לא שכר, אלא תקציב הוצאות מיליון שקלים. 

זי. העונה הנוכחית המשחק המרכ –מיליון שקלים. זכויות שידורי ספורט  2 –

מאי היא העונה האחרונה שבה מכוח זכיית הרשות -שמסתיימת באזור אפריל

 2013. צריך לחשוב מה עושים עם זה. יש הצעה ליורו 2010במכרז שהיה בשנת 

לנבחרות צעירות שיתקיים בישראל וצריך לקבל החלטה. סך כל תקציב הזכויות של 

 מיליון שקלים.  29-הספורט הוא כ

 כמה עלה לנו המשחק המרכזי? אפלבאום:  אסתי

מיליון שקלים,  16-ל 15המשחק המרכזי עלה בין  ערן הורן:

מיליון  16כי היה מנגנון של גידול לא גבוה בין שנה לשנה, אבל זה סדר הגודל, 

מיליון  12, 2012שקלים בשנה. הפקה פנימית בטלוויזיה, השארנו את זה כמו בשנת 
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עיר בסוגריים, שבתכנית העסקית הייתה מחשבה שההפקות שקלים, למרות, ואני מ

 10הקנויות יביאו להפחתה בסעיף הזה. כנ"ל לגבי תקציב סרטים קנויים שנשאר על 

מיליון שקלים, שלפי החלטת המנכ"ל כמיליון שקלים יוקצו לרכש סרטים קנויים 

וכנ"ל  של הטלוויזיה בערבית. תקציבי ההפקה של הרדיו גדלו בשיעורים מתונים,

 לגבי תקציב החדשות של הטלוויזיה בערבית. 

 מה זה תקציב הפקה של רדיו למשל? אסתי  אפלבאום:

כל רשת יש לה. רוב ההוצאות ברדיו היא על שכר.  ערן הורן:

 כל רשת יש לה את סעיפי השכר ויש לה סעיף של הוצאות. 

 תקציב פעולות. יוני בן מנחם:

הפעולות, אם מסתכלים  תקציב פעולות. תקציבי ערן הורן:

 - - -, יש איזה שהוא גידול נתון כמעט בכל  2013לעומת שנת  2012על שנת 

 מה זה תקציב פעולות ברדיו? אסתי  אפלבאום:

  - - -הפקה, מוניות  יוני בן מנחם:

 - - -אם הם רוצים לעשות משהו בחוץ וצריכים  ערן הורן:

 שידורי חוץ. יוני בן מנחם:

 אה, לא תמורת שעות עבודה נניח.  אסתי  אפלבאום:

 לא, לא.  ערן הורן:

 זה הפקות חיצוניות בעיקר.  יוני בן מנחם:

אני  מקווה שהדשא שהיה פה בקיץ זה לא נקרא  :גאולה אבידן

 ששכרו ועשו. 

 מה? יוני בן מנחם:

 זה היה בקיץ שעבר וזה היה טלוויזיה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני צוחקת.  :גאולה אבידן

בהתאם להסכם המימון, תקציב  –תקציב הפיתוח  רן הורן:ע

מיליון שקלים.  55הוא  2013מיליון שקלים של שנת  330-הפיתוח אשר מתוך ה

... מחתימת ההסכם צריך להגיש תכנית מפורטת שאושרה על  6%-אנחנו מזכירים ש

ידיכם, שסדרי העדיפויות בתוך התקציב נקבעים על ידי ההנהלה וסמנכ"ל 
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מיליון שקלים זה התקציב של הבינוי בגוש דן, ופיתוח משדרים  40לוגיות. טכנו

 מיליון שקלים.  8 –ואגרת תדרים 

כלומר התקציב שאנחנו נאשר היום בעצם מדבר  יעקב בורובסקי:

 על לוד. 

 8התקציב שאתם תאשרו היום, זה גם אותם  ערן הורן:

 - - -מיליון שקלים שיועדו במקור ללוד ויישארו 

לא, אחד הטיעונים הוא שזה התקציב שאושר  קב בורובסקי:יע

 ואנחנו לא יכולים עכשיו לחפש מקורות תקציביים אחרים, מקור תקציבי אחר. 

 זה לעתירה, לערעור.  יוני בן מנחם:

 בסדר.  יעקב בורובסקי:

 מבחינת מעשה עשוי? :יואב הורוביץ

 כן. אסתי  אפלבאום:

רוצה שבית הדין  לא אני תקציב. , אתה בונהתשמע יעקב בורובסקי:

 אולי ממקום אחר.  80לעבודה יבלבל לנו את המוח ויגיד לנו תיקחו תקציב של 

שני הסעיפים של פעילויות קבועות שהן לא בדיוק  ערן הורן:

שקלים והחזר ההלוואות של מיליון  6 –פעילויות שידור זה תזמורת רשות השידור 

. ופה יש את תקציבי הרזרבה. רזרבה רגילה זה מיליון שקלים 18.5שערי צדק, זה 

מיליון שקלים;  12 –שקלים. רזרבת המנכ"ל  100,000 –פתרון בעיות קטנות 

מיליון שקלים;  63 –מיליון שקלים; שכר ותשלום רטרואקטיבי  20 –משפטיות 

מיליון שקלים, וסל עבודה  33 –מה שדיברנו קודם למקרה שהפרישה תתעכב רזרבה 

 מיליון שקלים.   5נוספת 

 כמה זה יחד, כל הרזרבות? יעקב בורובסקי:

 - - -מיליון שקלים הרזרבות וה  108-כ ערן הורן:

 יפה מאד.  יעקב בורובסקי:

השקף האחרון מראה את החלוקה לפי מדיה, עם  ערן הורן:

 ובזה אני מסיים. 2013ושנת  2012השוואה בין שנת 

 גיטלית?כמה יש למדיה הדי ר, אמיר גילת:"היו
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 מיליון, ללא השכר. 2 יוני בן מנחם:

 וכמה עם שכר? ר, אמיר גילת:"היו

 2מיליון שקלים,  3לא, למדיה הדיגיטלית יש  ערן הורן:

 מיליון לפעילויות.  1.017-מיליון שכר, ו

 מה הייתה הדרישה של ראש המדיה? יעקב  בורובסקי:

 אין ראש מדיה.  ר, אמיר גילת:"היו

 של מי שתכנן את המדיה. יעקב בורובסקי:

 - - -אין, אין. זה בדיוק מה ש  ר, אמיר גילת:"היו

קודם כל תודה. תראו, יש פה בעיה באופן הצגת  :יואב הורוביץ

הדברים. אני אסביר. יש כמו שאמרת בחלוקה של השימושים בין המקורות, חייבים 

יבויות, ולתת לפי חודשים, כולל ההתחי 2013להניח את זה על ציר הזמן, שבשנת 

שקף אחד כללי שמסביר, נותן אוריינטציה בתמונה אחת, מקורות, שימושים לפי 

תכנית עבודה שנתית. הרי התקציב לוקח בחשבון לוחות זמנים מסוימים. יש 

אילוצים, יש זה, ואז אתה מקבל מושג איך אתה נע, ואז רבעונית נניח, שזה מה 

פים. פה קשה להציף דברים, קשה להציף שגופים מדווחים עושים, רבעונית דברים צ

 בעיות. 

מאה אחוז, כי תראה, פה זה תקציב שנתי. מה  יעקב בורובסקי:

שאמרת הוא נהדר ונכון, ביצועי בתכנית העבודה חייב שתהיה על זה תכנית עבודה. 

בתכנית העבודה יש גל זמנים, הגל קובע מעקב רבעוני, הוא אפילו צריך להיות 

מדויק חודשי, כדי לראות איפה אנחנו עומדים. אני אומר שוב,  במעקב טיפה יותר

לראות איפה  –שוועד מנהל, אם הוא יעשה מעקב רבעוני גם על תכנון מול ביצוע 

 - - -אנחנו עומדים ולראות סטיות, אז זה כבר 

 - - -גבולות התקציב  ערן הורן:

 כי זה מאה אחוז נכון. כאן המסגרת היא יותר יעקב בורובסקי:

 המסגרת הרחבה, עליה צריכה לבוא תכנית העבודה. 

ההחלטה שלנו בעקרונות הייתה בישיבה שאישרנו  ר, אמיר גילת:"היו

את עקרונות התקציב, שהכל מול תכניות עבודה, וזה גם מתקשר למה שאמרו פה 
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לגבי המדיה. זאת אומרת לכל מדיה יש את התקציב שלה כנגד תכנית עבודה, ואני 

אנחנו גם שלחנו מכתב למנכ"ל. אנחנו נתחיל בשבועות הקרובים, אחרי כבר מודיע ש

אישור התקציב. זאת אומרת אנחנו מאשרים היום את התקציב, מעבירים אותו 

לוועדת כספים שדנה ומעירה את הערותיה והמלצותיה לוועד המנהל. שבוע הבא, כי 

רי הערות ועדת בחודש, אין ברירה, אנחנו חייבים לאשר את התקציב אח 30-זה ה

הכספים, ולאחר מכן אנחנו קצת באיחור, אבל טוב להתכנס לתהליך הזה מאוחר 

מאשר לעולם לא. נשב כל שבוע, נקדיש חצי שעה למדיה אחרת, נראה את תכנית 

 העבודה כנגד התקציב, ואת זה אנחנו נעשה גם במתכונת רבעונית. 

ה. אני ההערה שלי היא באמת על המדיה החדש יעקב בורובסקי:

מיליון שקלים שכר במדיה, זה מסרים, אני אומר את זה  3חושב שזה לא מהפכה. 

לעצמנו, זה מסרים רדודים. ואני  חושב שאם  מדברים על מדיה חדשה, בלי שום 

קשר לאנשים. אני לא יודע להגיד במדויק כמה צריך, לכן שאלתי מי בנה את 

קלים כולל שכר, מותר לי להניח מיליון ש 3-התקציב, אבל אני כן יודע להגיד ש

 שקלים, או שאני טועה? 150,000, 120,000שמשכורת ממוצעת פה היא 

 ברשות? יותר, יותר.  ערן הורן:

 לא, עלות תקציבית.  יעקב בורובסקי:

ברשות השידור עלות שכר של עובד ממוצע היא  ערן הורן:

 יותר. 

בדים יש במדיה מאתיים? עוד יותר? יופי. וכמה עו יעקב בורובסקי:

 החדשה?

 חמישה.  יוני בן מנחם:

חמישה עובדים. זאת אומרת מיליון שקלים אנחנו  יעקב בורובסקי:

 - - -כבר שמים בשכר, נכון? או שני מיליון לשכר 

 לא.  ר, אמיר גילת:"היו

 שני מיליון זה תקציב פעולות.  :ערן הורן

צים להדביק אני מסתכל על מדיה חדשה, אנחנו רו יעקב בורובסקי:

 - - -פערים, אנחנו רוצים לבוא עם זה, המסרים צריכים להיות סדר גודל, שוב 
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 מיליון.  10 אסתי  אפלבאום:

 מיליון גס. גס.  10 :יעקב בורובסקי

תראה, אני כמובן מסכים עם מה שאתה אומר,  ר, אמיר גילת:"היו

וא לידי ביטוי, אבל אני אומר את זה ככה: קודם כל במבנה הארגוני החדש זה יב

אנחנו גם נחשף בקרוב למבנה הארגוני החדש, זה יוצג קצת אחרת. זאת אומרת, 

אנשים, כי פשוט בכל יחידת תוכן יש רפרנט של המדיה  5-כוח האדם יהיה יותר מ

הדיגיטלית, שהוא ישויך מנהלתית למדיה הדיגיטלית. זה גם חלק מהאמירה שלנו, 

ש חמישה אנשים, אלא האנשים האלה אמנם שהנה, זה לא שבמדיה הדיגיטלית י

יושבים פיזית בטלוויזיה, אבל הם יהיו שייכים למדיה הדיגיטלית. אז זה כבר 

יש לנו עוד בעיה שכרגע אין מנהל מדיה. שוב, לא יכולנו מקדים מבחינת כוח אדם. 

להוציא את זה כל עוד המבנה הארגוני החדש לא סוכם עם אגודת העיתונאים ולא 

שמטפל בזה, זה מנחם גרנית. אם  יש כרגע ראש צוות הקמה, פרויקטור הוטמע.

