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 ישיבת מליאת רשות השידור
 2 15.2.2012ירושלים, 

אני מתחיל את הישיבה. ערב טוב, הישיבה הזאת  :אמיר גילתהיו"ר,  1 

נערכת בהמשך לישיבה שנערכה בשבוע שעבר ובה לא היה קוורום, אנחנו עם אותו  2 

ליאה הזאת, סדר היום כאמור נשאר אותו סדר סדר יום, מקיימים את ישיבת המ 3 

יום ויש הרכב משתתפים, כל הרכב משתתפים הוא לגיטימי לפתיחת הישיבה. יש  4 

לנו סדר יום עמוס מאוד, חלק מהישיבה גם יהיה בדיון סגור רק לחברי המליאה  5 

ואני רוצה לפתוח. רשות השידור הגיעה לרגע האמת ולרגע ההכרעה, נדמה לי שאני  6 

שישיבת המליאה היום היא אחת מישיבות המליאה יז אם אני אומר לא אפר 7 

החשובות ביותר בהיסטוריה של רשות השידור. מוסדות רשות השידור שהחלו  8 

לפעול בחודש מרץ שנה שעברה מצאו את הרשות במצב שקרוב לקריסה כלל  9 

מערכתית אם לא יותר מזה, הקריסה הזאת כוללת מצב פיננסי רעוע במיוחד,  10 

נמצאת בהערה של עסק חי, גירעון, היינו בתקציב לא מאושר ולא מאוזן, הרשות  11 

במצב של חוסר יעילות משווע של המערכת וקריסה של הציוד הטכנולוגי המיושן של  12 

רשות השידור שכמו שאומרים הגורמים המקצועיים זה נס שיוצא שידור, בעיות  13 

ים, ניידות שידור של אדירות של קליטה של שידורי קול ישראל ברחבי הארץ, משדר 14 

הטלוויזיה, אולפנים מיושנים וכמו שאומרים הגורמים המקצועיים פשוט קריסה  15 

טוטאלית של הציוד הטכנולוגי. בנוסף הסכמי שכר שאינם הולמים את הצרכים  16 

הקיימים והתחרות בענף התקשורת, גוף תקשורת מקרטע ואנכרוניסטי עם היעדר  17 

למעשה הפלטפורמה הרלוונטית היום נוכחות ותכנים במדיה החדשה שהפכה  18 

עם  2011לשידורי תקשורת בעולם ובארץ. לצד כל אלה מצאנו את עצמנו בשלהי  19 

מהכנסות  36%חוסר יכולת לעמוד בדרישות החוק שמחייבות אותנו להשקיע  20 

 21 180הטלוויזיה ברכש הפקות מקור ישראליות קנויות, במונחים מספריים מדובר על 

היוצרים כידוע הגיש בג"צ ולאחר התייעצויות אנחנו  מליון שקל בשנה. פורום 22 

, כלומר 2012התחייבנו בפני בג"צ שאנחנו נעמוד בכל המחוייבויות בחוק בשנת  23 

ברכש תכנים ישראליים קנויים או אופציה אחרת  2012מליון שקל בשנת  180נשקיע  24 

 25 היא שהחוק ישונה ואנחנו נגיע למתווה הדרגתי שבו נוכל כאשר נוכל לעמוד

במחוייבות זו בחוק. גם בקרב על ליבו של הציבור אנחנו הפסדנו את המערכה,  26 

התחושה בציבור היא שרשות השידור אינה נותנת כל תמורה לאגרת רשות השידור.  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 3 15.2.2012ירושלים, 

ותהליכים נוספים הפכו את הרשות לשק חבטות והתוצאות של התהליכים האלה  1 

אחר כל ההקדמה הזאת, ומי כמונו וכמוכם מכיר את הדבר הזה. לכן אני חושב, ל 2 

שכולנו מכירים, שהרשות הגיעה לקצה גבול היכולת והסיבולת ואין לה עוד יכולת  3 

להמשיך ולהתקיים בתנאים האלה. לא מוסדות הרשות ולא ההנהלה שהתגבשה  4 

בחודשים האחרונים מוכנים להמשיך בדרך הזאת והגיע, כמו שאמרתי בהתחלה,  5 

ינוי גם אם הוא כואב, שינוי שיבטיח שרשות רגע האמת שבו אנחנו נדרשים לעשות ש 6 

השידור לא רק תשרוד אלא תחזור להיות גוף התקשורת הגדול, המוביל והמשמעותי  7 

בישראל. ואם אני צריך לבחור כותרת לדברים האלה, המצב הוא פשוט להיות או  8 

לחדול, פשוטו כמשמעו, או שאנחנו נהיה בתנאים שמיד נפרט או שנחדול. אני יודע  9 

בועות האחרונים גם נעשו נסיונות להלך אימים על חברי המוסדות וההנהלה, שבש 10 

אבל אנחנו כנציגי ציבור שנושאים באחריות צריכים לקבל החלטות גם אם הן לא  11 

פופולאריות. מוסדות רשות השידור וההנהלה הנוכחית, אני מדבר פה בשם חברי  12 

להמשך הקריסה יתנו יד זה אחר כך להצבעה, לא  המליאה, אנחנו כמובן נעמיד את 13 

והניוון של רשות השידור ולכן אנחנו התחלנו לפני מספר שבועות בהכנת מתווה  14 

שהמטרה האחת והיחידה שלו היא הצלת רשות השידור או במילים אחרות הצלת  15 

הבית. אני יודע שיש גם מבית וגם מבחוץ התנגדות לכך שהרשות תממן את  16 

נחה השר הממונה, אבל אנחנו קיבלנו הרפורמה באמצעות מכירת הנדל"ן כפי שה 17 

את ההנחיה, בדקנו אותה בקפדנות במשך החודשים האחרונים והגענו למסקנה  18 

נכסים אלא נכסים, לא כל הנכסים אלא חלק -שמכירת נכסי רשות השידור, לא ה 19 

מהנכסים, היא הדרך היחידה להניע את תהליך הרפורמה ולהציל את רשות  20 

שחורות הרבה יותר. אני מאמין שהנכסים  השידור, כי האופציות האחרות 21 

העיקריים של רשות השידור וכבר אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, זה לא  22 

