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 1 

 1 1999 – ט"התשנ, החברות חוק   :עניין

 2  1983 – ג"התשמ[, חדש נוסח] החברות פקודת

 3 

 4 וה"ד רונן מטרי ואיל רוזובסקיע  :ובעניין

 5 כונסי נכסים         

 6 בנק לאומי לישראל בע"מ  :ובעניין

 7 ליקוורניק גבע לשםי ב"כ מיתר "ע   

   8 

 9 בנק לאומי         

 10 . נכסי מפשחת פישמן בע"מ1  :ובעניין

 11 . פיש עת בע"מ2   

 12 י ב"כ שלום גולדבלט"ע   

 13 החברות         

 14 

 15 רפ בע"מאילקורפ. 1  :ובעניין

 16 . גב' עדנה בר און2   

 17 . גב' אלונה בר און3   

 18 י ב"כ בועז אדלשטיין"ע   

   19 

 20 בר און          

 21 

 22 מעובדי גלובס באמצעות ועד עיתונאי גלובס 120 -כ  :ובעניין

 23 י ב"כ גלילה הורנשטיין ו/או אלון הורנשטיין"ע   

   24 

 25 עיתונאי גלובס         

 26 

 27 אחרים מעובדי קבוצת גלובס 100 -מרגלית כהן ועוד כ  :ובעניין
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 1 י ב"כ ליזה חדש, עו"ד יובל ארד, עו"ד תומר דוד"ע   

   2 

 3 גלובס עיתוןעובדי          

 4 

 5 מר יוסף בנקל, עו"ד, מנהל מיוחד לנכסי מר פישמן  :ובעניין

 6 י ב"כ עו"ד ראב"ד מגריזו"ע   

   7 

 8 המנהל המיוחד         

 9 עורכי הדין פנחס רובין וירון אלכאוי  :ובעניין

 10 י ב"כ גורניצקי"ע   

   11 

 12 הפועלים הכונסים מטעם בנק        

 13 

 14 מר דוד דוידוביץ'  :ובעניין

 15 י ב"כ שמוליק קסוטו ועו"ד גדון קינג"ע   

   16 

 17 דוידוביץ'         

 18  כונס הנכסים הרשמי  :ובעניין

   19 

 20 הכנ"ר         

 21 
#<1># 22 

 23 נוכחים: 

 24 המנהלים המיוחדים  –עו"ד מטרי ועו"ד רוזובסקי 

 25 המנהל המיוחד  –עו"ד בנקל 

 26  ארגון העיתונאיםב"כ העיתונאים ו –עו"ד גלילה ועו"ד אלון הורנשטיין 

 27 ב"כ בראון, ד"ר רפי ביטון, עו"ד אורי גור אריה  –עו"ד בועז אדלשטיין 

 28 עובדי הקבוצה  150ב"כ  –עו"ד ליזה חדש ועו"ד יובל ארד 

 29 וכן מר דוידוביץ'ב"כ דוידוביץ'  – ועו"ד פלד עו"ד שמוליק קסוטו ועו"ד גדעון קינג
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 1 רדון ממשרד הכונסים גו עו"ד אלי בורשטין, עו"ד בן נפתלי, עו"ד דורון לוי ועו"ד גל

 2, עו"ד נועה אבן ספיר ממשרד כנס נכסים על מניות מוניטין מטעם בנק הפועלים –עו"ד ירון אלכאוי 

 3  כונסי בנק הפועלים

 4 ב"כ נכסי משפחת פישמן  – דר-רהב עיןעו"ד 

 5 ב"כ הכנ"ר  - אבן ספיר נחמה עו"ד 

 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9 עו"ד מטרי:

 10במהלכו הגענו למצב עד השעות הקטנות של הלילה, "מ אמש אני מעדכן את בית המשפט שהיה מו

 11שבפני בית המשפט יש היום חלופה רלוונטית נוספת. אנחנו מצויים באירוע מורכב גם מבחינת 

 12הממכר שכולל הרבה רכיבים: עיתון, בית דפוס, אופציות פיננסיות, מזומנים שפזורים, כולל חברות 

 13 ת מלמעלה של מניות מוניטין. הצעוהייטק. כרגע הגענו למצב שיש לנו שתי 

 14 

 15משפחת בראון, הצעה שאומרת שלמעשה מעלים  של המשקיע איקורפ עםהצעה אחת היא הצעה 

 16יש תמורות ולמעלה כדיבידנד נכסים מהותיים כמו אופציית הוט ואז נשארות מניות של העיתון 

 17 משני רכיבים, דיבידנדים שעולים ותשלום המניות. 

 18 

 19שלאחר שהיו קשיים בניסוח החוזה הצלחנו אמש  ,העדכון הואודוידוביץ'  הצעתהצעה שניה היא 

 20הסברנו לו והצלחנו להגיע לנוסח חוזה שאפשר לחיות  ,, ישבנו עם מר דוידוביץ' אישיתקוליישר 

 21 איתו והוא מציע סכום גלובאלי מלמעלה ובסכום זה יש רכיב מהותי. 

 22 

 23להשוות  ,כלכלי, בהנחה שאתה לוקח את התמורותמה שמחייב אותנו לבחון את ההצעות בערכן ה

 24, לבעלי המניות יש זכות סירוב ראשונהבהצעה של מר דוידוביץ' . מגיעיםולראות לאיזה סך תמורות 

 25יום להפעיל את זכות הסירוב הראשונה וזה  20זה מובנה בתוך החוזה, מרגע שבית משפט יחליט יש 

 26 ת את השיקולים. ניסינו לת 6 -ו 5לפי אותו מתווה. בעמודים 

 27 

 28לשאלת בית המשפט, מה עמדת כונסי הנכסים להצעות, אני משיב שאין פה מובהקות להצעה 

 29מסוימת, כפות המאזניים מאוד מאוד שקולות, היינו מאוד רוצים לשמוע עמדות נוספות כמו 
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 1לדוגמה את עמדת העובדים. בהינתן שכפות המאזניים מאוזנות, ממכלול שיקולים שתכף אבהיר, 

 2, כאשר אם מר דוידוביץ' ישפר את אילקורפאנחנו חושבים שכפות המאזניים נוטים כרגע להצעת 

 3טרך לבחון נצ₪, מיליון  102הצעתו, כמו שהיא היום, כמו אותו חוזה שהוגש לבית משפט, שסכומו 

 4 מחדש את העמדה. 

 5 

 6ם התמורה, כפי לעניין סכו, שיקולים שקשורים לגבי השורה התחתונהל התייחסכעת הייתי רוצה ל

 ₪7 . מיליון 106.6 -עומדת על כ אילקורפשאנחנו מעריכים היום את סך התמורות המתקבלות, הצעת 

 8 יש טבלאות שמפרטות את הרכיבים.₪. מיליון  102על עומדת והצעת דוידוביץ' המעודכנת 

 9 

 10מבחינת מועדי תשלום תמורה, פה העדיפות היא דווקא למר דוידוביץ' שנותן בהתחלה הרבה מזומן. 

 11ואני שם בצד כסף שמקבלים בנאמנות עד שתהיה הכרעה באופציית ₪, מיליון  64מר דוידוביץ' נותן 

 12 . הנתונים שלי זה במיוחד לשתי קבוצות הכונסים.אילקורפמיליון שנותנים  48הוט, מול 

 13 

 14יש סכום שאמור להגיע במועד תשלום אופציית  אילקורפינת כמה זמן צריך לחכות, בהצעה של מבח

 15 30ויש התחייבות של בעלת הוט לשלם תוך  שווי יקבעהוט, הערכה של כמה חודשים ספורים, מעריך 

 16מעריך השווי זה יקח כמה חודשים. בהינתן כמה חודשים  מרגע שיקבעיום מה שיקבע מעריך השווי. 

