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נמצא פה  ת הוועד המנהל.אני פותח את ישיב ר אמיר גילת:"היו

את המלצות ועדת הכספים. הוועדה לא יכלה עביר ואנחנו נואנוכי,  החבר בורובסקי

לקיים את הדיון היום עקב היעדרות מכוונת ככל הנראה. מאחר וזה שיטתי, אני 

יכול להגיד מכוונת ככל הנראה, של ההנהלה. הובא בפנינו בעצם תקציב שהוא לא 

מאוזן. הוא נסמך על מסמך שהגישה ההנהלה לפני ועדת כספים האחרונה. אני 

ששתי ישיבות אחרונות ההנהלה לא הגיעה לישיבות ועדת הכספים ובעצם  מזכיר

הוועד המנהל לא קיבל לידיו כנדרש מוועדת הכספים תקציב מאוזן שבו הוא יכול 

 לדון ולאשר. אתה רוצה לומר משהו?

בדצמבר אי הגעה של חברי ועד  24-אני חושב שב יעקב בורובסקי:

לא בודק באמת את הסיבות המיוחדות של כל  מנהל לדיון היא בבחינת ניסיון, אני

אחד ואחד. יכול להיות שבאמת חלק לא יכלו להגיע, אבל אי הגעה היא ניסיון לא 

שלנו כחברי ועד מנהל. גם לאשר  1לאשר את התקציב ומבחינתי זהו התפקיד מספר 

אותו וגם לפקח עליו. בשלושה דיונים האחרונים ראינו שזאת שעת משבר. התקציב 

חייב להיות תקציב שנותן מענה לתוכן, נותן מענה לציפיות האזרח, ומצד שני  הזה

עוגנים בתקציב מאוזן של רשות השידור: אחד, זה  4נולד באיזון תקציבי. אני רואה 

עובדים כאשר מממוצע  200הפחתה של כוח אדם. בדיון הקודם דיברנו על מספר של 

מיליון שקל. אני חושב שצריך  40של  שקל. זה סדר גודל 200,000-עלות עובד היא כ

רואה חיוניות רבה מאוד לאיחוד הרדיו . אני 250-לבדוק אפשרות להעלות את זה ל

עם הטלוויזיה והפיכת רשות השידור למשהו שממקסם את החלקים שלו. זה לא 

ך מוסף של כסף, חסויות, שידורים סתם ערך מוסף רק של תוכן. זה גם ער

רלוונטיים, ובהחלט צריך בחלק הזה שההנהלה תפעל מהר. אני רואה צורך במכירת 

אחד הנכסים, את אליהו כרגע, שגם זה כסף. משהפעולות האלה יעשו, כולל, אנחנו 

חייבים לעשות את כל המאמצים כדי להשאיר את שפ"מ במסגרת הזאת ולהאריך 

ת. אם הצעדים האלה ינקטו, ולכן אמרתי שהמשבר זה כמובן את ההתקשרו

הזדמנות, נוכל לייצר גם תוכן יותר גבוה אבל בעיקר יותר כספים ורמת גמישות 

תפעולית הרבה יותר גבוהה. גם מחייב מאמץ של כל הגופים. אנחנו בוועדת כספים 

ית, דיברנו על הצורך במשק סגור. אנחנו רוצים שהניהול יחולק פר משבצת תקציב
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גם תוכן, כלומר לכל תכנית שיהיה סעיף תקציבי ולכל מנהל בדרג שלו יהיה סעיף 

תקציבי. תהיה לו גם אחריות, גם יכולת של גמישות. אני חושב שאפשר להתפתח 

ולתמרן גם בשעות הנוספות וגם בצרכים לוגיסטיים אחרים. זוהי שנת מונדיאל 

שלנו כנציגי ציבור היא להעביר  שאפשר לעשות בה כסף, ולכן אני חושב שהאחריות

 את הדיון למליאה הרחבה. 

אני רק רוצה להגיד ברשותך לפרוטוקול. ועדת  :היו"ר אמיר גילת

כספים למעשה הנחתה את ההנהלה להציג בפנינו, בפני הוועד המנהל תקציב מאוזן 

בדחיפות רבה, תוך עמידה בדרישות החוק אשר כולל את הצעדים הבאים: הצגת 

עובדים לפחות, קיצוץ במחצית תקציב  200-לצמצום מצבת כוח אדם בתכנית 

ני חושב שנפעל הש"א, גידול דרסטי בהכנסות וכו'. אני מצרף את הצעת ההחלטה. א

 ברוח הדברים האלה ונעביר את זה למליאת רשות השידור.

אני מצטרף, ולהעביר את זה למליאת רשות  יעקב בורובסקי:

 השידור.

 תודה, הישיבה נעולה.  :היו"ר אמיר גילת

 