הבניינים שבהם אנחנו שוכנים אלא העובדים והשידור עצמו. עובדה היא שעד היום  23 

יש לנו נכסי נדל"ן אבל השידור נראה כמו שהוא נראה. כלומר לא הנדל"ן זה הבעיה  24 

א העובדים הם הנכסים האמיתיים ואנחנו צריכים לתת יותר כסף ויותר שלנו אל 25 

משאבים לתוכן, אנחנו כולנו פה בשביל התוכן, בשביל לשדר והנכסים הם רק  26 

האמצעי ולא המטרה. ולכן רשות השידור והעובדים שלה למרות הוויתורים  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 4 15.2.2012ירושלים, 

דו בכל הכואבים, אנחנו מדגישים את זה, אני יודע, רשות השידור והעובדים עמ 1 

ההתחייבויות שלהם מול משרדי הממשלה והגורמים האחרים הם אלה שלא העבירו  2 

את הכסף שחסר להשלמת המימון של הרפורמה. כולנו יודעים שהמתווה המקורי  3 

היה העלאת האגרה וכולנו גם מבינים שהאגרה לא תעלה היום ולכן מתוך אחריות  4 

כן שוב בהמשך להנחיתו של לעתיד הרשות נדרש מאיתנו למצוא פתרון חלופי ול 5 

ראש הממשלה התחלנו לבדוק את האפשרות לממן את הרפורמה באמצעות מכירת  6 

נכסי רשות השידור. במהלך החודשים האחרונים נעשתה בדיקה של כדאיות כלכלית  7 

עד השעות ע"י אנשי מקצוע והיינו במגעים מול משרד ראש הממשלה והאוצר  8 

ו הוחל גיבוש המתווה שבעוד רגעים אחדים האחרונות ועל בסיס הנתונים שהתקבל 9 

הרפורמה המיוחלת תביא לכך שבמקום רשות השידור שמאכלסת שני יוצג בפניכם.  10 

בניינים מקרטעים ברוממה עם תשתיות מפוררות ועל שטח שאינו בבעלות רשות  11 

השידור ובמקום בנין מפואר בשערי צדק אבל מבלי יכולת פיננסית להקים פה את  12 

שידור החדשה, יש לנו רק את הבנין הזה אבל אין לנו יכולת להקים קריית רשות ה 13 

את הבנין שאנחנו רוצים להקים פה בסמוך ובמקום שטח מבוזבז בתל אביב במקום  14 

היקר ביותר בארץ, במקום כל אלה תקבל הרשות מימון ליישום הרפורמה שתשנה  15 

משמעותית תציל אותה מקריסה ותמנע את סגירתה. הרפורמה תשדרג את גורלה,  16 

מליון שקל בשידרוג טכנולוגי, תייעל את הסכמי  330את הטכנולוגיות, אתם יודעים,  17 

מליון שקל בשנה בתוכן. כך גם נוכל לעמוד  200העבודה ותאפשר השקעה של  18 

במגבלות החוק כי אם לא כן אנחנו צפויים לצו מבית המשפט העליון שיורה לנו  19 

ות ולדאגות שנובעים מכך שאנחנו לקיים את המחוייבות בחוק. אני ער לחשש 20 

מוכרים ומוסרים את הנכסים שלנו למדינה, אבל אני מאמין שעל פי המתווה המוצע  21 

גם מבחינה נדל"נית אפשר לקבוע שהרשות עושה עיסקה טובה שתשרת אותה שנים  22 

קדימה ותעזור להצעיד אותה לחוף מבטחים. אנחנו מדברים על הקמת קריית שידור  23 

קומות,  24ום הזה, בשערי צדק, שני ביניינים יהיו פה, כל אחד בן מודרנית כאן במק 24 

 25 24אחד בנין שכל כולו של רשות השידור עם ציוד טכנולוגי מתקדם והמגדל האחר 

קומות נוספות למגורים ומסחר. לכן אני רוצה לסכם ולומר שהשאלה היא לא אם  26 

לל ולא אם נשב נמשיך לשדר בכמהנדל"ן הנוכחי בירושלים אלא אם נמשיך לשדר  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 5 15.2.2012ירושלים, 

במתקן שידור בלב תל אביב אלא אם נשב בכלל. לכן אני אומר, אנחנו על קו פרשת  1 

המים ולקראת קבלת הכרעה משמעותית שבצידה גם על הרשות יהיה לשלם מחיר,  2 

אבל אני מאמין שבתמונה הכוללת זאת הדרך הנכונה והיחידה שנשארה להציל את  3 

את הבית. אז אלה דברי הפתיחה כדי להכניס רשות השידור, ואני שוב אומר, להציל  4 

אתכם לאווירה ולרקע של מה שהתחולל פה בשבועות ובחודשים האחרונים, כי  5 

אנחנו מיד נציג בפניכם מתווה שמדבר על איך המדינה מתניעה, מעבירה את הכסף  6 

שיאפשר את התנעת תהליך הרפורמה והעיסקה הזאת כוללת גם הקמת קריית  7 

 8 שאמרתי בשערי צדק ומתחם שידור בתל אביב, בגוש דן.  שידור מודרנית כמו

ת המתווה, אני מבין שיש פה הדיון הסגור בין חברי המליאה והצוולפני שנתחיל את  9 

נציגים של הוועדים שרוצים לדבר, אני אאפשר את זה ואז נבקש אתכם לצאת. אז  10 

 11 נציג אחד לכל ועד, בבקשה. 

שיבת מליאה היא אני רוצה להבין למה לצאת, י רן אפרתי: 12 

 13 ישיבה פתוחה.