 17דיוק נוספים, מה שקצת מוריד את הפער התזרימי וליתר ₪ מיליון  6.5סכום של  אילקורפיפה מוס

 18 שנים בתשלומים רבעוניים. 3 -צריך לחכות עוד תקופה שיכולה להגיע גם ל

 19 

 20התאמה  עושיםפשטות העסקה, העסקה עם דוידוביץ' היא עסקה פשוטה, משלמים מלמעלה, 

 21 אהיא מעט יותר מורכבת אבל ל אילקורפים. העסקה עם פחות מחזירו מלאה, יש יותר מקבלים

 22בלתי אפשרית, היא כרוכה בחלוקת דיבידנדים. כדי לעשות זאת צריך גם שיהיו רווחים ראויים 

 ₪23  600,000תוצאות המס הן לא דרמטיות לפי נתונים שיש לנו כרגע. פה יש פער של עד לחלוקה. 

 24 .רוה"ח של הקבוצה EYאנחנו בקשר עם חבות במס לטובת דוידוביץ'. 

 25 

 26יש שני  אילקורפוודאות התמורה, בעניין דוידוביץ' חוסר הוודאות בנושא הוט כמה היא שווה. בענין 

 27יחסית ברמת וודאות טובה כי זה  זהש₪, מיליון  9זה בערך שגלובסקום ו 1בים מקלאב מד ירכ

 28זה כל חברות ₪ מיליון  9 -שנים. עוד רכיב ששווה כ 3 -מתבסס על זרם תקבולים, הפריסה היא ל

 29 פחות ולפעמים אפס.  או הייטק ושם יש אי וודאות, יכול להיות שזה יותר
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 1 

 2יש  אילקורפבטחונות: אצל עסקת דוידוביץ' סכום הוט מוחזק בנאמנות והוא לא בסיכון, בעסקת 

 3 ועוד שעבודים.   הוט שעבודים על אופציית

 4 

 5ואצל ₪ מיליון  10יום, אצל דוידוביץ'  30של ערבות בנקאית בפתיחת הדרך, רק עד מועד התשלום 

 6 יום שמקבלים את הכסף. 30כל זה כמובן אחרי ₪, מיליון  4.5 -כ אילקורפ

 7 

 8שיקול נוסף מקורות כספיים לפעילות העיתון, שיקולים לאו דווקא של התמורה אלא התבוננות 

 9 32שהמקורות הכספיים זה  28.2 -לתגובתו מה 7מעבר, בענין זה מר דוידוביץ' מתחייב בסעיף 

 10היא טרם הראתה את  אילקורפיישארו בה לטובת המשך פעילות העיתון, מבחינת ₪ מיליון 

 11 ם שלה והיא גם מרוקנת את המזומנים וזה טעון הבהרה. המקורות הכספיי

 12 

 13שיקול נוסף מהזווית של כונסי לאומי בלבד, זה התלות במכר של כונסי הפועלים, עסקת דוידוביץ' 

 14 זה יכול ללכת בנפרד.  אילקורפזה הולך ביחד ובעסקת 

 15 

 16 ימים. 20ה ענין של אינה כפופה לזכות סירוב, בעוד הצעת דוידוביץ' כפופה אבל ז אילקורפהצעת 

 17 

 18עומדת הגברת בראון  אילקורפשיקול חוץ תשואתי, היכרות עם השוק הרלוונטי ועם העיתון, בראש 

 19 דוידוביץ' הוא דמות פחות מוכרת.  ,שהיא מכירה שנים את העיתון

 20 

 21מבחינת השקט התעשייתי ביום שאחרי, שזה דווקא כן חשוב כי לדוגמה בהצעת דוידוביץ' אופציית 

 22ארת בתוך מוניטין, יש מנהלת שמוקמת לנהל אותה אבל היא נשארת בתוך מוניטין, ביום הוט נש

 23וכל  הופכת לבעלת המניות היחידה וכל הפעולות, כולל החלוקות אילקורפ, אילקורפשאחרי הצעת 

 24 25%, יש 75%האירועים בהסכמה, ביום שאחרי קבלת הצעת דוידוביץ' יש מצב שהוא קנה 

 25רה והם צריכים לחיות ביחד כולל טענות על הלוואות בין חברתיות, איך עדיין בחבש אילקורפל

 26 הוט וזה כן נוגע לכונסים. תמנהלים את אופציי

 27 

 28 עמדת עובדי עיתון גלובס, העמדות כרגע לא ברורות. 

 29 
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 1זכתה לתמיכת המגשרת שצריך לקחת אותה בחשבון. מבחינת  אילקורפשיקולים נוספים: הצעת 

 2ם יותר בנח עם החוזה שגובש אצל המגשרת מאשר החוזה שנוסח עם החוזה הכונסים מרגישי

 3 דוידוביץ'. 

 4 

 5  עו"ד הורנשטיין: 

 6פעלו בחוסר סמכות כתוצאה מהחלטת בית משפט כי הכונסים  21.1.17 -הליך הגישור נקבע והחל ב

 7פי הודעת -בהליך מכירת גלובס. בית משפט לא אישר את המכירה. הליך הגישור התמקד על

 8פי החלטת בית משפט במתווה סדור ומוסכם של בעלי המניות למכירת המניות -המגשרת ועל

 9ידי הכונסים לאשר -על 8ומציאת פתרון שיהיה מוסכם. הליך הגישור צלח וכתוצאה הוגשה בקשה 

 10 המכר לבראון וכל זה בהמלצת המגשרת.  את

 11 

 12, בקשת דוידוביץ' לתת הוראה לכונסים למכירת גלובס, הודענו 13במסגרת התגובה שלנו לבקשה 

 13ים וארגון העובדים אך טרם הסתיים. בשעות אלבית משפט כי מתנהל מו"מ בין בראון, עיתונ

 14להסכם זה גישה העתק ההסכם. הקטנות של הלילה, אמש, נחתם הסכם קיבוצי בין הצדדים. אני מ

 15בימים טרופים אלה, שם בין שאר הנושאים נקבעו כללי אתיקה אשר נתנו חיזוק  יש חשיבות עליונה

 16מנת לחזק את -לחופש העיתונאי בגלובס ובהמשך יגובש תקנון אתיקה בשיתוף עם העיתונאים על

 17 חופש העיתונות ואת זכות הציבור לדעת. 