אנחנו רואים שזה מתעכב הוא יצטרך לקחת את הפיקוד על העניין הזה וזו גם 

ההסמכה שהוא קיבל. ולא, מנהל מדיה. התפקיד הראשון שמוגדר במכרז למנהל 

ווה שזה היותר ארוך אני מקהמדינה זה הקמת המדיה הדיגיטלית. כך שלטווח 

מיליון שקלים שנגזרים  2ייפתר, אבל כרגע בכל זאת, גם בתקציב הפעולות זה 

? זאת אומרת למשל אם אנחנו לוקחים חברה שתייעץ לנו ארגונית, זה -ממשהו, או

 המכרז שהוא באוויר, למדיה הדיגיטלית. 

 אפשר לומר משהו, בורו? יוני בן מנחם:

 כן, בבקשה.  יעקב בורובסקי:

קודם כל אתה צודק. התקציב של המדיה  מנחם:יוני בן 

הדיגיטלית אכן צריך להיות כמה עשרות מיליונים. כמה עשרות מיליונים אם אנחנו 

רוצים להקים מדיה דיגיטלית רצינית. אבל אנחנו נלך קודם כל בשיטת השלבים. 

ארבעה חודשים מרגע שנקים את השלד של המדיה -להערכתי תוך שלושה

נו נבקש מכם העברות תקציביות ואנחנו נגדיל את הנפח ואת הדיגיטלית, אנח

 הפעילות, כולל התקציב של המדיה.
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אוקי, אלף מצוין. יש לי רק בקשה אחת, זה  יעקב בורובסקי:

מיליון שקלים כולל שכר, העברת  3מסרים. ספר התקציב הוא מסר. כשאתה כותב 

 מסר שזה פחות חשוב. 

 כלום, כן.  אסתי  אפלבאום:

תעשו  מספרים שהם הגיוניים. אתה מבין מה אני  ב בורובסקי:יעק

 אומר ערן, יוני?

 אוקי.  יוני בן מנחם:

מיליון שקלים למדיה  3אתה מעביר מסר.  יעקב בורובסקי:

 הדיגיטלית, זה מסר שאתה לא מתכוון.

אפרופו להעביר מסר, אז גם בתקציב כזה,  לינדה בר:

מיליון  4שינויים ותקציב הפרסום הוא ברפורמה כזו מהפכנית, כל כך הרבה 

שקלים, פרסום ומיתוג. זאת אומרת שזה כולל גם את שכירת החברה שתמתג את 

 רק ארבעה מיליון? -רשות השידור, גם קניית רכש 

 נכון, צודקת. וגם הסקרים וגם הכל.  אסתי  אפלבאום:

זה גם מסר. אי אפשר, אנחנו חייבים להגדיל את  לינדה בר:

  - - -ה משמעותית, אחרת זה בצור

מיליון שקלים. זו החלטה של  4אתם החלטתם על  יוני בן מנחם:

 הוועדה המנהל.

 נכון, אבל זאת הערה נכונה. יעקב בורובסקי:

זה עולה כאמור מחר בכספים, חוזר אלינו בשבוע  ר, אמיר גילת:"היו

 הבא. אני מקווה שזה יתוקן.

 ההערה, בסדר.אי אפשר להתווכח עם  יעקב בורובסקי:

לא, אבל זה לא בא במסגרת של פיצול יחסי ציבור  :גאולה אבידן

 ודוברות?

 לא.  יעקב בורובסקי:

 מיליון. 4זה לא, זה מבחינת המדיה  יוני בן מנחם:

  - - -טוב, אנחנו מאשרים  ר, אמיר גילת:"היו



 
 ישיבת הוועד המנהל

 49 23.12.2012תל אביב   

רגע, יש פה תקציב לשיווק? יש תקציב שיווק  אסתי  אפלבאום:

 בכלל?

 זה כולל .... 4 :ברלינדה 

 יש סעיף שיווק.  ערן הורן:

ומה התקציב שם לאגף שיווק? נבחרה לפני  אסתי  אפלבאום:

שבועיים סמנכ"לית שיווק, אז כדאי לתת לה תקציב. חוץ מהתקציב הזה לרכישת 

 מדיה. 

אסתי, אנחנו נצטרך לבנות את זה וגם לעשות  :יוני בן מנחם

 העברות תקציב במשך השנה. 

רק חבל, אפשר לסגור את זה עכשיו, גם ליחסי  אפלבאום:  אסתי

הציבור וגם לזה. חברה' אל תעשו אחר כך החלפות ורזרבות. זה גם סטייטמנט. היא 

מיליון? זה רק בשביל  4תצטרך אחר כך לקבץ זה, ועוד פעם. זה לא קביעה, מה זה 

תשימו תקציב,  מיליון. היא לא יכולה לעשות כלום. 4המכרז, רק רכישת מדיה זה 

 שהמנכ"ל  יחליט לשים תקציב גם ליחסי הציבור. 

זה דל, ממש דל. אני צריכה ... ... לחשוב מיליון  לינדה בר:

 פעם. 

 טוב, אנחנו מאשרים את התקציב.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא, תשימו את זה בתקציב. אסתי  אפלבאום:

יפים רגע, וההנהלה מתבקשת לתקן את הסע ר, אמיר גילת:"היו

 שקשורים לתקצוב המדיה החדשה והשיווק. 

 ויחסי הציבור. לינדה בר:

 נושא אחרון להיום.  ר, אמיר גילת:"היו

רגע, רגע, רגע. בואו נחליט איזה סכום שאנחנו, אם  אסתי  אפלבאום:

אנחנו סוגרים עכשיו את התקציב אנחנו לוקחים סמנכ"ל עכשיו לשיווק, יהיה אחר 

 דרך אגב גם צריך להיות מתוקצב בנפרד. כך גם למשאבי אנוש. 

 כמה את חושבת? ר, אמיר גילת:"היו
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רגע, צריך. אני לא יודעת, אני לא רוצה לנקוב  אסתי  אפלבאום:

בסכום. יהיה גם סמנכ"ל שיווק, גם סמנכ"ל משאבי אנוש, זה צריך לקבל כיסוי. זה 

יות משותקים עד לא צריך להישאב כל הזמן מהתקציב המרכזי ואחר כך זה, או לה

 . אל תיקחו אנשים. 2014שנת 

 אני עוד פעם אומרת, .... לחוד ויחסי ציבור.  :לינדה בר

 אותו דבר, זה ייכנס הכל.  אסתי  אפלבאום:

 ... בצורה שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם.  לינדה בר:

 כמה? ר, אמיר גילת:"היו

דורות אנחנו לא יודעים, מה זה כמה? מה זה בנ :גאולה אבידן

 בשוק? כמה? 

 אז תגידו. כמה מיליונים. אסתי  אפלבאום:

אז אמרתי, ההנהלה תשים, הם לא יודעים לנקוב  ר, אמיר גילת:"היו

 בסכום, ההנהלה תבחן את זה.

 אוקי, אנחנו נבחן את זה.  יוני בן מנחם:

 עכשיו רגע, זה במקרה ויש רפורמה. :גאולה אבידן

מה זה סיפור אחר לגמרי. כל התקציב אם אין רפור ר, אמיר גילת:"היו

 מובנה רפורמה.

מיליון  4אני רוצה לשאול רגע משהו, יש לנו  אסתי  אפלבאום:

 שקלים לרכישת מדיה?

 - - -לא, זה כולל גם את המכרז  :לינדה בר

 300,000רגע, רגע, לינדה, רק שנייה. המכרז זה  יוני בן מנחם:

 מיליון.  4-שקלים, זה בא מתוך ה

 שקלים, בדקתם? 300,000אתם יודעים שזה עולה  אפלבאום: אסתי 

 כן.  :יוני בן מנחם

מיליון לרכישת מדיה, אוקי. כמה יש לנו  4ויש  אסתי  אפלבאום:

לסקרים, כמה יש לנו לפרסום מודעות, כמה יש לנו לקמפיינים כאלה וזה, יש לנו? 

 איפה זה יושב? זה יושב תחת שיווק?
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 זה. יוני בן מנחם:

לא, זה מה שאתה מתכוון זה לפ"מ. אתה מתכוון  דה בר:לינ

 - - -לפרסום מכרזים וזה 

לא, לא למכרזים אנחנו מתכוונים, ממש לא. ממש  אסתי אפלבאום:

 לעבודה שיווקית. 

ממש לעבודה שיווקית של הרשות. זה הגדרה, כל  :גאולה אבידן

להיות עניין שלכם  מה שאתם עושים, זה צריך להיות עניין שלכם, אמיר. זה צריך

 לתת פרסום  חיובי לכל מה שנעשה כאן.

שקלים יחסי ציבור וקשרי חוץ.  425,000ככה,  :מודי בן צבי

 מיליון.  1.6סקרים ומחקרים 

 סקרים ומחקרים של מה? גאולה אבידן:

 זה כולל ועדת המדרוג.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה רק ועדת המדרוג, זה לא משהו אחר. לינדה בר:

 מדרוג ורדיו.  י בן צבי:מוד

 נו, אז זה לא כלום. אסתי  אפלבאום:

 טוב אסתי, זה לא לעכשיו.  ר, אמיר גילת:"היו

 אבל אתה מאשר את התקציב.  אסתי  אפלבאום:

לא, אמרתי למעט. טוב, אז ההחלטה בעינה  ר, אמיר גילת:"היו

 -נושא אחרון עומדת, ההנהלה תבחן את שתי ההערות לגבי שיווק ומדיה דיגיטלית. 

- - 

 לא תבחן את זה, סליחה, אמיר. לא תסלחו לי, לא.  אסתי  אפלבאום:

  - - -היא תביא לידי ביטוי  ר, אמיר גילת:"היו

לא, תסלחו לי לא, היא לא תביא לידי ביטוי. שבוע  אסתי  אפלבאום:

החלטנו שזה דבר חשוב, שעבר נכנסה סמנכ"לית משאבי אנוש, נכנס זה, נכנס זה, 

 ריך להקצות לזה תקציב. לא תבחן ולא כלום. צ

 לא כתוב, כתוב תביא לידי ביטוי, סליחה.  ר, אמיר גילת:"היו
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רגע, לא. יש הוצאה שיווקית שהיא נכונה לגופים   אסתי  אפלבאום:

 - - -מסוימים, צריך לבחון את הרשות לאור כל ה 

 , תגידי סכום. -שהוועד ינחה בלא פחות מ יעקב בורובסקי:

אבל אנחנו לא יודעים. אסתי צודקת, מאיפה היא  גאולה אבידן:

 יודעת מה הסכום?

אז יש סמנכ"לית שיווק, אפשר להתייעץ איתה  ר, אמיר גילת:"היו

 ושהיא תיתן את התקציב. 

 אחר כך תבואו ותגידו שאין תקציב.  אסתי  אפלבאום:

 רגע, אבל אל תתעלמו גם מיחסי הציבור.  לינדה בר:

 ברור, ברור. לבאום:אסתי  אפ

 450,000-מיליון הפקות מקור חיצוניות, ו 72 לינדה בר:

שקלים זה תקציב של יחסי ציבור, שזה כולל צילומים וזה כולל עוד הרבה מאד 

 דברים, ומשרד יחסי ציבור. איך אפשר לעשות את זה?

 ?450,000-והמשרד גם בתוך ה אסתי  אפלבאום:

 בוודאי. לינדה בר:

מה הוא תקציב שיכול לתת לך מענה חלקי. מה  קי:יעקב בורובס

 הסדר גודל?

 מיליון, שניים, כמה? אסתי  אפלבאום:

מיליון שקלים זה מינימום, לאור  2-אני חושבת ש לינדה בר:

מיליון הפקות מקור  72העובדה שיש לנו, עוד פעם אני אומרת, תיקחו בחשבון זה 

 שות אירוע. חיצוניות. תיקחו בחשבון שכל הפקה רוצים לע

בסדר, ההנהלה תביא לידי ביטוי גידול תקציבי  ר, אמיר גילת:"היו

 במדיה דיגיטלית ושיווק. 

לא, אבל אני כן חושב. אני על מדיה דיגיטלית יודע  יעקב בורובסקי:

 מיליון. 10-להגיד שלא פחות מ

 בסדר.  ר, אמיר גילת:"היו

 תביא הצעה מתוקנת? יעקב בורובסקי:
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 כן, למה לשלוף ככה סתם? גילת:ר, אמיר "היו

 כן. לא בשליפה, אנחנו לא רוצים בשליפה.  יוני בן מנחם:

 תביא הצעה מתוקנת ונראה את המספרים. יעקב בורובסקי:

טוב, תביאו מחר כבר לכספים הצעה מתוקנת.  ר, אמיר גילת:"היו

 נושא אחרון, כי אנחנו פשוט  חייבים לסיים. כתוביות לכבדי שמיעה.

רגע, אתה צריך לקבל החלטה שאנחנו מאשרים  בורובסקי:יעקב 

 את התקציב.