ישיבת מליאה יש לה גם סמכות להיות חלק  ר, אמיר גילת:"היו 14 

 15 סגורה, יש כאן דברים רגישים, יש פה נתונים כספיים, הישיבה תהיה סגורה. 

תסלח לי, אנחנו עובדים, אנחנו לא פחות אחראים  צבי גרזון: 16 

נו נישאר כאן עד סוף מאשר חברי המליאה, יש לנו אחריות מלאה לעובדים ואנח 17 

 18 הישיבה. 

 19 טוב, אתם רוצים להציג את העמדה שלכם? ר, אמיר גילת:"היו

כן, אני רוצה להתחיל. כל מה שאמרת זה דברים  צבי גרזון: 20 

יפים, מי שמארגן כאן מצב חדש, תסלח לי, זה אתה, לא אנחנו, אתה כאן מארגן  21 

ו שנחדל בכל מקרה. מצב חדש שרשות השידור או תחדל, או שנלך לדרך אבודה א 22 

את הנכסים האלה, אפשר לבנות קריה המצב הוא לא בדיוק כזה, אפשר למכור  23 

איש הביתה, את מיטב האנשים אתם  700חדשה של רשות השידור גם בלי להוציא  24 

הולכים לזרוק החוצה, אפשר לעשות את זה גם בלי זה, אין שום סיבה לא למכור  25 

ות טכנולוגיה חדשה בלי לזרוק את הדבר את המקום הזה ולבנות קריה חדשה ולבנ 26 

הכי חשוב שזה האנשים שברשות השידור. חוץ מזה, אתם הולכים, לקחתם הסכם  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 6 15.2.2012ירושלים, 

רפורמה שחתמנו עליו, שבקושי חתמנו עליו ואתם שיניתם אותו כאוות נפשכם,  1 

עשיתם, אני קניתי בית ברעננה, אתה נותן לי בית ברמלה. אתה אומר מה איכפת לך,  2 

. תשאל אותי אם זה אותו דבר, אתה לא יכול להחליט בשבילי שזה זה אותו דבר 3 

אותו דבר. אתמול היינו בהסתדרות, ישבנו עם יושב ראש האיגוד המקצועי והוא  4 

אמר חד משמעית, ההסתדרות תתנגד ואנחנו יחד עם ההסתדרות, נתנגד לכל הסכם  5 

מנו עליו זה שאנחנו לא שותפים לו. כל הסכם שאנחנו לא שותפים לו, ההסכם שחת 6 

לא למכירת הנכסים, זה לכסף שיבוא מהאוצר. אם אתם רוצים לשנות את ההסכם  7 

זה הכל אפשרי, אין שום בעיה, גם מכירת נכסים זה לא דבר קדוש, גם נכסים זה לא  8 

דבר קדוש, שבו איתנו ודברו איתנו. לדעתי מתווה הרפורמה הנוכחי הוא מתווה  9 

תנו לשום מקום, אפשר לשבת על רפורמה הרסני, בזבזני, הרסני ולא יביא או 10 

נורמאלית, סבירה, הגיונית, זולה ושתביא תוצאות הרבה יותר טובות מהרפורמה  11 

 12 שהוצעה, זאת דעתי. 

 13 אני כתבתי כמה דברים אז אני אקרא את זה.  רן אפרתי:

 14 אתה אותו ועד אבל בסדר.  ר, אמיר גילת:"היו

 15 זה.קודם כל אולי אפשר גם לענות על  רן אפרתי:

 16 אני אענה. ר, אמיר גילת:"היו

הוא דיבר אז אני רוצה גם לכתוב את זה, שמישהו  רן אפרתי: 17 

מליון שקל  400-יענה על השאלות האלה. קודם כל מה הם לוחות הזמנים לקבלת ה 18 

 19 והאם הכוונה היא להעבירם בתשלום חד פעמי או כל פעם קצת.

וד לא דנו אפילו אנחנו לא ניכנס כרגע, אנחנו ע ר, אמיר גילת:"היו 20 

 21 - - -במתווה 

בסדר, אבל כיוון שמוציאים אותנו אז השאלות  רן אפרתי: 22 

 23 האלה צריכות להיות על הפרק. 

אני אענה לצבי כבר עכשיו ואני אחסוך לך את  ר, אמיר גילת:"היו 24 

 25 הדברים שלך. 

עוד משפט אחד ברשותך. אני פונה לכל חברי  צבי גרזון: 26 

לא להצביע על מתווה שהוא ם לא להצביע על הסכם, המליאה כאן, ואני מבקש מכול 27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 7 15.2.2012ירושלים, 

לא קיים, הוא דמיוני, מישהו הציע אותו, הוא לא מתווה שאנחנו חתמנו עליו ולא  1 

מתווה שאנחנו מחוייבים אליו. אם אתם רוצים לעשות רפורמה הרסנית, הדבר  2 

בידיכם, זאת אחריות שלכם ואין לכם פרטנר למה שאתם הולכים לעשות, אנחנו לא  3 

 4 פרטנר כי אנחנו לא חתומים על ההסכם הזה. 

אני חייב להגיד כמה דברים, אני רוצה לסיים  רן אפרתי: 5 

בכמה משפטים. דבר ראשון מה הם לוחות הזמנים, זה שאלתי שאלה, דבר שני מה  6 

 7 - - -מליון שקל  400הם הביטחונות שמקבלת הרשות שאכן יתקבלו 

 8 אתה רק שואל שאלות. ר, אמיר גילת:"היו

 9 תן לי לסיים, אמיר. ן אפרתי:ר

אבל חברי המליאה לא מכירים בכלל את החומר.  ר, אמיר גילת:"היו 10 

צבי דיבר על הידברות, בהחלט תהיה הידברות, הדבר הראשון שאני אעשה מחר  11 

בבוקר אחרי הדיון היום זה לכנס ישיבה עם המנכ"ל ועם הוועדים ואנחנו נציג את  12 

מכיר אותי יודע שאנחנו תמיד פתוחים המתווה כפי שאושר במליאה ומי ש 13 

להידברות ותהיה הידברות וזה יוצג בפניכם, רק הסדר הוא שזה קודם מאושר  14 

 15 במליאה ואחר כך מדברים איתכם.