 18 

 19שפט, כי בית משפט ישקול בהליך של מכירה עניינים לבר נשייתיים, בפסיקה נרחבת פסקו בתי המ

 20כמו התחייבויות כלפי העובדים וייתן משקל לעמדת העובדים הן מבחינת יחסי האמון, הבטחה 

 21אופנת  28868-08-10פר"ק  ,1692/05לשמור על זכויותיהם, הבטחת תעסוקה וכד' ראה פש"ר 

 22פויכטוונגר. גם ענין מחלוקת שעניינה התנגשות בין  1739/02המשביר, פש"ר  1153/02לסרגה, פש"ר 

 23קבע בית משפט כי  ,השאת התמורה לבין ערך חשוב אף הוא שעניינו האינטרס הנשייתי של העובדים

 24 יא העדיפה. העות, הצעה שמיטיבה יותר בין שתי הצ

 25 

 26א חלים עליה חברת מוניטין חברה סולבנטית וההחלטה למכירת מניותיה נתונה לבעלי מניותיה ול

 27כללי חברה הנמצאת בחדלות פירעון. העיתונאים ועובדי המערכת של גלובס, כתבים, פרשנים, 

 28צלמים, מתרגמים וגרפיקאים תומכים בהצעת בראון. העיתונאים  ,עורכים, תחקירנים, הפקה

 29ל תומכים בבראון גם מבחינת מבנה העסקה, ככל שמניות מוניטין יהיו בידיה ובידיה בלבד כך תוכ
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 1לנהל את העיתון טוב יותר, ללא חילוקי דעות לטובת העיתון ולעובדיו. ההתנערות של דוידוביץ' 

 2מעצם ההכרה במערכת העיתון היא יחידת מיקוח נפרדת, למרות פסיקה ברורה של בית הדין הארצי 

 3בתגובה שנתנו שנים אחורה למאבקים מיותרים.  4לעבודה המאיים להחזיר את עיתונאי גלובס 

 4זה היה תיאור של הפגישה שהיתה בין העובדים וההנהלה )מצטטת(, לכן נחתם הסכם  13שה לבק

 5לדרך חדשה תוך  לצאתמגיע לעובדי המערכת קיבוצי שהוא כמו חוק. אחרי שורה של מאבקים 

 6 בניית יחסי אמון מול ההנהלה והבעלים. 

 7 

 8ציבור הרחב היא תמיכה חד בסופו של ההליך, נציגות העיתונאים התרשמה שהצעד הנכון לעיתון ול

 9משמעית בבראון, לא רק בשל עברה הידוע וזיקתה למערכת גלובס, אלא גם רצונה לעמוד מאחורי 

 10 ההצהרות וההבטחות ולעגן זאת בהסכם קיבוצי. 

 11 

 12היום בבית משפט קיבלתי הודעה מטעם דוידוביץ': בהמשך להודעת העדכון התחייבות באופן 

 13חודשים. נוכח התחייבות זו ככל שיעלה הצורך לפטר  18עקרוני לשמור על מצבת העובדים לפחות 

 14 עובד כלשהו יקבלו פיצויים. אני לא מקבלת זאת. אני בעד הסכם קיבוצי. 

 15 

 16 עו"ד חדש:

 17המטרה של העובדים במסגרת התהליך הזה שיהיה פה עסק בר קיימה שימשיך להעסיק אותם, 

 18לאור זאת במסגרת התהליכים שהתנהלו אנחנו ביקשנו וגם זכינו שיחיה, שיתפתח ושיצליח כמובן. 

 19עובדים שהם לא  150 -להיפגש עם המציעים הפוטנציאלים שנמצאים כאן, כאשר מדובר על כ

 20ן או הסתדרות והם נפרדים מארגון העיתונאים והיתה בקשה אחת בהקשר של מעוגנים תחת ארגו

 21יהיה ושעובדים ממשיכים את העסקה שלהם את הכאשר קולטים  ,הזכויות אל מול העיתונאים

 22ולמה הכוונה? ככל שבמסגרת הרכישה הזאת ינצל צד כלשהו את המצב  סקהשיוויון בתנאי הע

 23קיבוצי הקודם, אלא הטבה ספציפית שתתרחש היום, שזה לקבלת בונוס ספציפי שלא היה בהסכם ה

 24יחול על כולם. ככל שמתחייבים להמשיך להעסיק עובדים, שזה יחול על כולם וכנ"ל לגבי תנאי 

 25 העבודה.

 26 

 27אני נכחתי בפגישה עם דוידוביץ', לא דובר על איון ההסכם, מה שלא הוסכם באותה נקודת זמן זה 

 28כמות שהוא. נמצא כאן גם מר דוידוביץ' שיוכל להצהיר על כך לשנות ולשפר אותו, הקיים התקבל 

 29אחרת ואנחנו לא הסכמנו שהדבר הזה  לבית המשפט. היתה שאלה של בונוס לתת לאוכלוסיה כזו או
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 1. ישבנו גם עם הגברת עשהלא ימר דוידוביץ' התחייב שזה יעשה מאחורי הגב שלנו, בונוס כספי. 

 2ד מהעיתונאים, וגם הגברת בראון אמרה שלא יהיה. בדיעבד בראון בדיוק על אותן נקודות, בנפר

 3ברגע זה אני מקבלת הסכם קיבוצי שאכן מעניק בונוס מסוים לציבור העיתונאי. אני לא נכנסת ולא 

 4 .םמתווכחת ולא מתערבת בנושא ההסכם הקיבוצי של העיתונאי

 5 

 6יד של העובדים. נשלח מנת להבטיח את העת-ובשיתוף פעולה על פעלנו מול שני הצדדים בשקיפות

 7מייל זהה בתוכנו לעו"ד קסוטו שמייצג את מר דוידוביץ', לעו"ד אדלשטיין שמייצג את בראון, 

 8במסגרנו כתבנו שאנחנו מבקשים שזה יעוגן תחת ההתחייבויות. היום בבוקר קיבלנו הודעה שהוגשה 

 9ן אותי עו"ד קסוטו, לבית משפט, במסגרתה לקח על עצמו מר דוידוביץ' את ההתחייבות כאשר, יתק

 10ההתחייבות הזו היא לכלל העובדים, עיתונאים ולא עיתונאים, בנוסף להסכם הקיבוצי ולא במקום 

 11 ההסכם הקיבוצי. 

 12 

 13כאשר אנחנו באמת מסתכלים על ההצעות והתמורה וההשאה הכספית, זה תפקידם של הכונסים 

 14השפעה ליום המחר. מדובר בשתי לא שלנו, גם אין לזה השפעה עלינו מבחינת התמורה, אבל כן יש 

 15הצעות כאשר האחת מגובה בכספים משמעותיים של עשרות מיליוני שקלים לעתיד החברה, מנגד 

 16הצעה שמרוקנת את המקורות הכספיים של החברה וקבוצת החברות לטובת תשלום התמורה 

 17ת העובדים זו בעיה מכיוון שמבחינת ההיתכנות של קיום העיתון במתווה הקיים, במצבלכונסים. 

 18הקיימת, כאשר אין בסיס או בטוחה לבסיס כספי שייתן את העתיד, מבחינתנו החוסן הכלכלי 

 19וההצעה היא פחות טובה. נוסיף על כך את ההתחייבות של מר דוידוביץ' לעובדים בהקשר של המשך 

 20תנו אנחנו מעוניינים שלא יפטרו או ,150% -העסקה, ההתחייבות מהבוקר, אנחנו לא מעוניינים ב

 21עם הגברת בראון, שאומר רק דברים טובים עליה, יש תוך כדי תוכנית התייעלות ואנחנו גם ישבנו 

 22בהתייעלות, בשינויים ואני מניחה שגם בקיצוצים ויתכן שממקום  הצורך במסגרת התוכניות שהוצע

 23 זה גם לא ניתנה התחייבות זהה ויש חשש לעובדים מבחינת העתיד שלהם. 

 24 

 25בעיתון, בהחלט אנחנו תומכים בהצעה של  עובדים שקיימים 150בהיבט של  גרת הזו,סלכן, במ

 26 דוידוביץ' כאשר אנחנו רוצים שחלק מהסכם המכר יכלול את ההתחייבות שהוגשה היום. 