 קיבלתי.  ר, אמיר גילת:"היו

 קיבלת? הייתי בחוץ.  יעקב בורובסקי:

 חנה, בבקשה.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שגם אתה תקבל. גם אתה, שלא תגלגל לי  :גאולה אבידן

 בורח מאחריות, אה? יעקב בורובסקי:

נגדנו תביעה ייצוגית. על פי חוק שידורי יש כ חנה מצקביץ:

טלוויזיה, כתוביות ושפת סימנים, אנחנו היינו צריכים לשדר כתוביות בעידן פלוס, 

ויש לנו שם בעיה טכנולוגית שלא קשורה בנו, אלא קשורה ברשות השידור. לכן 

לחוק, לעשות איזו  10המנכ"ל ניסח מכתב אליכם, לכם יש סמכות על פי סעיף 

באחוז מסוים של השידורים. המכתב פה מאד ברור. לצורך זה אנחנו הפחתה 

 צריכים להתייעץ כפי שאנחנו כתבנו פה. 

סליחה, את יכולה לחזור בגין מה התובענה  :יואב הורוביץ

 הייצוגית, אני לא הייתי לא הייתי איתך לרגע. 

התובענה הייצוגית בטענה שאנחנו לא משדרים  חנה מצקביץ:

 ות בשידורים שעובדים היום בעידן פלוס.כתוביות סמוי

 מי הגיש את התובענה הזאת? :יואב הורוביץ

 בטח מארגוני החרשים, לא? יעקב בורובסקי:

 אני ממש לא זוכרת.  חנה מצקביץ:

 שלכאורה זה נופל בגדר של תובענה ייצוגית? :יואב הורוביץ
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ת כן, כן. יש הגדרה בחוק בזכות הכתוביות, לאיכו חנה מצקביץ:

יש אפשרות להגיש תובענה  –מסוימת לשידורים, ואם אנחנו לא עומדים בה 

ייצוגית. בעניין הזה התובענה הוגשה כנגדנו וכנגד הרשות השנייה. עכשיו, היו בעיות 

טכנולוגיות שמנעו  לעשות את זה שלא יהיה בשליטתנו בגלל הערוץ השני. עכשיו 

לוועד המנהל יש סמכות להפחית הדברים כבר הסתדרו ואנחנו  מבקשים, מאחר ש

בחובה הזאת, אחרי התייעצות עם הגופים שכתובים כאן, אנחנו מבקשים לקבל 

 החלטה בעניין. 

 שמה אומרת? יעקב בורובסקי:

אנחנו מבקשים שההחלטה תהיה כדלקמן: הוועד  חנה מצקביץ:

ו המנהל על פי החוק הוא בעצם הגוף המפקח על ביצוע החוק הזה. במסגרת סמכות

, יבקש הוועד המנהל על ידי רשות השידור ליתן לפטור 10כגוף מפקח לפי סעיף 

לחוק הכתוביות, בכל הקשור לשידורי עידן פלוס,  4מחובת העמידה בסעיף 

 .11.11.2012ועד ליום  1.1.2010שיתבצעו החל מיום 

 מה, רטרו אקטיבי? יעקב בורובסקי:

התאם לבקשה כן. זה בסדר. זה אפשרי, זאת ב חנה מצקביץ:

 - - -המצורפת בזה. זה לאחר היוועצות עם הנציגות והארגונים 

 הייתה היוועצות כזאת? ר, אמיר גילת:"היו

לא, לא, אתם צריכים להחליט על זה, ואז לעשות  חנה מצקביץ:

את ההיוועצות. אנחנו עשינו את אותו תהליך דרך אגב בתביעה ייצוגית קודמת 

 בגלל אי שידור על פי החוק בשפת הסימנים. שהייתה כנגדנו, ששם זה היה

כן, אבל זה לא פטנט טוב לאשר רטרו אקטיבית.  ר, אמיר גילת:"היו

 ? ממתי?2010משנת 

 זה בסדר, זה אפשרי.  חנה מצקביץ:

 .2011כן, עד  אסתי  אפלבאום:

 למה זה אפשרי? ר, אמיר גילת:"היו

 ליכם. אם זה לא היה אפשרי לא היינו פונים א חנה מצקביץ:
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חנה, ומה המשמעות של זה של הויתור  אסתי  אפלבאום:

 הרטרואקטיבי? איך זה מעמיד אותנו? כאילו מה זה עושה לנו?

תשמעו, העובדה היא שהיו בעיות בשידור והעובדה  חנה מצקביץ:

היא שהבעיות לא נבעו מאיתנו. הן נבעו באמת בגלל בעיות טכנולוגיות, כפי שגם רפי 

עניין ועדכן בנושא הזה, ולאחרונה כמו שאני אומרת לכם, זה יהושע בדק את ה

 תוקן. אז הסיבות הטכניות האלה באמת מנעו לשדר את הדברים האלה. 

 אז למה זה בלבד לא מספיק לדחות את הטענה? :גאולה אבידן

זה לא מספיק לדחות את הטענה, כיוון שאנחנו  חנה מצקביץ:

מכיוון שיש סמכות לוועד המנהל בעניין הזה, צריכים גם כשאנחנו באים לבית הדין, 

 - - -ואני רוצה לקרוא רגע את הסעיף 

יש סמכות? אם היית מביאה לי את זה בוא בזמן,  :גאולה אבידן

? זה 2010לא יהיה, אז הייתי אומרת. אבל מפה, שאני אתן על שנת  2013-ומפה של

 נראה לי תמוה.

 10הסעיף, סעיף אז אני רוצה רגע להקריא את  חנה מצקביץ:

אומר: הוכיח משדר טלוויזיה להנחת דעתו של הגוף המפקח )הגוף המפקח זה אתם 

כי ביצוע הוראה לפי חוק זה לגביו מטיל נטל כבד מדי, רשאי הגוף בעניין הזה(, 

המפקח להורות בהחלטה מנומקת בכתב כי ההוראה לא תחול באופן מלא או חלקי, 

כנית מסוימת. החלטת הגוף המפקח תהיה גבי ערוץ מסוים או תבין השאר ל

שנים כל פעם, והיא תתקבל לאחר  3לתקופה שתיקבע בהחלטה ואשר לא תעלה על 

התייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים בעלי 

 - - -לקות שמיעה. תשמעו, התביעה הייצוגית משמעותה 

פני שהייתה תביעה למה לא עשינו את זה ל :גאולה אבידן

 ייצוגית?

 מפני שלא ידענו שיש בעיות.  חנה מצקביץ:

 לא הבנתי.  גאולה אבידן:

אנחנו לא ידענו שיש בעיות בשידורים. הבעיות היו  חנה מצקביץ:

 טכנולוגיות ואף אחד לא הביא לידיעתנו.
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אני מניחה שהתביעה הייצוגית הגיעה בטח אחרי  גאולה אבידן:

 שלא נענו. מספר פניות לרשות 

 - - -אבל אנחנו לא יודעים  חנה מצקביץ:

חנה, אני מציע ככה, אלף אני אומר לך את דעתי  יעקב בורובסקי:

האישית. דעתי ממש לא נוחה לאשר רטרואקטיבית. ב', אני ראיתי את סוג הבעיות, 

, על המכרז שהיה על הכתוביות. אני לא רואה את 250נדמה לי שזה היה בוועדת 

תם על משהו רטרואקטיבי, אלא אם כן יבואו וישכנעו אותי בצורה מאד עצמי חו

נחרצת, מאד נחרצת, שלא הייתה דרך אחרת ושהתקיימו ומשהתקיימו כל אותם 

 , לדרוש ממני?2010תנאים שהחוק באמת מחייב את הגוף המפקח. 

 - - - -אני חושבת ש חנה מצקביץ:

 ועוד כנגד חרשים. נורא.  גאולה אבידן:

בדיוק, ההערה של גאולה נכונה. אנחנו ועד מנהל  בורובסקי: יעקב

 - - -ציבורי, הדיון הזה הוא נגד חרשים, נגד אנשים 

 זה צריך להיות במקום הראשון.  אסתי  אפלבאום:

 אני אתן ידי רטרואקטיבית? יעקב בורובסקי:

 אני רוצה לבקש משהו.  חנה מצקביץ:

 כן, בבקשה.  ר, אמיר גילת:"היו

תביעה ייצוגית משמעותה תביעה כספית מאד  צקביץ:חנה מ

 כבדה על הרשות. 

 מצוין, שתשלם.  :גאולה אבידן

סבורה שזה נושא דחוף לדון בו ואנחנו רגע. אני  חנה מצקביץ:

 - - -ביקשנו את זה כבר שבוע שני 

 שווה לקיים דיון רציני. יעקב בורובסקי:

מקצועיים אני מבקשת שתזמינו את האנשים ה חנה מצקביץ:

 - - -שיסבירו את העניין, אבל תקבלו החלטה בדחיפות לכאן או לכאן, זה לא 

בסדר, את רואה שזה לא היום למרות המצוקה של  ר, אמיר גילת:"היו

 הזמן. הישיבה נעולה. 
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 רגע, רגע, רגע.  :גאולה אבידן

 הישיבה נעולה.  ר, אמיר גילת:"היו

 בל אני רוצה לומר משהו. רגע, אתה יכול לנעול, א :גאולה אבידן

 

 הקלטה הופסקה

 

אני ממשיך את ישיבת הוועד המנהל.  על פי  ר, אמיר גילת:"היו

החלטת הוועד המנהל כל התקשרויות מעל מיליון שקלים תובא לאישורו ואנחנו 

נדון עכשיו בכמה בקשות ונעשה את זה כמה שיותר מהר. אני רק מציין לפרוטוקול 

עה לעוזרי שהיא לא חשה בטוב ונאלצת לעזוב ולכן שהיועצת המשפטית הודי

 הישיבה הזאת מתקיימת ללא ייעוץ משפטי. 

 הוועד המנהל מאחל לה רפואה שלמה. יעקב בורובסקי:

 כן, נושא ראשון, ערן.  ר, אמיר גילת:"היו

מיליון  2, 2013אשכול יזמות קדם ארוויזיון  ערן הורן:

 שקלים פלוס מע"מ.

 זו הפקת הקדם ארוויזיון. ר, אמיר גילת:"היו

-הפקת הקדם ארוויזיון, זה תכניות נלוות. נבחר ב ערן הורן:

 'קול קורא'.

 עבר את אישור ועדת המכרזים? יעקב בורובסקי:

 בוודאי, כל מה שמגיע. ערן הורן:

 מה עמדת ההנהלה? יעקב בורובסקי:

 זה חלק מההתחייבות שלנו על פי החוק.  יוני בן מנחם:

 זה גם נכנס לזה?  ום:אסתי  אפלבא

טוב, קודם כל ההתקשרות הזאת היא במסגרת  ר, אמיר גילת:"היו

 - - - 2012ההוצאות של הפקות מקור 

 . 2013-. זה ייחתם ב2013 ערן הורן:

 ?2012-אה, לא ייחתם ב ר, אמיר גילת:"היו
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 . 2013ייחתם בתחילת  ערן הורן:

 ?2013והמקור התקציבי הוא  יעקב בורובסקי:

 - - -בינואר זה  1-משפטית אסור. ב י בן מנחם:יונ

אסור, כי אם אתה חותם לפני זה נחשב שאתה  זליג רבינוביץ:

מחויב. באותו רגע שאתה חותם אתה חייב לצבוע את הכסף בשביל, ואז זה יורד לך 

 . 2012-ב

-טוב. אני בעד לאשר,  זה  גם באישור ועדת תוכן ו ר, אמיר גילת:"היו

 . 250לאה, מאושר. חוזר לוועדת 'קול קורא'. ה

 חוזר למומחים אתה מתכוון.  זליג רבינוביץ:

יש יכולת לדון עם מסמכים בלבד. יש  250לוועדת  יעקב בורובסקי:

 מסמך, שידונו על המסמך. הוא דן במסמך.

 עזוב, שהמליאה תדון.  ר, אמיר גילת:"היו

תהיה  , אני מניח שאתה250מחר או כשיש ועדת  יעקב בורובסקי:

 עסוק, אז תמצא מי מאנשיך שיופיע בפני הוועדה ויציג שזה אושר וזהו.

רולינג. אני -השאלה אם יכולים לעשות לכם אובר יוני בן מנחם:

 יגיד לך למה.