 16 אני יכול להמשיך? רן אפרתי:

 17 למה הסדר הוא לא הפוך? צבי גרזון:

 18 צביקה תן לי רגע, אני רוצה לסיים. רן אפרתי:

 19 - - -תקבל הסכמות  צבי גרזון:

אבל ההחלטה היום היא החלטה עקרונית, ני תיכף  ר, אמיר גילת:"היו 20 

 21 אתן את המסגרת כדי שתהיו בעניינים, אבל תהיה הידברות איתכם. 

 22 ואם הוועדים יתנגדו, כבר היום יש החלטה? רינה:

אני אומר לכם שאתם תוכלו להעיר את ההערות  ר, אמיר גילת:"היו 23 

 24 - - -שלכם 

נגיע להתנגשות, למה להגיע להתנגשות אם  אנחנו צבי גרזון: 25 

 26 - - -אפשר לסכם את הדברים 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 8 15.2.2012ירושלים, 

אתם רוצים לשמוע או לדבר? המתווה הוא כזה,  ר, אמיר גילת:"היו 1 

יחתם הסכם  1.4-המליאה תקבל היום החלטה עקרונית לגבי מתווה שאומר שעד ה 2 

ת, יש לנו הוא זמן ההידברו 31.3-מימון עם האוצר, כל פרק הזמן שבין היום לבין ה 3 

 4 מספיק זמן לדבר ולהציג בפניכם את המתווה ולשמוע את ההערות. 

 5 אני ברשותך רוצה להמשיך לעוד כמה דברים. רן אפרתי:

 6 אבל אם זה שאלות אז זה חסר טעם. ר, אמיר גילת:"היו

 7 בסדר, אבל אני את שלי חייב להגיד.  רן אפרתי:

במועד הנכון,  אבל לא עכשיו, תשאל את השאלות ר, אמיר גילת:"היו 8 

 9 זה לא המועד הנכון עכשיו.

למה לא? אם אתם הולכים להציג מתווה ואני  רן אפרתי: 10 

רוצה להביע, גם אני עשיתי קצת תחשיבים, תן לי גם קצת את הכבוד שגם אני קצת  11 

 12 מבין את המטריה. 

 13 יותר מהר יהיה שתציג את השאלות.  ר, אמיר גילת:"היו

ה, מה יש בזה, אף אחד לא אז תן לי להציג את ז רן אפרתי: 14 

חייב לענות, רק לשמוע. מה הם הביטחונות שמקבלת רשות השידור שאכן יתקבלו  15 

 16 400מליון שקל. כל בר דעת מבין ששווי הנכסים של הרשות עולה בהרבה מעל  400

מליון  400מליון שקל, מי קבע שזה הסכום שצריך, זאת התמורה שצריכה להיות,  17 

הם שווים יותר, אולי מישהו עשה איזה שהוא שיערוך,  עבור הנכסים שלנו, אולי 18 

, 600, אולי 500, אולי 450היה שמאי שבדק ואמר שהם שווים יותר, אולי זה שווה  19 

. על פי תחשיב גס אני קורא לזה ואפשר גם 400, מי קבע שזה צריך להיות 400למה  20 

מאות לבדוק את זה, ופרסומים ששמענו, אנחנו מבינים שהרשות תידרש לעוד  21 

מליוני שקלים אם לא יותר אחרי מימוש הנכסים, דבר שיביא את הרשות לאבדון,  22 

שגם ככה הנכסים ימכרו והגירעון יגדל. ואני אגיד לך על מה אני מדבר, הכנסות,  23 

מליון שקל  90מליון שקל מהלוואה מהאוצר,  240מליון שקל ממכירת נכסים,  400 24 

שקל מזה מליון  60תו של שקלאר תקופמ מענק שאני יודע שהרשות כבר חייבת 25 

מליון  330. שדרוג טכנולוגי מדובר על 730שהוא כבר קיבל על החשבון. סך הכל זה  26 

שקל, פיטורין פלוס פרישה לפי מליון שקל לעובד שזה מה שבזמנו סוכם, עלות  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 9 15.2.2012ירושלים, 

מליון שקל, תוסיף לזה שדרוג טכנולוגי  700פרישה של עובד זה מליון שקל, זה יוצא  1 

מליון שקל, החזר  200ן, הפקות מקור על פי חוק כמו שאתה טוען זה מליו 330 2 

מליון שקל, לדעתי זה 'קוב  100-200הלוואה בגין מתחם שערי צדק זה גם להערכתי  3 

וזה עוד לפני עלויות בניית  430מליון שקל, סך הכל הוצאות זה מיליארד  200-ל 4 

חנות טלוויזיה ושמונה קומות ואולפנים לשתי ת 24המגדל בקריית רשות השידור,  5 

תחנות רדיו שבכלל לא ברור לי מאיפה ימומן הדבר הזה. האם ישנה תוכנית עיסקית  6 

המפרטת את כל ההכנסות וההוצאות עבור הרפורמה שכוללת הוצאות עבור בניית  7 

קריית רשות השידור, עלויות בניה, הצטיידות טכנולוגית, פרישת עובדים, עמידה  8 

 9 רטתי לפני זה.בחוק ההפקות וכל מה שפי

 10 חלק מהתשובות כבר נתתי.  ר, אמיר גילת:"היו

האם ישנו מסמך כתוב ובו התחייבות וביטחונות  רן אפרתי: 11 

 12 - - -לרשות השידור, מה יהיה מחר 

 13 רן, זה לא הזמן. ר, אמיר גילת:"היו

אלה דברים רציניים. אני חייב להגיד את הדברים  רן אפרתי: 14 

יושבים פה אנשי ציבור שאני בטוח שהאופק שלהם האלה ואני אגיד לך מה הסיבה,  15 

זה לא רק רשות השידור ולוקחים פה אחריות מאוד רצינית בענין הזה ומחר הסיפור  16 

הזה יכול גם לקרוס ומישהו ישא על הכתפיים שלו את המהלך הזה, אם הוא לא  17 

מספיק מחושב. דבר כזה זה לא דבר של מה בכך, אני אמרתי את זה גם בפעם  18 

 19 התחשיבים הרבה יותר גבוהים. שעברה,

 20 בסדר רן.  ר, אמיר גילת:"היו

וזה חשוב, זה שידור ציבורי וזה מקום פרנסה של  רן אפרתי: 21 

 22 אלפי עובדים. 