 27 

 28 עו"ד קסוטו: 
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 1אותו דבר, ההבדל  עיתונאיםמר דוידוביץ' אמר לי שהוא מסכים להסכם הקיבוצי, הוא מוכן לתת ל

 2 היחיד שאת הבונוס שהעיתונאים לקחו רק לעצמם, הוא הסכים לתת לכל העובדים. 

 3 עו"ד אלכאווי: 

 4אנחנו נצטרף לעסקה של המכר ואני באופן עקרוני מסכים עם הניתוח של חברי, עו"ד מטרי, לפיו 

 5ות נוספות. אני כן וטות בצורה בולטת לצד אחד או אחר, ולכן יש מקום לשמוע עמדמהמאזניים לא 

 6בעסקה שמציע דוידוביץ', אני חושב  ,וודאות העסקהלגבי רואה יתרון שחברי לא עמד עליו 

 7 שהפשטות שלה מגדיל את הוודאות. 

 8 

 9מר דוידוביץ' עשה בהחלט כברת דרך ארוכה אתמול בלילה עד השעות הקטנות, אבל עדיין הצעתו 

 10ה טובה יותר ואולי אפשר לצפות שהוא יעשה הכספית לא משכנעת במובן זה שברור שיש לנו הצע

 11 כברת דרך נוספת בענין זה. כרגע לא נעשה. 

 12 

 13 עו"ד בנקל: 

 14יש פה סוג של סיטואציה קצת יותר מורכבת מהרגיל. לפני הדיון שוחחתי עם הכונסים של לאומי, 

 15יש מצד אחד תפקיד שמוטל על כולנו להשיא את התמורה, מצד שני יש פה עסק חי עם מאות 

 16משפחות שתלויות בו ומצד שלישי עיתון עם כל המשמעויות של חופש הדיבור וכו', לכן מבחינתי 

 17 מובהק אני תומך בעמדת הכונסים. שכשזה לא 

 18 

 19דוידוביץ' היא יותר פשוטה וישימה, אבל עדיין לא מגיעה לרמת מובהקות כזאת שמחייבת  הצעת

 20 לתת לו את הרכש. כשהתמורה תושא באופן מובהק לא תהיה לנו ברירה אלא להעדיף אותה.

 21 

 22 עו"ד אדלשטיין:

 23מו"מ המתגלגל מטעמו של מר דוידוביץ', דעתי לא נוחה החל ממה שקרה אתמול בלילה ולפני כן ב

 24 ואין סוף לדברים. ₪ מיליון  2בבוקר הוסיפו עוד 

 25 

 26א שונה י, של חברת מוניטין הכפי שכינו זאת ולא זכות סירוב ראשון ,אבקש להזכיר שזכות הקדימה

 27בנה של חבריי. הזכות היא זכות הצעה ראשונה והווה אומר, הכונסים, בעלי המניות, פישמן המה

 28כונסים בשמו נותנים הצעה, תיקנו אותנו במחיר ובתנאים המוסכמים, אם יש הסכמה לא הולכים וה
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 1. אין כאן הליך רב שלבי, בואו נראה אם צד ג' אחר )מצטט( 1סעיף קטן  ,ב'19החוצה. כך אומר סעיף 

 2 מוכן להעניק יותר.

 3 

 4במובן הקלאסי שאומר, צד ג' מוכן לשלם איקס האם  נהגם אילו היה מדובר בזכות סירוב ראשו

 5לפברואר מתקבלת הצעתו של מר דוידוביץ'  16 -וב 15 -אתה מוכן להשוות, גם אז עמדנו בזה. כי ב

 6בתנאים  20.2 -חתמה עליו ב אילקורפהגישור, הסכם הגישור הגענו אליו ו אצל הכונסים במהלך

 7ד הרלוונטי זה המועד שבו  עדרון של בית המשפט, המוטובים יותר. המועד הרלוונטי זה לא כאן במס

 8 20.2 -יש גמירות דעת של הכונסים, אומנם מותנית באישור של בית המשפט, והאירוע הזה ארע ב

 9זה ביחס לזכות לא ניתן להמשיך ולגלגל הצעות. אני מפנה בענין זה לפסק דין רובננקו )מצטט(.  ולכן

 10 ראשונה כמו שמופיע בתקנון.  סירובסירוב קלאסית ולא ביחס לזכות 

 11 

 12והווה אומר, ברגע שדוידוביץ' נתן הצעה על מניות מוניטין והוא נתן הצעה על גלובס וניסה לשפר 

 13מכך שמר דוידוביץ' ניסה לכתוב חוזה מחדש, אני לוקח את  אותה, ואני מתעלם מהפגמים הנובעים

 14ר נמוך יותר כפי שציינו הכונסים השורה התחתית של המחיר שהיא המעניינת, הוא נתן הצעה במחי

 15וכל אירוע אחרי אתמול בלילה, היום בבוקר הוא כבר לא רלוונטי.  20.2 -בהודעה לבית המשפט ב

 16למשל למה הדבר דומה, לאדם שמנהל מו"מ על מחירו של כרטיס רכבת אחרי שהרכבת יצאה 

 17ל מכירה פומבית.  אנחנו הצעות בגלגולים השונים. יש תחושה ש 10. דוידוביץ' הגיש כמעט מהתחנה

 18 . 20.2 -חושבים שהיה צריך לעצור זאת ב

 19 

 20העדפתנו הראשונה לקנות את המכלול. הכונסים מטעם בנק הפועלים נטלו חלק בגישור והתנאים 

 21 סוכמו. הם רק צריכים לתת את האוקיי שלהם. 

 22 

 23ת הקודמות של מר דוידוביץ' היה מודע לזכות הסירוב מהרגע הראשון, הדבר הזה נכלל גם בהצעו

 24מר דוידוביץ'. מה עושה אדם שיודע שיש אפשרות שהמאמצים שלו יהיו לשווא? הוא נותן מחיר 

 25כזה. אדם שנותן ערבות בנקאית ויודע שהמאמצים שלו בבחינת העסקה, הוצאות עסקה, כפי שהוא 

 26ם שהוא מציין שהוציא, ושיכול בעל זכות סירוב ראשון לומר אני לוקח את זה, זה חלק מהסיכוני

 27 לוקח על עצמו והדבר הזה היה ידוע לו כפי שציין בטיוטות הקודמות שהגיש.