 רולינג.-אף אחד לא יכול לשנות לנו אובר יעקב בורובסקי:

רגע, יש פה שני מוסדות שונים. יש פה ועד מנהל  ר, אמיר גילת:"היו

החליט, וחבל מאד שהלשכה המשפטית לא פה, היה לה מה להגיד על זה בעבר. יש ש

פה שני מוסדות: הוועד המנהל שאחראי על פי חוק פיקוח על התקציב, החליט שכל 

הוצאה תקציבית מעל מיליון שקלים עוברת את אישורו. בלי קשר יש החלטת 

כרגע לא בעימות עם , אנחנו 250, שכל התקשרות מעל 2011באפריל  4-מליאה מה

המליאה, אנחנו לא עושים ביטול של החלטות המליאה, אז המליאה תמשיך להתנהג 

- -- 

השאלה אם ערן יכול להחליט, אחרי שאתם  יוני בן מנחם:

 אישרתם, יכולים לחתום על החוזה? 

 זה לא מה שכתוב במכתב.  דובר:
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 זה צריך לעבור, יש החלטת מליאה.  ר, אמיר גילת:"היו

, מחר מתייצב מי  250אני אומר, יש מחר דיון  קב בורובסקי:יע

מהאנשים של ערן, מציג את הנושא, עולה שבוע הבא לאישור הוועד המנהל, זה הכל. 

 רולינג, התשובה היא לא. -מה ששאלת אם הוא יכול לעשות אובר

טוב, בואו לא נכנס לזה כרגע. הוועד המנהל מאשר  ר, אמיר גילת:"היו

 ות. הלאה. את ההתקשר

התקשרויות של סרטים, יש שתי התקשרויות של  ערן הורן:

CVS ,CSI  ו 10מיאמי עונה-CSI  שמסתכמות ביחד בסדר גודל של 8ניו יורק עונה ,

, ודאונטון הבי, SVU-מיליון שקלים, ויוניברסל, יש גם כן שתי סדרות, לורן דור ו 1.1

 מע"מ.מיליון שקלים פלוס  1.1שמסתכמות בסכום דומה, 

 טוב, אני אקצר את הדיון. עוד פעם, אני למדתי ר, אמיר גילת:"היו

 בעבר שסדרות הדגל שלנו מחויבות ארוכת טווח, לאורך חיי הסדרה מה שנקרא. 

 כן, אני זוכרת את זה גם. אסתי  אפלבאום:

מה גם שהסדרות זוכות להצלחה. אני בעד לאשר.  ר, אמיר גילת:"היו

 שאישרנו קודם. זה מתקציב הפקות הרכש 

 מה המקור התקציבי? יעקב בורובסקי:

 אמרתי, תקציב הפקות הרכש.  היו"ר, אמיר גילת:

מיליון  10מיליון שקלים. נכון היה  10אישרנו  אסתי  אפלבאום:

 ?2012-שקלים ל

 כן, כן.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה חלק, זה המנות. אסתי  אפלבאום:

 שר את ההתקשרות. הוועד המנהל מא ר, אמיר גילת:"היו

חברת מזמור הפקות היא הזכיין של ניידות  ערן הורן:

והחוזה מסתיים בסוף השנה. ועדת המכרזים אישרה את  HDהשידור בפורמט 

והרחיבה אותו למספר אלמנטים נוספים, שהם לצורך  2013הארכת ההסכם לשנת 

ופר הילוך וועדת המכרזים וביקש להוסיף מצלמת סשידורי כדורגל. בא הספורט ל

 חוזר. 
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 כמה העלות? ר, אמיר גילת:"היו

העלות של הרכיבים הנוספים במקסימום, קודם  ערן הורן:

-כל השימוש בהם הוא לדרישה. אפשר לא להשתמש בכלל. במקסימום זה יגיע ל

 שקלים. 280,000

 זה משהו שאפשר לשכור? יעקב בורובסקי:

 לא מגיע. אז למה זה מגיע אלינו? זה  ר, אמיר גילת:"היו

מגיעה אליכם ההרחבה של ההתקשרות שהיא  ערן הורן:

 מיליון שקלים. 1.6יותר ממיליון, כפונקציה של שימוש, אבל 

 זה הארכת מכרז? ר, אמיר גילת:"היו

זה מימוש אופציה בהתאם להסכם. יש לה הסכם  ערן הורן:

 אופציה להארכה בשנה נוספת.

 - - -תמחים בניידות  ויש עוד זכיינים שמ ר, אמיר גילת:"היו

 אף אחד בארץ, אולי הרצלייה, וזה אולי.  זליג רבינוביץ:

זהו, אני זוכר כשהגעתי אז היה מועמד יחיד , אבל  ר, אמיר גילת:"היו

 בינתיים בשנתיים האחרונות לא נכנסו עוד אנשים לתחרות?

לפני שנה היה המכרז, השתתפו שניים, הרצלייה  ערן הורן:

 נבחר מזמור הפקות. היה יותר יקר ו

 טוב. יש שאלות? מאושר.  ר, אמיר גילת:"היו

 250קסט אפ זה דיון לבקשת משה לב. ועדת  ערן הורן:

 אישרה עד סוף השנה והנחתה לעשות מכרז. הוא ביקש להביא את זה לדיון נוסף. 

 מה, במקום מכרז? יעקב בורובסקי:

 לא, זה מבקש ההארכה. ערן הורן:

 ה זה?מ אסתי  אפלבאום:

, איך קוראים -קסט אפ זה הגורם שמספק את ה ערן הורן:

 לזה, פידיניג?

 סטריניג.  יוני בן מנחם:
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... לצאת למכרז, מה? יש מיליון חברות. אין לכם  זליג רבינוביץ:

 בעיה למצוא. 

 לא, אבל הוא מבקש לא לצאת. יעקב בורובסקי:

 לא, הוא לא מבקש לא לצאת.  ערן הורן:

 אז מה הוא רוצה? י:יעקב בורובסק

 250הוא טוען, ככל שאני  יודע לייצג אותו, שוועדת  ערן הורן:

 - - -שהחליטה על הארכה עד סוף השנה, הליכי העריכה לא  

רגע, צריך לתת את התמונה המלאה. באוגוסט  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אישרנו הארכה של ההסכם, בתנאי שייצא מכרז. בינתיים לא יצא מכרז ו  2011

 למה לא יצא מכרז? יעקב בורובסקי:

מקבלת בקשות חוזרות ונשנות  250וועדת  ר, אמיר גילת:"היו

 להארכת ההתקשרות. אני מבין שעכשיו עוד פעם. 

 אבל למה לא יצא מכרז? יעקב בורובסקי:

 מה הסכום של זה? ר, אמיר גילת:"היו

המכרז טופל בין הלשכה המשפטית והיחידה  ערן הורן:

 - - -ת. באיזה שהוא שלב עזבה ה הצורכ

תשמע, אם יש התחייבות כלפי ועדה לצאת למכרז,  יעקב בורובסקי:

אם אפשר דרך מכרז להגיע אז בשביל לא לצאת למכרז שיבואו עם נימוק רציני. 

 - - -להוזלה, או דרך מכרז להגיע ל 

לא, אין ספק שצריך מכרז. אין ויכוח על המהות  :ערן הורן

 של המכרז.

אבל ערן, יש פה סחבת, אני לא זוכר כמה, מישהו  ר, אמיר גילת:"יוה

 שהבקשה הזאת מולנו.  ראשונהעם זיכרון יותר טוב אולי יגיד לי. זה לא פעם 

סליחה, אני רק אגיד איזו אמירה קטנה. אני חושב  זליג רבינוביץ:

 שזה לא הגיוני שחברה ממשיכה וממשיכה וממשיכה. תוציאו מכרזים. 

 ברור. גמרנו.  אפלבאום: אסתי 
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על זה כבר החלטתנו. אם לא הובנתי כהלכה,  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אישרנו הוצאה למכרז. מאז  2011באוגוסט 

 ... צריך להגיד לכם את זה, מזמן.  זליג רבינוביץ:

הבקשה לא מאושרת, וזה גם לא צריך להגיע  ר, אמיר גילת:"היו

 זה מסדר היום. הלאה.  . אנחנו מורידים את250לוועדת 

 רגע, אז מה עושים? :יואב הורוביץ

 מכרז. אסתי  אפלבאום:

אבל ביקשנו מכרז גם באוגוסט. אני מקווה שאני  ר, אמיר גילת:"היו

 לא מטעה בתאריכים, אבל לפני הרבה זמן. 

 חייבים לצאת למכרז.  יעקב בורובסקי:

 הלאה.  ר, אמיר גילת:"היו

מחזיקה בזכויות השידור של היורו  חברת צ'רלטון ערן הורן:

שיהיה בשנה הבאה. בהנחיית המנכ"ל מתנהל איתם משא ומתן.  21לנבחרות מתחת 

הם מציעים לרשות השידור לשדר חמישה משחקים. אני לא יודע אם אתם ערים 

להגרלה שהייתה ואיזה נבחרות משתתפות בזה, אבל מדובר בשמונה נבחרות, 

שראל, משחק חצי גמר על פי בחירת רשות השידור שלושת המשחקים של נבחרת י

 ומשחק הגמר. הטורניר ייערך בארץ.

 פעם ראשונה.  ר, אמיר גילת:"היו

לתוכן אני לא אתייחס. אני לא כל כך אוהד  ערן הורן:

 כדורגל. 

מיליון, זה בסדר. אבל  1,750,000זה ראיתי, זה  יעקב בורובסקי:

  - - -חצי אולימפיאדה אפשר 

 .21בדיוק חשבתי על זה. מתחת  אפלבאום:אסתי  

 שקלים? 1,750,000על זה צ'רלטון דורש מאיתנו  יעקב בורובסקי:

 פרופורציות, פרופורציות.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, הוא אומר, כאילו אז ביקשנו מהם עוד כסף,  אסתי  אפלבאום:

 אבל לא קיבלנו. 
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 לא מהם, מערוץ הספורט.  זליג רבינוביץ:

 אה, זה ערוץ הספורט, נכון. אבל לא משנה.  אפלבאום:אסתי  

 העיקרון.  זליג רבינוביץ:

 ברור, הפרופורציה. אסתי  אפלבאום:

 900,000נא לשכוח את הנתונים. והם הציעו לנו  יעקב בורובסקי:

 שקלים ורצו מאיתנו גמר כדורסל, גמר זה, גמר פה. 

 אני איתך. אסתי  אפלבאום:

 חיון רצה לתת להם. ודוד יעקב בורובסקי:

ביקשנו להוזיל את הסכום והנחה הוא לא מוכן  ערן הורן:

להוזיל את זה כנגד משחקים שבשלבים המוקדמים לתת. מה שהוא מוכן לעשות זה 

 של גביע הקונפדרציות, שזה טורניר ההכנה למונדיאל שמתקיים שנה לפני. 

 לא צריך את זה. אסתי  אפלבאום:

 להחלטתכם.  ערן הורן:

אם אתם שואלים את דעתי, אני לא יודעת, אין פה  אסתי  אפלבאום:

את אנשי הספורט, מה הערך הספורטיבי בזה? יש לנו איפה לשים את הכסף במקור 

 אחר.

סליחה, למה אנחנו צריכים? יש פה הנהלה על דבר  :יואב הורוביץ

  - - -? זה כל כך לא מקצועי כזה,  למה אני צריך

 זה מעל מיליון שקלם. כי  אסתי  אפלבאום:

רציניות. אני  גיד וזה, אעשה פניםשאני עכשיו א :יואב הורוביץ

 אגיד לכם מה אני חושב וזה. 

 אז באמת מה אנחנו צריכים להגיד? יעקב בורובסקי:

 אז שההנהלה. אסתי  אפלבאום:

לא. מה שמגיע אלינו זה אחרי שההנהלה מבקשת  יעקב בורובסקי:

להחליט אם יש מקור תקציבי או לא, לדעתי. ואם זה במקום מאיתנו. אנחנו צריכים 

שאנחנו רוצים להתערב התערבות בשיקול הדעת של ההנהלה, אז להביא את זה 

 לוועדת התוכן, שוועדת התוכן תתערב. לדעתי.
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לא, זה בכל מקרה כבר התאזנה איזו מסורת  ר, אמיר גילת:"היו

 ל מה הדחיפות פה?שוועדת התוכן נותנת את ההערות התוכניות. אב

 נבחרת ישראל, זה נושאר חשוב. יוני בן מנחם:

 מה הדחיפות פה? ר, אמיר גילת:"היו

. צ'רלטון טוענים 2013הטורניר יסתיים בשנת  ערן הורן:

 - - -שאם תהיה עסקה צריך לאשר אותה בוופ"א. זה לא בהול להיום, אבל 

 וועדת תוכן?אוקי, אז יש זמן להעביר את זה ל ר, אמיר גילת:"היו

 בוודאי. ערן הורן:

אוקי, אז בואו נאשר עקרונית, כפוף להחלטת  ר, אמיר גילת:"היו

 ועדת התוכן. 