אני רוצה להגיד רק שני משפטים. אני עובדת  רינה: 23 

 24 - - -שנה ולפניך אמיר ישב שקלאר ולפניו ישב גביש  37ברשות השידור 

 25 לפניו ישב. לא,  ר, אמיר גילת:"היו

 26 לפניו ישב גביש. יוני בן מנחם:



 ישיבת מליאת רשות השידור
 10 15.2.2012ירושלים, 

בסדר, וכולם יצאו במסעות הפחדה יותר קשים  רינה:ג 1 

 2 - - -משלך והבהילו אותנו ואמרו שתהיה פשיטת רגל של הרשות ושכולם יפוטרו 

 3 הם צדקו.  ר, אמיר גילת:"היו

 4 הם צדקו כי אנחנו כבר בפשיטת רגל.  יוני בן מנחם:

הנוח תמיד העובדים הם המקור ואיימו ואיימו ו רינה: 5 

 6 ביותר להפחיד אותם ולאיים עליהם. 

 7 אני דיברתי לחברי המליאה, לא לעובדים. ר, אמיר גילת:"היו

הנכסים האלה הם הנכסים היחידים שיש לרשות,  רינה: 8 

 9 - - -עד היום 

 10 את הנכס של הרשות.  ר, אמיר גילת:"היו

 11 7%ולא  5%-מהאוצר עוד לא קיבלנו לא את ה רינה:

ששייכים, שכל המגזר הציבורי קיבל, איך אנחנו יכולים להאמין, לעשות עם האוצר  12 

 13  -שלנו שמגיעים לנו  7%-ו 5-כזה הסכם של מכירת הנכסים שלנו כשהם אפילו את ה

 14 אנחנו סוטים מהנושא.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל את זה הם אפילו לא מוכנים לתת וכל דרישה  רינה: 15 

ם קצת להיטיב עם העובדים נתקלת במחסום של האוצר שבאה מצד מנהל כוח אד 16 

כל הזמן, אז אנחנו הולכים לשעבד את כל הנכסים שלנו ולמכור אותם בלי שראינו  17 

אפילו אבן אחת מונחת ואיפה נהיה, בבת ים, זה מאוד חשוב לאן אנחנו עוברים, מה  18 

 19 העתיד של האנשים, יש לי עוד כמה שנים טובות פה אבל יש אנשים צעירים

שעובדים פה, איפה יהיה מקום העבודה שלהם, איך הם יגיעו, כל הדברים האלה  20 

צריכים להילקח בחשבון כשאתה מנשל אותנו לגמרי מהנכסים, אתה מדבר גם על  21 

 22 - - -הקריה, גם על שערי צדק 

אתם מדברים פה על סמך עובדות שאתם לא  ר, אמיר גילת:"היו 23 

 24 - - -ם בונים יודעים מה הם, המתווה עוד לא הוצג, את

 25 אז אנחנו נשמח לדעת. רינה:

אתם תדעו, כשאנחנו נאשר את המתווה אתם  ר, אמיר גילת:"היו 26 

 27 תדעו. אבל אתם בונים פה תילי תילים של תזות על דברים שלא היו ולא נבראו. 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 11 15.2.2012ירושלים, 

אבל חשוב שכל חברי המליאה המכובדים ישמעו  רינה: 1 

 2 את זה. 

מקדימים את המאוחר, יכול לכן אני אומר, אתם  ר, אמיר גילת:"היו 3 

 4 להיות שאתם צריכים לבוא ולדבר אחר כך, זה פשוט מוקדם מדי. 

למי שלא מכיר, אני דני זקן יושב ראש אגודת  דני זקן: 5 

ומי  עובדי הרשות 1,700עיתונאים מתוך  1,200העיתונאים בירושלים, הנציג של  6 

תמו עם ההנהלה שחתום בדיוק לדעתי שנה בעוד יומיים על הסכמי הרפורמה שנח 7 

שנות משא ומתן. אני אומר את זה כי זה בהמשך לשיחה שלי עם אנטון  4.5אחרי  8 

בחוץ, הוא אמר, הוועדים, אתם נציגי העובדים, תמיד עוצרים, תמיד מתנגדים, אז  9 

לא, אנחנו נקיים, אנחנו אלה שבאו עם הרפורמה, אנחנו חתומים ואנחנו רוצים  10 

חותם כמעט על כל מילה שאמר אמיר בהקדמה לשקם את הרשות ובהקשר הזה אני  11 

שלו, אני אומר את זה מתחת לכל עץ רענן כבר הרבה זמן, בלי הרפורמה הזאת  12 

 13 - - -הרשות תקרוס, כולם יודעים את זה כולל מי שמציג את ההתנגדות עכשיו 

 14 שנה אני שומע את זה.  40שמענו את זה כבר,  צבי גרזון:

אף שנאבקה גם היא כדי  ולכן אגודת העיתונאים דני זקן: 15 

לנסות ללכת על המתווה הישן של העלאת האגרה, לפחות הפסקת ההפחתה שלה,  16 

ראתה שזה לא קורה, כרגע מוצע מתווה שברמה העקרונית אגודת העיתונאים  17 

בירושלים תומכת בו, תומכת בו כמתווה שבא ומשיג את המימון בתנאים מסויימים  18 

שוב, בלי הרפורמה הזאת, בלי הגעה לפתרון  שאני תיכף אומר אותם, תומכת בו כי 19 

כלכלי דרמטי של רשות השידור, בלי שינוי בהסכמי העבודה המעוותים והחצי  20 

חוקיים, בלי הפתרון בעניינים שונים שקשורים הן בהנהלה והן בעובדים שהרפורמה  21 

נונת פתרון לרוב הבעיות, בלי זה הרשות תקרוס ולכן יש לנו תמיכה בענין, אנחנו  22 

ובן נראה, אני מניח שגם אני אהיה, אנחנו נקבל, האגודה, את המצגת הזאת כמ 23 

ונשמע עליה, אני מתעדכן גם כן על מה שקורה, יש כמה וכמה תנאים שחשוב מאוד  24 

שהם יהיו בתוך המתווה הזה, קודם כל ברמה העקרונית הבטחת איתנותה  25 

ומן תמורת הנדל"ן הפיננסית של הרשות לאורך זמן, כלומר זה שמגיע עכשיו כסף מז 26 

שנים פתאום צריך עוד רפורמה כי הכסף אזל ואנשי  4-5לא גורם לזה שבעתיד בעוד  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 12 15.2.2012ירושלים, 

הכספים שיושבים פה, ערן ודוד ואחרים שמתעסקים בקטע הזה, יודעים שזה  1 

שתבטיח מצד אחד , איתנות פיננסית של רשות השידור לאורך זמן 1התנאי מספר  2 

למה שאמרת על התדמית בציבור, הרדיו את השידורים כמו שצריך, הערה אחת  3 

קצת יוצא דופן, שונה בקטע הזה מהטלוויזיה, יש לומר שהרדיו הוא בהחלט מוביל  4 

בתחומו לפחות בחלק מהתחנות ולכן חייבת להיות איתנות פיננסית וזה העבודה  5 

שלכם להשגיח על מי שעושה את העבודה, לדאוג שתהיה איתנות פיננסית לאורך  6 

דור. הדבר השני שחוב מאוד הוא, עברה שנה מאז ההסכמים, יהיה זמן לרשות השי 7 

צריך לעשות התאמות מסויימות, יהיה צריך גם להשלים, ההסכמים אמנם נחתמו  8 

אבל נשארו שם כמה דברים שצריך לתפור ולסגור אותם, וגם הם כמובן ברגע  9 

ים, יש שהמתווה הזה יסתיים אני מקווה בהצלחה ניכנס להתדיינות הסופית בעניינ 10 

בינינו הידברות ארוכת טווח עם אמיר ואני בטוח שנוכל להגיע לפתרונות בכל  11 

הדברים. הדבר השלישי וציינה את זה רינה שהיא חברת הוועד בטלוויזיה, אחד  12 

 13 5%הדברים שמנעו מעובדי רשות השידור לאורך שנים, אותה תוספת שחיקה של 

וט כלפי העובדים כדי שיחתמו של האוצר, הוא עצר את זה כסוג של ש 7%ואחר כך  14 

ההסכמים. ההסכמים נחתמו לפני שנה והאמירה היתה שמקבלים אותם איך  15 

שאנחנו חותמים, זה כאילו היה הצ'ופר נקרא לזה שהבטיחו לנו, זה לא התקבל. אני  16 

מבקש שההנהלה במגעים מול האוצר ומול הממשלה, שזה יהיה הדבר הראשון  17 

שמגיעים הסכומים הראשונים הדבר הראשון שיקרה, כאות של רצון טוב ברגע  18 

שיקרה זה המתן של הפיצוי שחיקה הזה שזה אחד הדברים היותר דרמטיים  19 

לעובדים, אפילו אם הרפורמה תיכנס רק ביולי, להקדים את השלב הזה ושזה יגיע  20 

 21 מוקדם. 

תודה רבה. אני מבקש כרגע רק מחברי המליאה  ר, אמיר גילת:"היו 22 

לגורמים המקצועיים כשנצטרך, אני פשוט רוצה דיון בפורום להישאר. אנחנו נקרא  23 

 24 סגור.

אנחנו עושים את זה מאוד מצומצם, אז מההנהלה  יוני בן מנחם: 25 

תישאר רק היועצת המשפטית, סמנכ"ל כספים וצימרמן, מנהלי המדיה אני מודה  26 

 27 לכם, נקרא לכם, תהיו פה באיזור, אנחנו נקרא לכם. 
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 13 15.2.2012ירושלים, 

שתי מילים גם לפרוטוקול, בנוגע אני חייב להגיד  רן אפרתי: 1 

 2 לנושא הזה שכולם יוצאים החוצה, לפי התקנון שאני מכיר זה לא חוקי.

. הנוהל לפני, אני אגיד את 11אז תקרא את סעיף  ר, אמיר גילת:"היו 3 

זה לפרוטוקול, ישיבות המליאה תהיינה פומביות אלא אם החליטה המליאה אחרת.  4 

יכול להיות שתהיה לגבי ישיבה שלמה או לגבי החלטה על קיום דיון שאינו פומבי  5 

 6 חלק ממנה. 

 7 טוב, אתה לא היית צריך להשתמש בסעיף הזה.  צבי גרזון:

אני אומר את זה גם לפרוטוקול, כמובן שתהיה  ר, אמיר גילת:"היו 8 

הידברות עם העובדים ואין לנו שום כוונה לעשות דברים מעליהם, פשוט הדיון הזה  9 

 10 - - -כמה שיותר קטן כי חייב להתקיים בפורום 

 11 למה שהם לא יהיו פה, מה זה מפריע? יעקב בורובסקי:

אני אדבר איתך אחר כך. אני רוצה להציג את  ר, אמיר גילת:"היו 12 

המתווה ולקבל את ההתייחסויות, יש לנו סדר יום עמוס מאוד. המתווה הוא  13 

נכ"ל משרד המתווה שהועבר אליכם ע"י, כפי שגובש ע"י משרד רוה"מ, ע"י אנשי מ 14 

רוה"מ, ואני מעלה אותו על שקף כדי שיהי יותר נוח לדיון. הסעיף הראשון אומר  15 

הגדלת ההשקעות בשדרוג טכנולוגי משמעותי ברשות השידור, הגדלת כמותם  16 

, התייעלות ֶברשות ואיכותם של הפקות המקור ברשות והקצאת משאבים לכך 17 

חוק רשות השידור  השידור וחתימה על הסכמי שכר ופרישה חדשים, תיקון 18 

והתאמת המבנה הארגוני של הרשות, ריכוז פעילות הרשות בשלושה מוקדים,  19 

 20 ירושלים מטרופולין תל אביב וחיפה. 