 28 
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 1ביחס להצעה של מר דוידוביץ', חבריי אמרו שאפשר  אילקורפיש מספר יתרונות נוספות בהצעת 

 2"לבלוע" את ההסכם, ההצעה שלנו היא לא הצעה שאפשר "לבלוע", אלא הצעה שנוסחה מוסכם על 

 3לבצע פעולות כאלה ואחרות. מבחינת ההיבט הציבורי רכישת החברה שיש בידיה הכונסים בלי צורך 

 4ון בידי מישהו שמחויב לחופש נכס מהותי עם היבט ציבורי, עיתון, יש חשיבות לרכישת העית

 5העיתונות. זה באמת חלק מאותו הסכם קיבוצי שחברתי הגישה לבית משפט. זיקתה של משפחת 

 6עיתון, גברת אלונה בראון הכירה את העיתון דרך הרגליים ולא הקים את השבראון, אבי המשפחה 

 7, ואנחנו מאמינים שאפשר להביא את ויש לה כוונה להתמסר לעיתון ולפתח אות ,בחלה באף תפקיד

 8הכלכלי. גברת בראון גייסה צוות של בהיבט העיתון לעיתון משגשג גם בהיבט הציבורי וגם 

 9 ריותה לניהול העיתון, יש לה גב כלכלי איתן. משקיעים, כמובן מבלי לגרוע מזיקתה ואח

 10 

 11שבעצם יש בעייתיות כי כ הלשאלת בית המשפט, יש טענה גם של כונסי הנכסים וגם של גברת חדש

 12זו פחות בטוחה ההצעה הדווקא כשמרוקנים את קופת המזומנים של החברה לעומת הצעה שניה, 

 13ומים של עשרות מיליוני שקלים. מההצעה השניה, אני משיב שיש כוונה מוחשית להזרים סכ

 14 ידי משקיעים שקיימים. -הדברים האלה יגויסו על

 15 

 16לשאלת בית משפט, יש כוונה ויש מציאות, בהצעה של אדון דוידוביץ' יש כסף חי בלי לרוקן את 

 17עו"ד מטרי  ומרוקנים את הכסף ומה שאמר אילקורפהרבה מאוד כסף ובהצעה של  שבה יש הקופה

 18ועו"ד חדש, הבטוחה היא פחות טובה, אני משיב שבהצעת דוידוביץ' לא היתה התחייבות לא לבצע 

 19 חלוקה. 

 20 

 21חברתי, עו"ד חדש, העובדים שאינם עיתונאים אין להם ארגון יציב. אני יודע שיש דעות  הכפי שציינ

 22 און. חלקם תומך דווקא בעמדת ברששונות וקולות שונים בקרב העובדים הללו, 

 23 

 24 עו"ד חדש:

 25 אני מסתייגת מדברי חברי, עו"ד אדלשטיין, הצגתי את כל יפויי הכח. 

 26 

 27 עו"ד אדלשטיין:

 28לסיכום, יש לנו הצעה שיש בה מחיר עודף, יש לה זיקה, ניסיון, רלוונטיות ומחויבות, יש לה תמיכה 

 29 של עיתונאים והיא גם מעוגנת. 
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 2 עו"ד חדש:

 3יש כאן נציגות של כל אחת מהמחלקות והתקבלה החלטה של רוב העובדים לתמוך באופן גורף במר 

 4 דוידוביץ'. 

 5 

 6 עו"ד אדלשטיין: 

 7כשם שהתחייבנו כלפי ההסכם הקיבוצי במישור הכלכלי, חוץ מחופש העיתונות שלא רלוונטי 

 8כלפי  נות מה שהתחייבאים, אנחנו מוכנים לתת לעובדים שאינם עיתונאים אלעובדים שאינם עיתונ

 9 עיתונאים. 

 10 

 11לשאלת בית משפט, מה שהגישה הגברת הורנשטיין לגבי העיתונאים זה יחול גם לגבי העובדים, אני 

 12חודשים  18 -משיב שכן, למעט הסעיפים של האתיקה שאינם נוגעים לעובדים ולמעט הנושא של ה

 13 שלא הופיע בהצעה של העיתונאים. 

 14 

 15 עו"ד קסוטו: 

 16סיטואציה קפקפאית משהו. מפרסמים הכונסים הזמנה להציע הצעות לקנות את עיתון באני מרגיש 

 17מפקידים את ₪, מיליון  45גלובס, אנחנו משתתפים בהצעה, משתתפים בהתמחרות, מציעים 

 18הערבות הבנקאית שצריך, משפחת בראון קונה את מסמכי המכרז, לא אומרת כלום, לא פונה לבית 

 19 משפט ולא דבר. 

 20 

 21ועמדת  אילקורפלעומת זאת כשפותחים את ההסכם של  ,בלי ויכוחים₪ מיליון  45נו אנחנו שמ

 22, מסתבר שאפילו בזה לא השוו את ההצעה להצעה שלנו, הם לא 27.4 -הכונסים כפי שמופיעה ב

 23 45מדוע? מסבירים הכונסים שבעוד שההצעה שלנו היא ₪, מיליון  41אלא ₪ מיליון  45נותנים 

 24 4, אבל לפני כן לוקחים כסף מקופת מוניטין ₪מיליון  45צעה של בראון הוא מיליון, הבסיס של הה

 25ומכניסים לכסות את החובות של גלובס, אז כבר מלכתחילה גם כשמספרים איך מממשים ₪ מיליון 

 26 זכות סירוב ראשונה, לא מיני ולא מקצתי.

 27 

 28א שלח את הצדדים בית משפט לא שלח אותנו לגישור, אנחנו היינו שמחים להצטרף לגישור, הו

 29לגישור. בסופו של יום לנו לא היתה הזדמנות להשוות את ההצעה. בהליכי כינוס הדבר הבסיסי 
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 1ביותר זה לאפשר לי לעמוד על איזה בסיס שווה. לא רק זה, אני מזכיר שיש התחייבות לא רק בזה 

 2ות, אלא שאדוני נתן החלטה מראש ואמר שחלק מההליכים שהכונסים צריכים לעשות זה התמחר

 3כמדומני  14שבאותו הסכם שעשו איתי לעניין גלובס, ההסכם שהם אומרים שהוא בתוקף, יש סעיף 

 4הצעה אחרת בלי  ידי בית המשפט, לא יקבלו שום-שכותב שמרגע שאנחנו חתמנו ועד שמאושר על

 5ר לי לפחות להשוות את ההצעה. לא יעלה על הדעת שאני משתתף בהליך התמחרות, אני קובע שלאפ

 6 תנו לי להשוות.את המחיר, כולם יושבים מהצד ומחכים ואחרי זה יקבלו הצעה אחרת ולא י

 7 

 8אמר שהם עשו עסקה רק על גלובס, כל שאר הנכסים יוצאים החוצה. אנחנו גם חברי, עו"ד מטרי, 

 9אבל את זה הם לא עשו. באיזשהו שלב הכונסים באים ₪ מיליון  45לשלם ₪, מיליון  45הצענו 

 10ריך לנהל מו"מ חדש. מסבירים לי שאני לא יכול להיות באותה סיטואציה כמו בראון. ואומרים שצ

 11ובס. לא לאפ הוא רצה לקנות את עיתון ג-את מר דוידוביץ' לא מענין שברי אחוזים בחברות הסטרט

 12מענין אותו להתעסק באופציית הוט. הוא רוצה בסוף נכס ספציפי. אומרים לו, לא, יש פה שני 

 13ל אחד יש אי שיוויון, אתה חייב לתת הצעה מלמעלה על הכל ורק אומרים מתמודדים ובכ

 14שבאופציית הוט דורשים שתהיה התאמת תמורה. חברי הציג כאילו אנחנו דחפנו התאמת תמורה 

 15וזה פגם, אבל זו דרישת חברי, כי הם אומרים שהאופציה הזאת שווה מספרים מטורפים, יש אולי 

 16הם דורשים שתהיה התאמה מלאה. מר דוידוביץ' אומר מה שאתם  , אז100-סיטואציה שהיא תגיע ל

 17 רוצים, אתם תנהלו את זה, יהיה יותר תקבלו יותר, יהיה פחות תקבלו פחות. 