אנחנו מאשרים עקרונית שוועדת התוכן תבדוק  יעקב בורובסקי:

 את הנחיצות, היא תאשר ואין בעיה. זאת אומרת תאשר את הנחיצות.

 הלה נייר. בסדר, ואז כבר נבקש מההנ ר, אמיר גילת:"היו

 זה היה בוועדת תוכן? יעקב בורובסקי:

לא היה, לא היה. אני מסתכל על זה בעיניים  ר, אמיר גילת:"היו

אחרות. אני חושב שההנהלה צריכה להגיד לוועדת התוכן מה המדיניות שלה בנושא 

 שידור ספורט. 

נבחרת ישראל זה שידור לאומי, רבותי. אתם לא  יוני בן מנחם:

 - - -אתם קיבלתם החלטות על זה, שנבחרות ישראל   רוצים לשדר?

 לא קיבלנו. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אז לא אתם, אז אולי  יוני בן מנחם:

 דיברנו על נוער.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא נוער. ערן הורן:

 אלף זה נוער.  יעקב בורובסקי:

 .21זה עד  זליג רבינוביץ:

שבתחילת המוקדמות היו  זה לא נוער. זה אנשים ערן הורן:

 - - -. יש שם שחקנים באירופה, סליחה שאני 21בני 
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הוא קצת מבין בכדורגל. נפלתם לא טוב. הוא  זליג רבינוביץ:

 היחיד שמבין בזה. 

 אני מבין לא פחות ממנו.  יעקב בורובסקי:

זה כאלה שבתחילת המוקדמות של הטורניר היו  ערן הורן:

 . 23, 22, אז הם היום בני 21בני 

 הבנתי אותך מצוין, אבל זה לא בוגרים.  יעקב בורובסקי:

 זה לא בוגרים. ערן הורן:

עכשיו, צ'רלטון היא הזכיינית. אנחנו מדברים על  יעקב בורובסקי:

 משהו שהוא נספח לצורך העניין. 

חברה... מביאים את מכבי תל אביב בכדורסל, ...  זליג רבינוביץ:

20% - - - 

 נכון, נכון. אסתי  אפלבאום:

 נו, נו, נו.  יעקב בורובסקי:

טוב, רגע. אני מבקש ככה, אני אומר עוד פעם,  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מבחינת ועדת  

 - - -... מכבי תל אביב  יעקב בורובסקי:

אתמול נפגשתי עם המנכ"ל לצאת עכשיו במשא  זליג רבינוביץ:

 ומתן. 

 הרבה יותר טוב. אסתי  אפלבאום:

אז לכן אני אומר, זה לא נכון שאנחנו מקבלים כל  אמיר גילת:ר, "היו

פעם איזה משהו מסוים. צריכים לראות את התמונה הכוללת, לראות מה המדיניות, 

 - - -איך ההצעה שלהם 

 אז יש לך  ועדה שנקראת ועדת תוכן. יעקב בורובסקי:

 נכון, אז אני אומר.  ר, אמיר גילת:"היו

 ראה את כל הספורט. תשבו, ת יעקב בורובסקי:

 שוועדת תוכן תיכנס לנוער בכדורגל? זליג רבינוביץ:
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לא, אבל המכלול. מדיניות השידור של רשות  ר, אמיר גילת:"היו

 כל פעם נדון בבקשה ספציפית? אני מסכים עם יואב. השידור בספורט. 

 מדיניות זה לא משדר ספציפי. אתה לא תגמור.  זליג רבינוביץ:

מדיניות זה להגיד שאתה לא משדר יותר מאירוע  ילת:ר, אמיר ג"היו

 ספורט אחד בשבוע, או שניים. מה שתחליט. 

אבל אמיר, הוועדה הזאת יושבת כאן כדי לאשר  אסתי  אפלבאום:

הוצאות תקציביות שמעל סכום מסוים. אני  חושבת שמעל סכום מסוים אפשר לתת 

לדבר אחר, בהנחה. הרי אתם  את הדעת ... ... בכסף הזה מה יכולנו למשל לעשות

יודעים שאני גם תומכת גדולה בספורט, פה ברשות השידור. גם אני חושבת שספורט 

זה דבר חיוני והכל, אבל מותר לנו להגיד. עוד פעם להעביר את זה לוועדת תוכן, ועוד 

פעם זה ועוד פעם זה. אם זה חשוב והכל, יושב המנכ"ל, כאילו תגידו. תגידו זה 

, יש לזה פוטנציאל, אפשר 10%, של 5%חשוב, זה יכול להביא רייטינג של  הדבר הכי

 למכור על זה חסויות וזה. 

 ברור, עכשיו את מדברת.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -תשכנעו. אני ככה ממה שנראה לי  אסתי  אפלבאום:

 אבל אני לא מבין, זה בוועד מנהל. זליג רבינוביץ:

 מנהל.  אתה בוועד ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מילא הוא יכול להגיע  זליג רבינוביץ:

 - - -עזבו, אני אומר וועדת תוכן  ר, אמיר גילת:"היו

... דירקטוריון. אבל אחרת בשביל מה צריך מנהל  זליג רבינוביץ:

תוכן? בשביל מה צריך בידור? בשביל מה צריך ספורט? בשביל מה צריך תכניות? 

 בשביל מה צריך כספים?

 - - -זליג, אמרתי  אמיר גילת:ר, "היו

הרי ערן לא מגיע לפה בלי שיש לו כיסוי תקציבי,  זליג רבינוביץ:

 חברה. הוא לא ייכנס לכלא. הוא לא יבוא ויגיד לכם אנחנו במינוס. את הכל עברתם. 

זליג, אמרתי ועדת תוכן כיוון שהיא זאת שמאשרת  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -את לוח המשדרים 
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ואני מתנצל שאני תמיד אומר את מה שאני  נוביץ:זליג רבי

 - - -מרגיש. אני אוכל על זה הרבה חרא לפעמים, אבל אם לא 

לא היינו רוצים להגיע למצב שבו זה מגיע לוועדת   ר, אמיר גילת:"היו

תוכן לאישור לוח משדרים וועדת התוכן לא מאשרת. מה נעשה אז? אז לכן אני 

 - - -חושב ש 

 אז פה תאשר.  ץ:זליג רבינובי

אבל תביא מדיניות, זה מה שאני אומר. אל תביא  ר, אמיר גילת:"היו

 לי פה משחק ופה משחק. תגיד אני השנה הולך לעשות מונדיאל, אולימפיאדה ונוער. 

אבל אתה יודע, לפעמים קורים דברים מהרגע  זליג רבינוביץ:

יש דברים שלא תלויים להרגע, בעיקר בספורט. יש שלבים מוקדמים ויש הגרלות, ו

מיליון פחות, פתאום.  5-בנו. פתאום מכבי תל אביב בהזדמנות טובה לקחת אותה ב

 - -. אתה יכול להנחות, אבל אתה לא יכול -חברה, אנחנו סוכנים. אי אפשר לעבוד על

- 

 לא, אבל מה זה, זה לא פורץ פתאום. ר, אמיר גילת:"היו

 תאום.וודאי פתאום, וודאי פ זליג רבינוביץ:

 זה פורץ פתאום?  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אם היינו  יודעים את זה מראש  יוני בן מנחם:

 אולי אנחנו לא ידענו, אבל תאמין לי שהם ידעו.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אבל זה פורץ מראש, אתם מבינים בספורט  זליג רבינוביץ:

 . 2020ת הרי אפשר עכשיו גם את אולימפיאד ר, אמיר גילת:"היו

לא, לא, צריך לעשות אבחנה. קודם כל את  לוח  יעקב בורובסקי:

ועדת התוכן צריכה לאשר ובתוך הדיון הזה  2013השידורים, תכנית העבודה לשנת 

אני אפילו אבוא לוועדת תוכן  –היא צריכה להתווכח ואם תביאו את מכבי תל אביב 

 נתחיל בזה. ואתמוך תמיכה רבה. 

 וקי, אוקי. ... הפועל ירושלים. א זליג רבינוביץ:

משתתף בצערך. לעצם העניין, אני חושב ואני  יעקב בורובסקי:

שכדאי לכם לעשות שיקול דעת נוסף בתחומים האלה. אני לא אומר לכם, אני חושב 
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בטוח שזה המסר שרשות השידור רוצה לתת. אם זה היה אצלנו ואנחנו לקחנו את 

 .הזכויות ואנחנו עשינו, מאה אחוז

 נכון, חד משמעית. אסתי  אפלבאום:

שקלים,  1,750,000-אבל להיות נספח לצ'רלטון ב יעקב בורובסקי:

 משחקים, כשממילא צ'רלטון משדרת הכל, תשקלו את זה.  5בשביל לשדר 

 . 10משחקים מתוך משהו כמו  5 ערן הורן:

 כששלושה מהם נבחרת ישראל. אסתי  אפלבאום:

 את נבחרת ישראל. בית אחד יש בו  ערן הורן:

 שהיא מספר אחת בעולם, היא והשחקנים שלה.  אסתי  אפלבאום:

 חצי גמר והגמר.  ערן הורן:

בוא אני אעשה לך מבחן. אתה יכול לנקוב לי בשם  יעקב בורובסקי:

 של שחקן אחד? 

חברה, לנבחרת הנכים שהביא שתי מדליות מפח,  :רבינוביץזליג 

 לזה קפצו כל העולם, רק אנחנו.

 הוא היה מצוין.  יעקב בורובסקי:

 נכון, אז מה קרה?  :רבינוביץזליג 

 לנכים זה טוב, כי נכים זה חשוב.  אסתי  אפלבאום:

בסדר, אבל נבחרת ישראל גם חשוב. ישראל זה  :רבינוביץזליג 

 הכי טוב.

זו בדיוק הסיבה למה אני לא מסכים  יעקב בורובסקי:

 ת שגיאה נוראה לשירות הציבורי. רטרואקטיבית  לאשר על החרשים, כי זא

גם על החרשים אני סימסתי ליושב ראש שידע את  :רבינוביץזליג 

 ואני אוכיח לו. 2008זה משנת 

טוב. אני מציע ככה, בואו נתקדם. מבחינת הוועד  ר, אמיר גילת:"היו

המנהל זה מאושר. אנחנו מפנים את תשומת ליבכם להוצאה. דיברנו קודם על 

למדיה חדשה ולתוכן וליחסי ציבור וזה, אז תשקלו את זה. אבל המחסור בכסף 

מבחינתנו זה מאושר. בנוגע לתוכן, אז אני עוד פעם, במסגרת תכניות העבודה של 
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הטלוויזיה, אנחנו נצטרך לדון גם במדיניות השידור של תכניות הספורט ולהביא את 

 - - -זה לאישור. אז לכן אני מבקש לחכות 

 - - -אולי אתה לא חייב למצות הכל, אבל   יעקב בורובסקי:

לחכות להחלטת וועדת תוכן, מבחינת הוועד  ר, אמיר גילת:"היו

 המנהל, בכפוף להחלטת ועדת התוכן.

הנושא האחרון הוא החניון של לוי להארכה לשנה  ערן הורן:

 נוספת, חניון ספרא.

 מה זאת אומרת החניון? שאנחנו שוכרים? :יואב הורוביץ

כשיעברו ללוד, עכשיו זה מרכז ירושלים. יש להם  :ינוביץרבזליג 

 חנייה שם בכסף.

 מקומות חנייה בכיכר ספרא.  270אנחנו שוכרים  ערן הורן:

 כמה אתה משלם על מקום חנייה? :יואב הורוביץ

 אני צריך לעשות חלוקה.  ערן הורן:

 תגיד לי, כי במקרה אני יודע. :יואב הורוביץ

 יודע? בספרא אתה ערן הורן:

בספרא אני יודע, גם לי יש מקומות חנייה בספרא.  :יואב הורוביץ

רק לשמוע, אתה יודע, אם כבר נפלת אז אני אגיד, אני אוכל להשתתף בדיון. יש פה 

 ניגוד עניינים. לא, אני יודע את המחיר. 

 לא, חנייה ליד חנייה.  יעקב בורובסקי:

מ לחודש. זה שקלים כולל מע" 500סדר גודל של  ערן הורן:

 בסדר, זה עובר?

 כן.  :יואב הורוביץ

דפק אותך. פעם הבאה אתה תיתן את המספר לפני  יעקב בורובסקי:

 שהוא אומר את המספר. דפק אותך, גמרנו.  