 21 מי הגדיר את זה, זה מסמך שהוגדר ע"י מי? יעקב בורובסקי:

אנחנו מסתכלים על מסמך טיוטת מתווה  ר, אמיר גילת:"היו 22 

רוה"מ או בשמו וזה מסמך שבסופו של יום הרפורמה כפי שגובשה ע"י מנכ"ל משרד  23 

 24 - - -אחרי שיאושר ע"י הגורמים הרלוונטיים יחתם ע"י משרד רוה"מ 

 25 - - -אנחנו מסכימים  יעקב בורובסקי:

 26 - - -אבל תגיד משא ומתן  דוד חיון:

 27 - - -אני אגיד. אבל בסופו של יום  ר, אמיר גילת:"היו
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 1 - - -אנחנו מסכימים  יעקב בורובסקי:

 2 -לא. אני רק אסביר. החומר הועבר אליכם במייל  ר, אמיר גילת:"היו

- - 3 

 4 - - -אני מכיר את החומר, אני רוצה להבין  יעקב בורובסקי:

כותרתו סיכום בנושא מימון הרפורמה ברשות   ר, אמיר גילת:"היו 5 

השידור, הוא כרגע מופיע במקום במסמך וורד או בדף עם כותרת של משרד ראש  6 

, זאת טיוטת המתווה שאנחנו מתבקשים לדון ולאשר מופיע בשקףהממשלה, הוא  7 

היום, אני מציג את המתווה כמו שהוא, מה שאתם רואים פה זה אחרי שבועות  8 

ארוכים ולילות וימים ארוכים של משא ומתן ודיונים והתדיינויות וחילופי טיוטות  9 

מציג את  כולל עד היום ויש גם פה נקודות שאנחנו לא מסכימים להם, אבל אני 10 

המתווה כפי שהוא על הנייר ברגע זה. בסופו של יום הוא יחתם ע"י משרד ראש  11 

 12 הממשלה, האוצר ורשות השידור. 

השקעה בתוכן. מה שגרם לכל המתווה הזה לתפוס תאוצה זה בג"צ היוצרים, כפי  13 

שאתם יודעים היוצאים הגישו בג"צ שמחייב את רשות השידור לא לאשר תקציב  14 

מליון  180מהכנסות הטלוויזיה, קרי  36%ידה בדרישות החוק, קרי שאינו מבטא עמ 15 

שקל. בשבוע הבא וזאת הסיבה לבהילות, אמורה המדינה, משרד ראש הממשלה,  16 

האוצר ורשות השידור לתת תשובה לבג"צ איך הם מתכוונים לשנות את המצב כך  17 

החוק אם שהם יעמדו בדרישות החוק. אני רוצה שתבינו, אף אחד לא ישנה לנו את  18 

אנחנו לא נלך לתהליך של הרפורמה, זאת נקודה אחת שאפרופו מה ששמענו קודם  19 

מהוועדים, אין לנו אפשרות היום לקיים את רשות השידור כשאנחנו צריכים  20 

מליון שקל בתוכן. מנסים ללכת לקראתנו ולגרום לכך שאנחנו באופן  180להשקיע  21 

ך בהמשך, תיכף תראו את זה, אבל מליון שקל, זה מופיע במסמ 180-הדרגתי נגיע ל 22 

אף אחד לא יטרח וישנה את החוק בשבילנו רק בשביל לשנות את החוק, יהיו  23 

מוכנים לשנות את החוק כחלק מהמתווה של הרפורמה ולכן זה מופיע אפילו כסעיף  24 

הראשון ברפורמה, במתווה. וזה המתווה, שאם אנחנו נקיים את מתווה הרפורמה  25 

בעיה העיקרית שלנו כרגע שרובצת לפתחנו ורובצת לפתחו אנחנו פותרים גם את ה 26 

של כל אחד מחברי המליאה שיושבים פה, זה האחריות נושאי מישרה שאנחנו לא  27 
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מסוגלים לעמוד בדרישות החוק. ורק המתווה הזה שהאו המתווה שהמדינה מוכנה  1 

 2 2016להציע הצעת חוק לכנסת לשנות את המתווה יפתור לנו את הבעיה כך שבשנת 

 3 אנחנו נוכל לעמוד בדרישות החוק. 

הוא אמר תיקון שמתייחס למתווה ההדרגתי, אבל  תומר קרני: 4 

השורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה כמו שכתובה פה, ההגעה היא בסוף, יש  5 

 6 תיקון במספר האחוזים בחלק מהסעיפים. 