 18 

 19אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להיות בשיוויון, תנו לנו את ההזדמנות להציע את אותה הצעה ואמרו לי 

 20לא. בהודעה שהגשנו לפני מספר ימים כתבנו, שאם נותנים לי את אותה הצעה של בראון אני מוכן 

 21שיו, בתשלומים חלק עכזה מיליון,  55מיליון, וזה לא באמת  55לשלם יותר כסף. היא מציעה לשלם 

 22רים את אופציית הוט, אין בטוחה כעד אז צריכים לקבל החלטות על הדיבידנד משולם רק כשמו

 23במזומן, לא בתשלומים ולא ₪ מיליון  60ואין כלום. ואני אומר, אדוני, יותר קל, אני מוכן לשים 

 24כלום. איך ניתן לומר שהעדפה של בראון עדיפה? ככל שאומרים שההצעה של אלונה בראון היא 

 25שהו תקף, הרי לא יכול להיות שאלונה תגיד מצד אחד שהיא מסכימה שמותר לחלק את חברות מ

 26אפ כדיבידנד בעין וכו' רק בעצה שלי, אבל אם זה בהצעת דוידוביץ' אני מתנגדת. אז אם -הסטרט

 27מדובר באותם תנאים ואפשר לחלק את הכל ויש הסכמה לחלק את הכל, אז אני בסיטואציה הזאת 

 28מראש ובמזומן. לכן גם בסיטואציה הזאת ההצעה שלי יותר ₪ מיליון  60 שם ות, אנילא צריך טוב

 29 ₪. מיליון  111אז ההצעה שלי ₪ מיליון  106גבוהה. אם היא 
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 2, אני קראתי בעיון את העמדה והעמדה ו לבית המשפט עמדההגשנהבוקר וישבנו עם הכונסים  אמש

 3היתה שהם לא יודעים להגיד מה הם חושבים יותר טוב, הם משאירים לשיקול דעת בית משפט. אבל 

 4עוד התחייבות ₪, מיליון  2עוד הוספנו זה היה נכון לאתמול בלילה. אנחנו הבוקר עשינו עוד ג'סטה, 

 5ואמרנו שאנחנו פיצויים  150%למו לו של העובדים שאף אחד לא מפוטר ואם מישהו יפוטר ישו

 6מוכנים לחתום על אותו הסכם של העיתונאים ואת הבונוס ניתן לכל העובדים, אז אם אתמול בלילה 

 7 הכונסים אמרו שזה שקול, איך אפשר לומר היום שזה שקול? 

 8 

 9יף מיליון. יש סע 55מיליון ומסתבר שזה לא  55דבר ראשון מספרים על ₪, מיליון  106-לענין ה

 10מיליון צריך להוריד ממנו כל מיני דברים, אנחנו צריכים  55-שאומר שגם בתשלום הראשון של ה

 11משכר המגשרת, צריך להוריד את התמורה לדירקטורים, את התמורה שמגיעה  74.6%להוריד 

 12למנכ"ל שמתפטר ואני לא יודע בכמה כל זה מסתכם, אבל חברי כעת אמר בכמה מאות אלפי שקלים 

 13הנחה שירדו חצי מיליון, מיליון ממשיכים בזה שאני משלם במזומן. נניח שכל החלומות בודדים. ב

 ₪14 מיליון  100שנים, אני שם  3אפ הכל מצליח, חברי אמר חלק זה ייקח -על מכירת חברות הסטרט

 15 שנים?  4, 3בעוד ₪ מיליון  106 -היום, האם מישהו יכול להשוות את זה רק מבחינת היוון ל

 16 

 17לא רק שהפחתנו את אותם דברים שדיברנו עליהם לפני רגע, חלק  ,מיליון 55אותם ני, אומרים לאדו

 18חודשים לכשאופציית הוט תמומש וכו'. אבל אני רוצה  15מיליון משולמת עוד  55-מהתמורה של ה

 19להזכיר שאף אחד לא יודע מה יהיה עם אופציית הוט, יכול להיות שזה אפס ואז מה? זה כסף שלא 

 20ערבות בנקאית, אלונה נותנת  10%מי ישלם אותו? יש בטוחה על זה? עלי הם צעקו קיים בכלל ו

 21 ₪.מיליון  4.5מיליון? אין. יש רק  55מיליון, איפה ערבות על  55כאילו 

 22 

 23אפ, אדוני ישים לב יש חלוקה גם של גלובסקום וגם חלוקה בעין של חברות -חברות הסטרט

 24ון מקריאת החוזה מסתבר שגם התמורה הזאת יש בה אפ ושני דברים צריך לומר, דבר ראש-הסטרט

 25לא הפחיתו את המיסים, שכחו ואז אנחנו מגיעים לוודאות שחברות ₪ מיליון  106 -מיסים. ב

 26אפ שאנחנו יודעים מהן, לפעמים הן מצליחות הן שוות מאות מיליונים, אבל לצערנו רוב -סטרט

 27כניס כספים. סיפרו לי שבמודליטי אחת אפ גוועות. יכול להיות שעוד יצטרכו לה-חברות הסטרט

 28צריך להכניס כסף כדי לשמור על הפרופורציה. אין   ,ש פהאפ הכי טובות שי-מחברות הסטרט

 29וודאות שזה יימכר  בכלל ולא יימחק מעצמו, אצלי יש וודאות מוחלטת, אני למרות שאני חושב שזה 
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 1שהם  לזה, אמרו חלק מחבריי שווה אפס, אני שם את הכסף מראש כאילו זה שווה כסף ובנוסף

 2מיליון,  8הרבה יותר, אמרנו אין בעיה, אתם חושבים שזה  ותאפ מוציא-חברות הסטרטמאמינים ש

 3בואו תעזרו לנו וננסה למכור את שברי האחוזים בחברות האלה. תצליחו למכור את זה ביותר 

 4 תקבלו את החלק היחסי שלכם, עוד תוספת תמורה. 

 5 

 6ם קיבוצי ולכן אף אחד לא יכול לפטר אותם. אנחנו לא אמרנו שאנחנו לא העיתונאים יש להם הסכ

 7נעמוד בהסכם הקיבוצי. הם רצו עוד כל מיני הטבות נוספות. העובדים האחרים להם אין הסכם 

 8עובדים שהם מחוץ  200-עובדים שהם במערכת ו 99קיבוצי, אותם אפשר לפטר, זה גם קל. בערך 

 9חודשים,  18יקשו מאיתנו להתחייב לעובדים אלה, נתנו התחייבות שאר העובדים. בהכוונה ללזה, 

 10 150%משלמים לו , מישהו נצטרך לפטר לפי הבקשה שלהם, לא לפטר אף אחד. לא רק זה, אם

 11 פיצויי פיטורים. בראון לא מתכננת להשאיר את העובדים האלה.

 12 

 13כולל כל טענות האתיקה  באשר לעיתונאים, דידוידוביץ' חתם על אותם תנאים של ההסכם הקיבוצי,

 14בפגישות המשותפות הוא אמר לכולם שכל דבר שהעיתונאים  .ועשה שיפור לעובדים האחרים

 15 מקבלים, כולם מקבלים. 

 16 

 17אמרה חברתי ואמר עו"ד בנקל שצריך לשים לב שיש פה ענייני אתיקה עיתונאית, ענייני האתיקה 

 18כם הקיבוצי אין בעיה. עכשיו הוסיפו מופיעים בהסכם הקיבוצי, מכיוון שהלקוח שלי מסכים להס

 19עוד כל מיני סעיפי אתיקה ויהיו עוד כמה, מרשי מסכים לזה  וחתם ככה שאין גם בעיה של אתיקה. 