 לא, לא, הוא יודע את המחירים.  אסתי  אפלבאום:

 שקלים זה המחיר. 500 :יואב הורוביץ
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הוועדות זה מכרז, אושר?  רגע, בהיסטוריה של ר, אמיר גילת:"היו

 מה? 

 זה בהסכמי העבודה? אסתי  אפלבאום:

 אין באזור הזה חלופות של חניונים.  ערן הורן:

 עוד משהו? יעקב בורובסקי:

 רגע, רגע. אתה צריך לצאת.  ר, אמיר גילת:"היו

 .2013בחירות ראיתי תקציב  אסתי  אפלבאום:

 אני צריך לצאת?  זליג רבינוביץ:

 אתה מנוע מלשבת בזה, לא? ר גילת:ר, אמי"היו

 למה, מי החליט? חנה? מי החליט שאני מנוע? זליג רבינוביץ:

 הוא לא מנוע? המנכ"ל אמר שהוא מנוע.  היו"ר, אמיר גילת:

 אני לא מנוע.  אני מנוע? :רבינוביץזליג 

 אז שב.  אתה לא מנוע? ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא מנוע.  :רבינוביץזליג 

 למה אתה מנוע? ובסקי:יעקב בור

 שב, שב. חשבתי.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא רוצה להיות. שלא תגידו.  יוני בן מנחם:

 אה, זה חיון? חיון, רגע, גם אני חייב.  :רבינוביץזליג 

 שניכם צריכים להיות בחוץ.  יעקב בורובסקי:

 למה הם מנועים? :יואב הורוביץ

 בחוץ. אתם   - - -כי הם   יעקב בורובסקי:

 רגע, אז אל תצאו ביחד.  :יואב הורוביץ

טוב. פה אני אבקש את עזרת ערן ואיתנה, אם אני  ר, אמיר גילת:"היו

 לא אדייק בפרטים. 

 אני מבקש לדעת למה אין פה ייעוץ משפטי. יעקב בורובסקי:

 היא אמרה שהיא לא מרגישה טוב. אסתי  אפלבאום:
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אני שואל לפרוטוקול, אני חברים, יש פרוטוקול,  יעקב בורובסקי:

 רוצה לדעת.

הפרוטוקול משיב שהיועצת המשפטית, מורן,  ר, אמיר גילת:"היו

 תדווח, היא דיברה איתך. למה שיהיה מכלי שלישי?

היועצת המשפטית, כשיצאתי החוצה והזמנתי  מורן:

אותה לחדר, היא אמרה שהיא מרגישה לא טוב והיא הולכת הביתה וביקשה שאני 

 ם. אודיע לכ

היא ידעה שהוועד המנהל הולך לקיים דיון כזה  יעקב בורובסקי:

 היום?

 -. אבל מרסיה HD-אני לא יודע אם היא ידעה על ה ר, אמיר גילת:"היו

- - 

 אפשר להסתכל בסדר יום. מורן:

 לא, לא, זה לא מופיע בסדר היום.  ר, אמיר גילת:"היו

 מיליון שקלים מופיע 100אישור התקשרויות  מורן:

 בסדר היום. 

אבל מרסיה סימסה לי בשש ארבעים ושבע, יצאנו  ר, אמיר גילת:"היו

 החוצה  ערן ואני לשתות, אודה לך אם תודיע לנו מתי לחזור. היא הלכה?

 חזרנו ואז היא הלכה.  ערן הורן:

 גם מרסיה הלכה? ר, אמיר גילת:"היו

 מרסיה הלכה, כן. ערן הורן:

 HD-, אלף מדובר על פרויקט הHD-ת הטוב, מבחינ ר, אמיר גילת:"היו

בחודש.  22-של הטלוויזיה הישראלית, שנקודת המוצא זה משרד הבחירות שהוא ב

 אישרה בזמנו את ההתקשרות. 250ועדת 

 יציאה למכרז. ערן הורן:

יציאה למכרז, בהתנגדות יושב ראש הוועדה.  ר, אמיר גילת:"היו

אביב על ידי אגודת  ודה בתלבינתיים הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעב

העיתונאים, שבתוך התביעה שורבב הנושא של המכרז, ועל קשרים לכאורה 
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ובשל  HD-בסיסיים בין המנכ"ל, עוזרו הבכיר ובוריס גלפנד, שהוא ראש פרויקט ה

ליועץ המשפטי  250השרבוב הזה של השלישייה במכרז, פנה יושב ראש ועדת 

היועצת המשפטית של רשות מכרז. ור את הבבקשה לעצלממשלה ולמבקר המדינה 

השידור הורתה מבחינתה לא לפתוח את המעטפות עד לסיום הבדיקה ובינתיים היא 

ביקשה לכנס את ועדת המכרזים ללא המנכ"ל, תומר קרני בעצם חתום על חוות 

דעת שוועדת המכרזים תתכנס ללא המנכ"ל, כדי למנוע לזות שפתיים, מאחר ששמו 

דייקתי בתיאור? אוקי. אז זו הסיבה שביקשתי מהמנכ"ל, הוא גם  שורבב לתביעה.

ביקש בעצמו כמובן, לא להיות מעורב בזה. בפועל כונסה ועדת מכרזים ב', במקום 

ועדת מכרזים א' ברשות המנכ"ל, למרות שהסכום הוא סכום שדורש ועדת מכרזים 

  - - -א' ברשות המנכ"ל, אבל בגלל שהוא מנוע 

 ומה אמר היועץ המשפטי לממשלה? אסתי  אפלבאום:

 הוא עדיין לא הגיב. הוא לא אמר כלום. איתנה גרגור:

הוא לא הגיב. כרגע היועצת המשפטית שלנו נתנה  ר, אמיר גילת:"היו

חוות דעת על זה, וועדת המכרזים התכנסה ביום חמישי נדמה לי, והחליטה שני 

 דברים. בוא, תגיד אתה. 

תכנסה ביום חמישי. לקראת ועדת המכרזים ה ערן הורן:

הכינוס שלה אנחנו הודענו למר חיון להעביר כל מידע שהוא חושב שצריך להיות 

לנגד חברי  ועדת המכרזים, ואותו דבר המבקרת, כי היא הוזכרה במכתב שלו. 

המבקרת השיבה לנו שהיא רק בשלב מקדמי של הבדיקות, ולכן אין לה מה למסור 

 לחברי ועדת המכרזים. 

 המבקרת זאת את? :הורוביץ יואב

 כן.  איתנה גרגור:

מר חיון בהתחלה אמר שהוא ישמח לבוא, אחר כך  ערן הורן:

הוא הוציא מכתב שבו היו לו כמה טענות. אחת, שלוועדת מכרזים ב' אין סמכות 

 לדון בזה, ואם קיבלתם את פרוטוקול הדיון אז יש שם חוות דעת משפטית הפוכה.

 נכון. יעקב בורובסקי:
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 Aשתיים, שאפשר לעשות את הפרויקט באולפן  ערן הורן:

בעלות הרבה יותר נמוכה. שלוש, שממומחים שהוא בדק איתם, שהוא התייעץ 

 איתם, עלות פרויקט כזה צריכה להיות בין שניים לשלושה מיליון שקלים.

 במקום? :יואב הורוביץ

 .14 איתנה גרגור:

,  לא בהיבטים . ולכן החליטה ועדת המכרזים14 ערן הורן:

המכרזיים, אלא בהיבטים היותר בתחום המדיניות, להעביר את זה לשיקול הוועד 

 המנכל, ולכשהוא יקבל את ההחלטה, ועדת המכרזים תמשיך לנהל את המכרז. 

 הייתה נקודה נוספת, של חשיפת אומדן. איתנה גרגור:

, 250-כן, אני רציתי לשאול. אתה בזמנו אמרת ב ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אבל  

אמרתי שזה לא המחיר, אלא שזה  250אני בוועדת  ערן הורן:

 - - -רק 

 שחשיפת האומדן תהווה נזק לרשות. ר, אמיר גילת:"היו

ושעדיף שזה לא ייצא החוצה. אז זה יצא החוצה  ערן הורן:

 בתוך התביעה. 

בכתב התביעה מוזכר האומדן של המכרז הזה.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בוועדת מכרזים נתתם על זה את הדעת, שהחשיפה  השאלה אם

 אנחנו ניתן את הדעת כשזה יחזור.  ערן הורן:

אני קראתי את חוות דעתה של היועצת המשפטית.  יעקב בורובסקי:

היא עשתה אבחנה נכונה בין דיון בוועדת המכרזים, וזו הפנייה לוועד המנהל וכרגע 

את הנחיצות, את האופי, את הצורך במבנה דיון אל הוועד המנהל, שאומר תבחנו 

 של המכרז. 

 חיוניות. ערן הורן:

את החיוניות במבנה של המכרז. אז באמת תפרט  יעקב בורובסקי:

לנו. אתה נציג ההנהלה היחידי שיכול להיות בדיון פה עכשיו, מה החיוניות של 

 המכרז.
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 אני לא יכול לפרט. ערן הורן:

 אתה לא יכול. יעקב בורובסקי:

 לא יכול. ערן הורן:

 מי יכול? יעקב בורובסקי:

 מי שהוא יחידה צורכת במרכז כזה.  ערן הורן:

, אין אפשרות -אוקי, אז צריך שהיחידה הצורכת יעקב בורובסקי:

 לנהל את הדיון הזה. אתה לא יכול לנהל את הדיון הזה. 

 שלהם? HD-למה זה המכרז? המכרז הוא השלמה  אסתי  אפלבאום:

 אני אסביר. ן:ערן הור

אגב, ביקשו מכם גם עוד כמה דברים. כתוב: בכלל  מורן:

זה על הוועד המנהל להתייחס לכלל הטענות שהועלו והוזכרו בפנייה של חיון, שזה 

 עוד יותר רחב. 

 בסדר, שהיא תתייחס. אסתי  אפלבאום:

הטענות שהועלו על ידי חיון, אני חושב שיהיה נכון  יעקב בורובסקי:

 תקבל את הטענות ושתבדוק אותן. שהמבקרת 

 היא במילא בודקת. ר, אמיר גילת:"היו

 כן.  איתנה גרגור:

אז איזה כלי יש לוועד מנהל? יש מבקרת, היא  יעקב בורובסקי:

 מקבלת את הטענות. 

מלבד חיונית, כי אני לא נכנסת להיבטים  איתנה גרגור:

 מקצועיים. 

זה לא רציני לבקש תראו, עוד פעם אני אומר,  :יואב הורוביץ

מאיתנו עכשיו. אנחנו לא הולכים לבדוק את הטענות של חיון. אחד, שייבדק. אני לא 

רוצה להתייחס לזה. שתיים, כיוון שאין פה אף גורם מקצועי, אז אני לא יכול להגיד 

תקבלו  –אם זה סוג של להעמיד מכשול בפנינו, זאת אומרת לבוא ולהגיד לנו 

מיליון שקלים, כשהוא אומר שאני לא  2-3קלים, במקום מיליון ש 14החלטה על 

שלושה מיליון שקלים אפשר לעשות את השידור, אני לא יודע למה -יודע אם בשניים
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מיליון. אני יכול להגיד  שאני חושב שכל העניין הזה צריך להסתיים מהר, כי  14-ב

לי  ההיערכות לבחירות היא קריטית, היא מהירה. זה הדבר היחידי שנראה

 אינטואיטיבית להגיד, מעבר לזה שום דבר. 

אז אני מציע ככה, אני בכל זאת מציע שאנחנו כן  יעקב בורובסקי:

 - - -יכולים להסכים על כך שעד שלושה מיליון שקלים 

 אין בעיה, זה נכון. צודק.  אסתי  אפלבאום:

יכולים לצאת עכשיו למחר בבוקר לעבודה, אם יש  יעקב בורובסקי:

  - - -עד שלושה מיליון שקלים, ואת החלק הנוסף אנחנו נעשה בעיה. 

 מה זה השלושה מיליון? ר, אמיר גילת:"היו

 לא יודע.  יעקב בורובסקי:

 כאילו עד הסכום שהוא אמר. אסתי  אפלבאום:

אבל יש הצעה בתיבת המכרזים, שהתיבה לא  ערן הורן:

 ש שם. אנחנו לא יודעים מה הסכום שינפתחה. הצעה או הצעות. 

 אה, זה כרגע עדיין בתיבה? יעקב בורובסקי:

 המכרז הוגש ביום חמישי.  ערן הורן:

 14אז אם לא פתחו מאיפה יודעים שיש הצעה של  :יואב הורוביץ

 מיליון שקלים?