 20אם אנחנו מדברים על אתיקה עיתונאית, נדמה לי שדוידוביץ' בעולם קצת יותר מוכר מגברת בראון, 

 21שהו אחד בעיתון גלובס שנים, אבא שלה אבל אם אנחנו מדברים על אתיקה בעיתון גלובס, יש מי

 22ואני קורא בתקופה האחרונה בעיתונות, אפילו  יתדירקטורכ, היא נמצאת שם את העיתון הקיםש

 23ואני אומר הרי גברת  םתונאימכל מיני כתבים של גלובס, סגן העורך אלי ציפורי, איך לחצו על העי

 24 בראון היתה שם בתקופה הזאת, האתיקה העיתונאית שלה. 

 25 

 26ם לא מקבלים את ההצעה שלנו אנחנו מבקשים התמחרות שגם אנחנו א ההצעה שלנו טובה יותר.

 27 שיקחו.  ,יכולים להשתתף ובסוף אם זה שווה בגלל זכות סירוב ראשונה

 28 

 29 עו"ד אבן ספיר: 
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 1כפי שכבר ציין עו"ד בנקל, מצד אחד יש לנו כאן את הענין של מקסום התמורה לטובת צמצום 

 2טת הרגל, אבל מצד שני ככונס רשמי גם אנחנו שוקלים עוד שיקולים, יש כאן ענין החובות בתיק פשי

 3של אופי הממכר, יש עסק שהוא עסק חי ואנחנו רוצים לעזור לעסק הזה להתקיים. גם אנחנו 

 4סבורים שמבחינה ציבורית זה חשוב. הצדדים פעלו בהתאם להחלטה של אדוני, הלכו להליך גישור, 

 5 . אילקורפנראית טובה וגם אנחנו תומכים באישור של הצעת הגיעו לתוצאה שהיא 

 6 

 7 עו"ד רוזובסקי:

 8אגיע לתשובה שאני לא לגמרי משוכנע שהגענו לישורת האחרונה, אני משיב לשאלת בית המשפט, 

 9עוד שניים או שלושה משפטים מקדמיים, נאמר שיש פה ענין מורכב, כולנו נוכחנו בענין ומה יקרה 

 10שני בעלים יהיו בעיתון, ז"א אנחנו יכולים לדמיין איך זה אם בעלים אחד אלא אם לא ביום שאחרי 

 11יהיה. כרגע באולם יש שלושה גורמים שמעורבים במכירה, אין מישהו שהוא לא בסדר, למרות 

 12שעולות האמוציות, דוידוביץ' מעונין לקנות, הוא נתן הצעה, שיפר את ההצעה ולא עשה שום דבר רע 

 13ם ומייסדת ורוצה לקנות ולא עשתה שום דבר רע והגענו להסדר באמצעות ומשפחת בראון בעלי

 14שיא את התמורה. אנחנו גם נמצאים תחת איומים של תביעות ההמגשרת ואנחנו רוצים למכור ול

 15מפה ומשם וחוסר תום לב ואנחנו רק רוצים לעשות את הדבר הנכון ולהשיא את התמורה ואין לנו 

 16ולא בכדי בסופו של דבר האנשים שלא מעורבים, כונסי לאומי, יני ישום שיקול, אלא שיקול ענ

 17פועלים, הנאמן, והכנ"ר אומרים שיש פה הצעות באמת מאוזנות פחות או יותר יתרונות לכאן ולכאן, 

 18ואתייחס לשאלה של אדוני אם הגענו לסוף  אילקורפאבל אם יש יתרון בנקודות כולם אמרו לטובת 

 19 הדרך. 

 20 

 21"ד אדלשטיין שאסור היה לנו לנהל מו"מ נוסף עם דוידוביץ', וי רוצה לומר לעעוד מילה אנקודם לכן 

 22אני חושב שהיינו חוטאים לתפקידנו אם לא היינו עושים ושחברי לא קורא את הסעיף נכון היום, כי 

 23עד כה הוא קרא לו זכות סירוב והסעיף לשיטתו מחייב שכשאנחנו ניתן הצעה מחייבת ככה אפשר 

 24ו לא יכולים לתת הצעה מחייבת בלי שאנחנו פונים לשוק ורק אחרי שאדוני לעשות. אבל אנחנ

 25מאשר. לכן במקרה זה עשינו את הדבר הנכון כדי לנסות להשיא את התמורה, ואחרי שאתמול 

 26 קיבלנו הסכם שאמרנו שאפשר "לבלוע" אותו עדיין אנחנו אומרים שיש יתרונות לכאן ולכאן. 

 27 

 28זה אחרי שהבאנו בחשבון את כל ₪ מיליון  106מול  102אנחנו כללנו הכל, כשהגענו לחשבון של 

 29הנתונים ובבקשה שלנו כן התייחסנו לענייני המס ונתנו גילוי על הכל. כשאלה שתי ההצעות, ואדוני 
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 1שאל מה העמדה שלנו, אז העמדה שלנו שבין שתי ההצעות האלה אנחנו חושבים שההצעה היותר 

 2 .אילקורפה, היותר נכונה היא הצעת טוב

 3 

 4כעת בית משפט שאל האם הגענו לקצה הדרך, מאוד יכול להיות שאם אדוני ישלח אותנו לעשות 

 5התמחרות אולי התשואה תעלה. מבחינה משפטית חשבנו שאנחנו לא יכולים לקרוא לשני הגורמים 

 6אחד יש זכות סירוב חושב שאי אפשר לעשות התמחרות בין שני גורמים של להתמחרות. אני

 7נתן לנו הוא בעצם מה שז"א שראשונה. מה אומר לנו דודיוביץ', הוא אומר שהוא רוצה התמחרות, 

 8זה אולי לא המקסימום שלו, אולי הוא מוכן לתת יותר וכאן אני מתחבר למה שאמר עו"ד אלכאווי, 

 9 120או ₪ יליון מ 115שיגיד היום מה המקסימום שלו. אם הוא היה בא היום ואומר אני מציע 

 10יכול להיות שהיינו חושבים אחרת. אני לא חושב שצריך לשלוח אותנו מכאן לקיים עוד ₪ מיליון 

 11 הליך וההליכים נמשכים וזה לא טוב לעיתון, לעובדים ולעסק. 

 12 

 13בין העובדים לבין העיתונאים יש מחלוקת, כי עובדים מביעים עמדה אחת ועיתונאים עמדה אחרת. 

 14אחרי ששמענו, אני חושב שהעמדה של העיתונאים היא הרבה יותר מובהקת בעד גם בענין הזה, 

 15. העובדים אומרים ישבו גם עם בראון, קיבלנו הבטחות, אנחנו מודאגים כי היא מוציאה אילקורפ

 16נכסים אז אנחנו לא בטוחים ביכולת שלה, אבל לא במובן שהיא לא נתנה התחייבויות, בעוד 

 17או  100מאוד נחושה ואני חושב שכולנו צריכים להניח שמי שמוציא שהעיתונאים באים עם עמדה 

 18זה שיקול מאוד מרכזי, העובדה שיהיה גורם אחד נית שהעיתון לא ייסגר. כיש לו תו₪ מיליון  106

 19ואיך שלא מסתכלים על זה מגיעות לנו תמורות עתידיות. אם אופציית הוט היא אפס, היא אפס גם 

 20רוצים שהדברים יתנהלו כראוי ועדיף בעל בית אחד ולא שניים שאין  בהצעה של דוידוביץ'. אנחנו

 21שמעותית יותר טובה זה הזמן ולא לשלוח ביניהם חיבה והסכמה. אם דוידוביץ' רוצה לתת הצעה מ

 22 אותנו שוב להתמחרות. 

 23 

 24 

 25 לאחר הפסקה

 26 

 27 עו"ד קסוטו: 

 28החל  אילקורפת כפי שאמרתי קודם, מרשי סבור שההצעה שלו טובה בכל פרמטר אפשרי מהצע

 29בוודאות, המשך בזה שהוא משאיר כספים בקופת החברה בכמויות אדירות, המשך בזה שהוא 
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 1בשים לב למה . אבל אילקורפעל זה לא חלה ההצעה של ש מבטיח שלא יפוטרו עובדים ושמענו

 2 שהם בכיס, כדי שלא₪ מיליון  102 -לא דומים ל₪ מיליון  106שאדוני אמר, שלא יהיה ספק שאולי 

 3 יהיה אי וודאות כלשהו, ההצעה שלנו משתנה כדלקמן:

 4 3שישולמו בעוד ₪ מיליון  6במזומן כפי שאמרנו ועל זה נוסיף עוד ₪ מיליון  100אנחנו נמשיך לשלם 

 5 שנים וזה לא תלוי, לא במכירה ולא בעניין אחר, משולמים בוודאות. 

 6 

 7 עו"ד מטרי: 

 8, השתדלנו להיות מאוד ברורים גם כלפי מר שקולות ביקשנו מובהקות ותאחרי שתיארנו שההצע

 9, 15%תוספת, אמר חברי עו"ד רוזובסקי מעל  10%דוידוביץ' מהו רף המובהקות. אמר עו"ד בנקל 

 10נלך עם עו"ד בנקל. שמענו את התיקון שמציע חברי, עו"ד קסוטו, ולא הגענו לסף המובהקות, כלומר 

 11השיקולים עדיין קיימת העדפה להצעת  ללומסקנתנו והמלצתנו לפני שיצאנו להפסקה, לפיה במכ

 12 אילקורפ. 

 13 

 14 עו"ד קסוטו: 

 15מיליון  100להודעתם מהבוקר, זה היה כשהיינו  5אני מפנה לרשימת השיקולים שנתנו חבריי בעמ' 

 16אני תוהה על איזה מובהקות עוד אפשר לדבר. אפילו במספר ₪, מיליון  106ועכשיו אנחנו ₪ 

 17  ₪.מיליון  106אצלנו יש בוודאות ₪, מיליון  106שכבר ראינו שהוא לא ₪ מיליון  106התיאורטי הזה 

 18 

 19 עו"ד אדלשטיין:

 20אני מתנצל בפני חברתי, עו"ד חדש, אם השתמע מדבריי שהיא פעלה בחוסר סמכות ובניגוד ליפוי 

 21 כח, לא לכך התכוונתי. 

 22 

 23דבר שני, הגשנו את ההסכם הקיבוצי עם העיתונאים ואמרנו שאנחנו מחילים אותו גם ביחס 

 24ומת העובדים האחרים שאין להם, לעובדים האחרים, לעיתונאים יש הסכם קיבוצי תקף קיים לע

 25לכן ההחלה היא איננה אימוץ הסכם קיבוצי ולהחילו על העובדים כיוון שלא ניתן לעשות זאת, אלא 

 26 שיש בהם הטבות כלכליות לעיתונאים והם יחולו גם על העובדים.  3 -ו 2יש שני סעיפים 

 27 

 28 עו"ד חדש: 
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 1ות הכלכליות שניתנו, המחלקות היא אבקש להתייחס לדברי חברי, המחלוקת היא לא לגבי ההטב

 2" 31.6להסכם הקיבוצי החדש: "לא יבוצעו עוד פיטורי צמצום עד ליום  4לגבי ההתחייבות בסעיף 

 3ובאים ואומרים נושא פיטורי הצמצום לא חלים עליכם, אנחנו לא נתחייב, ז"א שהובהר לי שלא 

 4 .150% -חודשים ב 18 -מתחייבים ל

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 עו"ד אדלשטיין:

 10ים. היות ואין הסכם קיבוצי קיים ביחד הוא סעיף שהתווסף לאמור בהסכם הקיבוצי הקי 4סעיף 

 11 לעובדים, בניגוד לעיתונאים, הסעיף הזה לא יכול לחול עליהם ולכן אנחנו לא מתחייבים. 

 12 

 13לשאלת בית המשפט, מדוע קיימת הבחנה מבחינת מרשתי בין העיתונאים לבין העובדים בנוגע 

 14להסכם  10מתייחס לאמור בסעיף  4בוצי המיוחד מאתמול, אני משיב שסעיף להסכם הקי 4לסעיף 

 15ההבראה שהוא נחתם בין חברת גלובס לבין העיתונאים, כיוון שאין הסכם קיבוצי עם העובדים זה 

 16לפי המידע שנמסר לי, במקור בהסכם הקיבוצי המקורי ההתחייבות עד סוף לא יכול לחול עליהם. 

 17 חודשים נוספים. 6 -להאריך אותה ל ועכשיו היתה הסכמה 2017

 18 

 19 הגברת אלונה בראון: 

 20  ..אני צריכה לבדוק  תוכנית כדי שהעיתון יהיה רווחי, אני עדיין לא יודעת איך עושים את זה.

 21 

 22 לאחר הפסקה

 23 עו"ד אדלשטיין:

 24חודשים נוספים. לעובדים ניתן תקופה ארוכה יותר, עד סוף  6 -לעיתונאים הארכנו את התקופה ב

 25שלא יהיו פיטורי צמצום בקרב עובד המנהלה, בזמן הזה אנו מעודדים את נציגי העובדים  2017שנת 

 26 להתארגן ולהפוך לגוף פורמלי. 

 27 

 28 עו"ד חדש:
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 1עיתונאים שאי  100 -חברי בהקשר הזה של, יש כ אנחנו מתנגדים לכך. אני לא ירדתי לסוף דעתו של

 2עובדים אחרים נתחייב שלא עד סוף שנה זו. מדוע לבצע  150, אבל 2018אפשר לפטר אותם עד יוני 

 3 את האפליה הזאת בפועל?

 4 מעבר לכך, שמעתי את הגברת בראון אומרת, אני לא יודעת מבחינת היכולות מה אני יכולה ומה לא. 

 5 

 6 הערת בית המשפט:

 7 נאמרו לא באזהרה ובלי הכנה ולכן אין להביא את הדברים בחשבון.  הגברת בראון דברי

 8 

 9 עו"ד חדש:

 10 , כך צריך להיות כלפי העובדים. 2018אם מתחייבים לעיתונאים שלא מפטרים אותם עד יוני 

 11 

 12 עו"ד קסוטו:

 13ני אומרת מצד אחד יש עשרות מיליונים שנמצאים בקופה ומבטיחים לעובדים שלא יפוטרו, מצד ש

 14לא מתחייבת. אין בכלל מה להשוות אפילו לא  ושהיא בראון שהיא צריכה לעשות פיטורי צמצום

 15 בענין העובדות, גם בענין זה הצעתנו מובהקת בהרבה על הצעתם. 

 16 
 17 

># 18 
 19 החלטה

 20 

 21 ידחה לעיון ולמתן החלטה.  

 22 
#<6># 23 

 24 

 25 במעמד הנוכחים. 02/03/2017, ד' אדר תשע"זניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

 איתן אורנשטיין, שופט

 נשיא
 27 

   28 