 לא יודעים.  ערן הורן:

 לא, זה האומדן.  ר, אמיר גילת:"היו

 האומדן של היחידה הצורכת.  ערן הורן:

הם עושים אומדנים. זה בדיוק מה שרציתי לשאול,  :אסתי  אפלבאום

 למה עושים פה אומדנים?

 על מה יצא קצפו של חיון?  :יואב הורוביץ

 על כמה דברים.  ר, אמיר גילת:"היו

 על האומדן.  אסתי  אפלבאום:

 מי עשה את האומדן? :יואב הורוביץ
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לא, קצפו של חיון יצא על מה שנאמר פה. אחד על  ערן הורן:

 שהוא סבר שזה סכום גבוה מדי, ושאפשר לעשות את זה בפחות. זה 

 מה סכום גבוה מדי? :יואב הורוביץ

 מיליון.  14-ה ר, אמיר גילת:"היו

 מיליון? 14מי אמר  :יואב הורוביץ

 ההנהלה העריכה. ר, אמיר גילת:"היו

מיליון  14הערכת העלות של היחידה הצורכת היא  ערן הורן:

 שקלים.

יש איזה שהוא מפרט לדבר הזה שיודעים להשוות  :יואב הורוביץ

 תפוח לתפוח? 

 יש מפרט.  איתנה גרגור:

אז תראו, מה שחסר פה לדעתי זה שהגורמים  :יואב הורוביץ

המקצועיים, אפילו מתחת להנהלה, יבואו, יגדירו מה המפרט של הדבר הזה, מה 

 .המפרט של השידור הזה. בלי זה אנחנו לא יודעים להחליט כלום

כרגע, תוך כדי זה שאתם מדברים, אני בכלל  יעקב בורובסקי:

 במקום אחר. ועדת המכרזים נמצאת בשלב שלפני פתיחת המעטפות, נכון?

 לפני פתיחת התיבה. ערן הורן:

לפני פתיחת התיבה. איזה מניעות יש לפתוח את  יעקב בורובסקי:

 התיבה? חוות הדעת המשפטית של חנה מצקביץ? 

 הלשכה המשפטית.  של ערן הורן:

של הלשכה המשפטית. זאת המניעות, אוקי? על פי  יעקב בורובסקי:

 החוק, אתה חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, נכון?

את ההצעה שזוכה בניקוד המרבי ביותר באמות  ערן הורן:

 - - -המידה, לא בהכרח  

 כמותי? הרוב זה כמותי?-איך זה אצלכם איכותי אסתי  אפלבאום:

 אני לא זוכר את המכרז הזה. הורן: ערן
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נניח שנפלו פגמים במכרז, ואנחנו רואים את זה  יעקב בורובסקי:

יותר מאוחר, יש לנו, מבחינת הזוכה, נניח שנפלו פגמים שלא שייכים לזוכה, יש לנו 

 איזה שהוא מעמד כלפי הזוכה?

 זו שאלה שהיא משפטית.  ערן הורן:

 - - -ובה. אני שואל אני מכיר את התש יעקב בורובסקי:

 אני לא רוצה לענות על השאלה.  ערן הורן:

 אוקי, אבל יש פה נקודה מאד לא פשוטה.  יעקב בורובסקי:

כי עכשיו אנחנו גם נאכל אותה מהצד של מגישי  אסתי  אפלבאום:

 ההצעות.

 אז צריך שיהיה פה גם הייעוץ המשפטי.  יעקב בורובסקי:

 ים. יש להם גם מעמד.כן, הם גם יכול אסתי  אפלבאום:

 בוודאי.  יעקב בורובסקי:

אנשים הגישו מכרז, הוציאו הוצאות, קנו מכרז  אסתי  אפלבאום:

הרשות מתפרנסת והכל ואתה עכשיו לא תדון בזה שנתיים, עד שיהיה ייעוץ משפטי. 

 מזה.

 משלמים דמי השתתפות.  ערן הורן:

 הם קנו זכות. :יואב הורוביץ

 או לכנס ספקים. עושים, ויש ביטול זמן.כן, ב אסתי  אפלבאום:

אני חושבת שיש עוד שאלה שיכולה לסייע לכם  איתנה גרגור:

לקבל החלטות. האם המכרז הזה ישמש את הבחירות. כי לפי מה שאנחנו שמענו 

 מהיחידה הצורכת, זה ישמש רק בחודש מאי. 

אז לא צריך להזדרז עם זה בכלל. אז אפשר  אסתי  אפלבאום:

 לחכות. 

 זה לא מה שאני הבנתי. :יואב הורוביץ

 חשוב לכם לשמוע מגורם חיצוני, מקצועי. איתנה גרגור:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 78 23.12.2012תל אביב   

ותוך כדי הישיבה היום, גם פרצה שריפה, אני  ר, אמיר גילת:"היו

, הוא רשם לעצמו שהוא לא קיבל דיווח על זה. YNET-סיפרתי למנכ"ל, ראיתי ב

 מה הנזקים בכלל.  . אז אני עוד לא יודעHD-פרצה שריפה באולפן ה

 אולי זה דוד חיון. יעקב בורובסקי:

אולי אנחנו לא בשלים היום לקבל החלטה מכמה  ר, אמיר גילת:"היו

טעמים. הנושא מורכב. אחד, אם היה פה גם מנכ"ל שיכול היה לדון בזה, אז כמובן 

הוא זה שצריך לדווח לוועד המנהל והיינו שומעים ממנו והוא האחראי מבחינתנו 

ניין הזה. בהעדר מנכ"ל, סמנכ"ל כספים הוא לא האוטוריטה המקצועית לנושא לע

הזה. אני חושב שסמנכ"ל טכנולוגיות  צריך לתת את הדעת ולתת לנו את ההסברים. 

אני מרגיש שזה נופל בין הכיסאות, אין כתובת אחת שלוקחת אחריות על הפרויקט 

את. אז אני מבקש ערן, כנציג הזה ולא יתכן שהוועד המנהל יקבל החלטה בצורה כז

ההנהלה פה, בהיותו של המנכ"ל מנוע, אני מבקש מסמך כתוב מסמנכ"ל 

 טכנולוגיות. 

 על הנחיצות, על הזמן. קודם כל על הזמן. יעקב בורובסקי:

רגע, תנו לי לדבר. אני מבקש בכתב מסמך  ר, אמיר גילת:"היו

ה הטכנולוגית ברשות מסמנכ"ל טכנולוגיות, שבעיני הוא זה שאחראי לרפורמ

השידור, הוא זה שצריך להיות חתום עליה והוא זה שצריך להיות אחראי עליה. 

כמובן המנכ"ל, אבל המנכ"ל פה מנוע. ואלף את הדחיפות של העניין לצורך משדר 

  - - -הבחירות, כי זה לא מה ששמענו בעבר. בעבר אנחנו שמענו שזה רכש לאומי 

החשיפה המשפטית של הרשות, ביחס  דבר שני מה אסתי  אפלבאום:

 למציעים.

רגע, שתיים נחיצות בכלל. זאת אומרת מה  ר, אמיר גילת:"היו

 -. שלוש, אסתי HD-המשמעות עם עושים את זה או לא עושים את זה לגבי שידורי ה

- - 

החשיפות המשפטיות של הרשות, לאור הפסקת  אסתי  אפלבאום:

 התהליך. 
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ה לא סמנכ"ל טכנולוגיות. תיכף אני אפנה לא, ז ר, אמיר גילת:"היו

 ללשכה המשפטית. 

ארבע, תלונותיו של דוד חיון מועברות למבקרת.  יעקב בורובסקי:

 המבקרת מתבקשת לחוות את הדעה בהקדם האפשרי.

עכשיו אני רוצה להעיר משהו על התהליך. הדרך  :יואב הורוביץ

 - - -שבה 

נשכח. מהלשכה המשפטית,  רק שנייה יואב, שלא ר, אמיר גילת:"היו

מתבקשת חוות דעת לגבי החשיפה של הרשות לפני  –בואו נוציא את זה בהחלטה 

המציעים ועוד פעם, חסרה לנו פה התייחסות, אנחנו נזמין אותם לדיון הבא, לגבי 

 - - -מה  

 250... ... חברי הוועד המנהל שלא יודעים,  ועדת  יעקב בורובסקי:

הזה והחליטה החלטה בניגוד לדעתו של דוד חיון. הוועדה.  ישבה על המדוכה בנושא

אני חזרתי מחו"ל, הגיע דיון ערעור. דוד חיון ערער אני הייתי בחו"ל, לא הייתי שם. 

בהשתתפות כל בעלי המקצוע. שמו את  250על ההחלטה. התקיים דיון נוסף בוועדת 

 - - -משה לב על  

 רפי יהושע עלה בטלפון.  ערן הורן:

 מי אמרתי, דוד חיון?  בורובסקי: יעקב

 לא, רפי.  ערן הורן:

 - - -שמו את רפי יהושע  יעקב בורובסקי:

 את כל הגורמים המקצועיים, רפי, בוריס, כולם.  איתנה גרגור:

הבהירו לדוד חיון  250היה עוד דיון. כל חברי ועדת  יעקב בורובסקי:

משפטי לממשלה ולמשרד שדעתם לא משתנית. לאחר מכן דוד חיון פנה ליועץ ה

מבקר המדינה, בטענות כנגד המכרז הזה. עצרה היועצת המשפטית בעקבות 

המכתב, את המשך המכרז. כרגע יש מעטפות. עכשיו, צריך גם לראות את העבודה 

, יש לו טענות לכאורה 250שחבר מליאה, במקרה הזה הוא עדיין, יושב ראש ועדת 

א יכול להיות שהוא סתם עוצר את התהליך. כבדות משקל, אבל הן לא מנומקות, ול

כלומר, מה שאני מבקש הוא שאחרי שהמבקרת תגמור את עבודתה בזריזות, 
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שהייעוץ המשפטי יסביר למה אנחנו צריכים לבדוק עוד פעם את נחיצות המכרז. 

הרי ההנהלה החליטה שהיא יוצאת למכרז. למה לוועד המנהל יש כוח להחליט 

 יותר או נחוץ פחות, ממה שההנהלה רוצה.שהמכרז הזה הוא נחוץ 

לכן אני אומר. אני אמרתי את זה גם בישיבה של  ר, אמיר גילת:"היו

הוצאה הזאת היא חלק מהרפורמה הטכנולוגית אני רוצה לראות שה – 250ועדת 

 מיליון שקלים.  330ברשות השידור, חלק מאותם 

 ...  מקור תקציבי. יעקב בורובסקי:

רגע, רגע. יפה, זה המקור התקציבי. אבל אני רוצה  ת:ר, אמיר גיל"היו

 שאיש המקצוע, לא ערן, ערן הוא רק איש הכספים פה.

 הוא המתקצב. אתה מתקצב את הרפורמה, נכון? יעקב בורובסקי:

רגע, אבל בורו, מאז חלו כמה .... קודם כל  ר, אמיר גילת:"היו

 אומרת זאת התפתחות אחת.  . זה אחד, זאת14-, זה עלה ל9בהתחלה אישרנו את זה 

זה לא עלה, כי זה אמדן. אתה במכרז. אתה יכול  יעקב בורובסקי:

 מיליון שקלים ובזה נגמר הדיון.  9לבוא ולהגיד כוועד מנהל, עד 

בסדר, אוקי, זה אחד. שתיים, אני עכשיו שומע  ר, אמיר גילת:"היו

זמן. גם את זה אני לראשונה שזה לא ליום הבחירות, וזה לא מה שנאמר לנו כל ה

 רוצה לבדוק.

את זה אנחנו צריכים לשמוע מהגורם המקצועי  איתנה גרגור:

 באופן רשמי. 

אבל מותר לנו לשמוע את ההנהלה. מישהו החליט  יעקב בורובסקי:

מיליון שקלים.  9עד  –מיליון. יכול הוועד המנהל ויכולה ההנהלה להגיד  14שזה 

 נדה הודלפה, אתה אומר, נכון?, מאה אחוז. האומ14האומנדה היא 

 כן.  ערן הורן:

 היא מופיעה בכתב התביעה.  ר, אמיר גילת:"היו

אדוני, אומדנה שמופיעה בכתב התביעה זאת  יעקב בורובסקי:

הדלפה, ולכן יכולה להיות תגובה שאומרת שהוועד המנהל מנחה שזה יגיע עד סכום 
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עם הזכיין, על פי חוק חובת מיליון שקלים, ושינהלו משא ומתן  9מסוים, נניח 

 המכרזים, אחרי שיש זכיין אפשר לנהל משא ומתן. 

 נכון, אפשר לנהל משא ומתן. אסתי  אפלבאום:

 - - -אפשר לנהל משא ומתן, להגיד לו תשמע  יעקב בורובסקי:

הוא לא חייב לקבל את ההצעה וזכייתו אינה  ערן הורן:

 ד. מוטלת בספק, אז זה משא ומתן שהוא מוגבל מא

 לא הבנתי.  יעקב בורובסקי:

אחרי שזכה מציע במכרז, הוא לא חייב. אתה חייב  ערן הורן:

 - - -לקבל את ההצעה שלו, גם אם הוא לא  

אם אני מחליט לפני פתיחת המעטפות שגובה  יעקב בורובסקי:

מיליון שקלים,  14-מיליון שקלים, והוועדה מחליטה על מישהו ב 9ההקצאה הוא 

לה להחליט. היא לא יכולה להחליט. אני משנה התנאים לפני שנפתחו היא לא יכו

 המעטפות.

תראה בורו, התהליך הוא נופל בין הכיסאות, זו  ר, אמיר גילת:"היו

התחושה שלי. יש פה יותר מדי גורמים שמטפלים. אני מזכיר, פעם ראשונה, אני לא 

את המכרז, אחר כך זוכר אם בדיון הזה היית בחו"ל, פעם ראשונה שהיית אישרו 

 - - -אמרו אנחנו צריכים את ההגדלה כי חטיבת החדשות  

אנחנו לא מדברים עד הסוף. זליג ויוני יצאו  יעקב בורובסקי:

 מהחדר הזה כי טענתו של דוד חיון שזליג ויוני מחוברים לא' או לב' או לג' או לד'.

 לא, אני לא שם, אני בעניין אחר.  ר, אמיר גילת:"היו

עכשיו תשמע, ... שמספר סיפורים. אם הם  בורובסקי:יעקב 

 - - -מחוברים, אז שהביקורת תגיד שהם מחוברים, אז אנחנו נדע 

אבל אני לא שם, אני מדבר על משהו אחר עכשיו.  ר, אמיר גילת:"היו

אני מדבר על כך שמצד אחד יש סמנכ"ל טכנולוגיות, שמבחינתי חייב להיות חתום 

חלק מהרפורמה הטכנולוגית. גם לפי התקצוב של ערן זה חלק על הדבר הזה, כי זה 

 מהרפורמה הטכנולוגית. 

 אני לא מבינה. באמת אני לא מבינה איך זה עובד. אסתי  אפלבאום:
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 רגע, אני אסביר לכם.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, אני לא מבינה איך זה עובד פה עם הקטע  אסתי  אפלבאום:

ומרת לכם את האמת, אני לא מבינה. קודם כל יש את בכלל. אני א HD-הטכנולוגי וה

עוד לפני בכלל הקדנציה הנוכחית, כשבאנו כבר היה פער בין  HD-הסיפור עם ה

התכנית לבין מה שבפועל תוקצב לה. אני אומרת את זה בכנות. עכשיו, זה לא 

שקלים או מיליון שקלים ומשהו שדיברנו עליהם קודם. פה זה הסכומים  100,000

 - - - ולים באמת. אז צריך להיות הגד

כולו, לא  HD-אז תני לי, אני עונה לך. אלף, על ה ר, אמיר גילת:"היו

 – HD-רק כל המכרז הזה, אנחנו הולכים לעשות דיון בוועד המנהל. על כל ה

סטאטוס ותקציב וכל מה שקשור. לעניין המכרז הספציפי הזה, אני מרגיש שהוא 

ר למה שאתה אמרת, בורו. מצד אחד, מבחינתי צריך נופל בין הכיסאות, לא קשו

להיות בן אדם אחד שחתום על התכנית הזאת, זה המנכ"ל. כרגע המנכ"ל מנוע 

 מלחתום. 

 הוא מנוע כי מאשימים אותו. יעקב בורובסקי:

אמרתי, כרגע המנכ"ל מנוע, ולכן גם בלי שהוא  ר, אמיר גילת:"היו

ולוגיות אומר זה חלק מהתקציב שלי, אני לא היה מנוע היה בר דעת, כי סמנכ"ל טכנ

, 250מבין בזה, תפנו לאנשי ההנדסה בטלוויזיה. אני מזכיר לך מה הוא אמר בוועדת 

לא זוכר אם ה היה בדיון שאתה היית או לא. אני לא יכול לעבוד ככה. אנחנו 

 - - -חייבים, אנחנו דירקטוריון 

 י.הוא נותן רק את הכיסוי התקציב איתנה גרגור:

אנחנו צריכים לאשר תכניות עבודה של ההנהלה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא רואה פה שום תכנית שמישהו עומד מאחוריה.

אז אני חוזר ואומר עוד פעם, אם אין בהילות  יעקב בורובסקי:

אז  –לבחירות, כל מה שאתה אומר מאה אחוז בסדר. אם יש בהילות לבחירות 

 - - -אנחנו לא נתחיל עכשיו 

לא יודעת. מה זה בהילות לבחירות? אז מה? אז לא  אסתי  אפלבאום:

 , אז מה. לא יהיה כלום. HA-יהיה בחירות ב
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 לא יודע מה זה.  יעקב בורובסקי:

שיעבדו מסודר. אז לא יהיה. אז מה, אז יראו את  אסתי  אפלבאום:

 זה פחות מחודד. 

 זה לא אסון.  HD-לא יהיה ב ר, אמיר גילת:"היו

 . HD-עד היום ראו בחירות לא ב אפלבאום:  אסתי

חברה, אבל יש פה משהו עקום מן היסוד.  :יואב הורוביץ

מבחינתנו, אם מנכ"ל חשוד עד כדי כך, כשאומרים שהוא לא משתתף במכרז כזה, 

אז הוא מנוע מלהיות מנכ"ל בכלל. אם אנחנו פסלנו אותו בזה, הרי הוא נוגע בזה. 

לסיים את הטיעון. לכן אני אומר, הרי כל אחד יכול לבוא, סליחה, שנייה, תן לי רק 

כל בן אדם יכול לבוא ולהגיד שמעתי שזה עולה רבע מחיר ושמעתי שמישהו עשה 

 קנוניה עם מישהו. מה שאני מבקש, קודם כל אם זה נכון זה חמור מאד. 

 נכון. יעקב בורובסקי:

יד לדבר ואף אחד פה בחדר הזה, כמובן לא נותן  :יואב הורוביץ

 - - -כזה ולא לרמיזה כזאת. אבל אף אחד גם לא ייתן יד לפגוע באנשים באופן 

 - - -, עד ש HD-ועכשיו שנה לא ידברו על ה אסתי  אפלבאום:

לא, לעצור את העבודה ולפגוע. כי מבחינתי מנכ"ל  :יואב הורוביץ

 שלא ראוי לעסוק בזה, לא ראוי לעסוק בשום דבר אחר. 

 ברור.  יעקב בורובסקי:

ולכן, אני פונה למבקרת ואני מבקש, במהירות  :יואב הורוביץ

 אין פה באמצע.  הוא ראוי או לא ראוי. –האפשרית תוציאי דו"ח  חד שאומר 

לא, זה עניין של ניגוד עניינים. אני לא נכנסת לזה.  איתנה גרגור:

 זה רק הלשכה המשפטית יכולה להיכנס לזה. 

קודם כל שלא ישתמע אחרת, יש לנו אמון חברה,  ר, אמיר גילת:"היו

 מלא במנכ"ל ובעוזרו הבכיר. 

 ברור.  :יואב הורוביץ

רגע, זה אחד. שתיים, אני מבקש לבדוק כרגע את  ר, אמיר גילת:"היו

 הדחיפות של הבחירות. זו כרגע השאלה היחידה. 
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לא מעניין אותי גם הבחירות, סליחה. לא מעניין  אסתי  אפלבאום:

 . HDבחירות. אז יהיה בחירות בלי אותי גם ה

 לא, רגע, תני לי להגיד.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא מעניין אותי. אסתי  אפלבאום:

אתם יכולים להגדיר מה אתם רוצים הכי דחוף  איתנה גרגור:

 שאני אתרכז.

רגע, את חכי רגע, אני קודם מדבר על סמנכ"ל  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הכספים טכנולוגיות. באמצעות סמנכ"ל 

זה נושא סבוך, זה נושא עם הרבה כסף. אני רוצה  אסתי  אפלבאום:

לראות, בדיוק כמו שאמרת: תכנית עבודה, איך זה  חלק מתכנית העבודה, איך זה 

מתקשר, מה התהליכים, באיזה חברות הסתייעו כדי לקבל קצת שכל, זה מה שאני 

 רוצה.

זה שהבדיקה של הסמנכ"ל  טוב, אני רק מוסיף את ר, אמיר גילת:"היו

 . HDאו לא  HDבכלל אין לה משמעות לגבי שידור הבחירות. זאת אומרת 

 שיהיה בלי. אסתי  אפלבאום:

אני מסכים עם מה שאומרת אסתי, אני מקבל את  יעקב בורובסקי:

 - - -דעתה, מהמקום שכל תשתית בחירות 

האישור רגע, שנייה, שרק נבין את הרציו. כל  ר, אמיר גילת:"היו

 בינואר צפונה. כן, בורו, סליחה. 22-המהיר שלנו נבע מזה שאמרו לנו שזה מה

אני מצטרף למה שאומרת אסתי, מהטעם שהם  יעקב בורובסקי:

מיליון  14מיליון שקלים. אז איך עכשיו  3הגדירו שכל תקציב הבחירות הוא 

 שקלים? 

 - - -לא   ערן הורן:

כשיו ברור לגמרי שאנחנו גם רגע, רגע, רגע. ע יעקב בורובסקי:

לבחירות, באופן עקרוני, לא נעשה משהו שהוא חד פעמי עבור יום אחד. כלומר, 

 תשתית שאם היא טובה ליום הבחירות והיא אחרי זה טובה לארגון, נקדים אותה. 

 בסדר. אסתי  אפלבאום:
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בינואר  22-יתרה מזאת, בורו. הכוונה הייתה שב ר, אמיר גילת:"היו

, זה סיפור 23-ברשות השידור. אז אם זה לא ממשיך ל HD-ים את שידורי ההם חונכ

 אחר.  

נכון מאד. אז אוקי, בואו נבדוק את זה בהיבטים  יעקב בורובסקי:

 האלה.

 ומה ביקשת מהמבקרת? ר, אמיר גילת:"היו

 - - -המבקרת תבדוק. דבר אחד אני מבקש  יעקב בורובסקי:

מה אתם רוצים הכי דחוף שיכול בדיוק, תגדירו לי  איתנה גרגור:

 להיות. 

אני אגיד לך מה אני רוצה. האם תהליך המכרז  יעקב בורובסקי:

 הוא תקין אם לאו. זה מה שאני מבקש. 

הליך המכרז לווה על ידי מספר עורכי דין. זה  איתנה גרגור:

 עברתי וראיתי. לא מצאתי פגם בהליך עצמו.

 באומדנים, באומדנים. אסתי  אפלבאום:

 אין אומדנים, עזבי את האומדנים.  יעקב בורובסקי:

 היא לא יודעת.  :יואב הורוביץ

אתם נתתם אומדן למכרז בכלל, או שזה רשום רק  אסתי  אפלבאום:

 אצלכם?

היחידה  הצורכת לא נתנה אומדן, אלא נתנה  ערן הורן:

 הערכה לעלות התקציבית. 

 לכם רק, לא החוצה. אסתי  אפלבאום:

הערכה הזאת בדרך כלל נרשמת בפרוטוקול ועדת ה ערן הורן:

 מכרזים ולא מתפרסמת. פה זה יצא החוצה.

מעצם הפרסום יש פה פגם קשה. צריך שעורכי  יעקב בורובסקי:

 - - -הדין ואת תדברו  

 אני אפנה לקבל חוות דעת. איתנה גרגור:



 
 ישיבת הוועד המנהל
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תדברו האם ניתן לשנות, זה טרם פתיחת המכרז.  יעקב בורובסקי:

 - - -ר לך שאם  ואני אומ

 האם ניתן לשנות את האומדן? איתנה גרגור:

 כן. יעקב בורובסקי:

 לא. איתנה גרגור:

שנייה, האם ניתן להגביל את רשות השידור. הוועד  יעקב בורובסקי:

מיליון שקלים. זה מה  9מיליון שקלים, לעשות  14המנהל רוצה עכשיו במקום 

 שאנחנו רוצים. להגביל. 

 טוב.  לת:ר, אמיר גי"היו

 תודה רבה.  אסתי  אפלבאום:

 תודה. הישיבה נעולה.  ר, אמיר גילת:"היו

 

 הישיבה נעולה