החוק יודע לדבר גם על סכום כסף שאנחנו צריכים  ר, אמיר גילת:"היו 7 

קיע מדי שנה ברכש הפקות מקור, הוא יודע לדבר על אחוז הסוגה העילית מבין להש 8 

מזמן השידורים של הטלוויזיה צריך  50%הסך הזה, הוא מדבר על זמן שידור,  9 

צריך  70%האלה  50-להיות שידור של הפקות מקור ישראליות קנויות ומתוך ה 10 

ם צריך להתפלא או  להיות בשידור ראשוני. נוסחה מאוד סבוכה שאני לא יודע א 11 

לא, אבל מעולם הטלוויזיה לא עשתה בדיקה של האם היא עומדת בדרישות האלה  12 

של החוק. ורק עכשיו כשנדרשנו לנושא ביקשתי את הבדיקה והתברר שהסוגיה היא  13 

לא כל כך פשוטה ובלשון ככה כללית מאוד אני אגיד שגם בסעיפים האחרים של  14 

ר אם אנחנו נרצה לפתח את הטלוויזיה כפי החוק אנחנו מתקשים לעמוד. קל וחומ 15 

שאנחנו מתכננים, קרי ערוץ חדשות או לקחת זמן שידור מהחינוכית. כי אז  16 

מזמן השידור הוא הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לייצר,  50%-המשמעות היא ש 17 

כלומר אם אנחנו רואים את החלטות המליאה שלנו לגבי הקמת ערוץ החדשות צריך  18 

מזמן השידור למשל. דבר נוסף זה שאנחנו לא מסוגלים  50%מה זה לקחת בחשבון  19 

, אין לנו 10%-מתוך ה 50-בשידור ראשוני מתוך ה 70%לעמוד בהיקף השידורים,  20 

מספיק כסף כדי לייצר את השעות שקבועות בחוק לפי חשבון גס שנערך ע"י  21 

גה עילית הגורמים המקצועיים, הם אפילו הפריזו, גם כשעשינו ערך שעה פחות לסו 22 

אנחנו עדיין הסתבכנו עם המספרים, אני לא רוצה להרחיב כרגע את הדיון על הדבר  23 

הזה, רק שתראו שזה חלק מהתמונה הכוללת, אני תיכף אגיד עוד מילה על זה,  24 

וכרגע גם הלשכה המשפטית מנסחת איזה בקשה למשרד המשפטים לשנות את  25 

שאינם קשורים בכסף, אבל החוק, זה גם לקראת הבג"צ, למחוק חלק מהסעיפים  26 

המתווה הכספי הוא זה ואני אומר שזה מופיע כסעיף ראשון בחוק כי בלי זה  27 
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, כבר דיברתי על זה בפורומים אחרים, עזבו רגע את הרפורמה ועזבו המשמעות היא 1 

הכל, כשהבג"צ הזה מרחף מעל ראשינו אין לנו אפשרות להמשיך לקיים את רשות  2 

מליון שקל  180-שינוי, כי שוב אני אומר, אין לנו את ההשידור בלי רפורמה או בלי  3 

ואף אחד לא יטרח וישנה את החוק אם לא יהיה תהליך הרפורמה וכולנו נמצא את  4 

 5 עצמנו במצב של מפרי חוק. 

התייעלות בכוח אדם, אני לא רוצה לחזור, שימו לב רק בהמשך למה ששמעתם  6 

ר ההסכמים ללא כל שינוי שורה תחתונה, אישרו 4מהוועדים, שימו לב לסעיף  7 

מהווה תנאי ליישום הסיכום כולו. כלומר כל מה שאמרו הוועדים, אם הם יגידו  8 

שהם לא מקיימים את ההסכם, שהם לא מכירים בהסכמים עליהם הם חתמו וכו',  9 

כל מה שאנחנו מדברים הערב לא קיים ולכן אני מאוד בעד ההידברות איתם כדי  10 

היום, קודם כל אנחנו צריכים להחליט אנחנו  להסביר להם את המתווה אבל לא 11 

בעצמנו מה המתווה, לקבל את האישור עליו ואז לפתוח בהידברות עם הוועדים.  12 

 13 לגבי כוחם של הוועדים בענין הזה. אבל שימו לב לסעיף הזה 

 14 במסגרת הסכם המימון תוקם תוכנית להשקעה, אנחנו מכירים את זה.

פשוטות, המתווה של הרפורמה כפי שהוא  בעיקרון אם אני אגיד את זה במילים 15 

מליון שקל כדי להתניע את תהליך  400מוצג פה הוא כזה, המדינה נותנת לנו  16 

מליון שקל זה הסכום שחסר כרגע להשלמת הרפורמה  400 -הרפורמה, אני מזכיר ש 17 

 18 400מליון. חסר כרגע בקופה  240-מליון וההלוואה של ה 90-בנוסף למענק של ה

שנבעו מזה  400-שהפכו ל 300י להתניע את הרפורמה, זה אותם מליון שקל כד 19 

מליון. המדינה  400שהאגרה לא הועלתה אלא אף הופחתה, וכרגע חסרים בקופה  20 

 21 400-מליון שקל במיידי כדי להתניע את הרפורמה, כנגד ה 400נותנת לנו צ'ק על 

זה בונים מליון שקל האלה אנחנו מפנים שני שליש משערי צדק, בשליש מהמתחם ה 22 

כפי שתיארתי קודם, מפנים את הקריה בתל אביב את קריית רשות השידור  23 

ומקבלים במחיר אפס קרקע חומה בגוש דן, קרקע חומה זאת קרקע שמיועדת לבניה  24 

לשטח ציבורי, מקבלים במחיר אפס קרקע חומה בגוש דן, או לוד או בת ים כרגע על  25 

 26 - - -הפרק ובונים שם את שלוחת תל אביב של 

 27 לוד היא בגוש דן? יעקב בורובסקי:
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 17 15.2.2012ירושלים, 

 1 לפי ההגדרות כן.  ר, אמיר גילת:"היו

 2 ממתי לוד זה גוש דן? יעקב בורובסקי:

 3 יש שמכלילים את לוד בגוש דן.  ר, אמיר גילת:"היו

 4 בוודאי, בהקשר הזה גם מעלה אדומים זה גוש דן.  יעקב בורובסקי:

ני מדבר על בואו לא נדבר כרגע על המקום, א ר, אמיר גילת:"היו 5 

העיקרון. ומפנים את רוממה ובכספים של רוממה אנחנו בונים את קריית רשות  6 

השידור. במצב האידיאלי המתכונת היא שכמו שאמרתי קודם, במקום גוף מקרטע  7 

עם שני בניינים מקרטעים ומטים ליפול ואפס כסף להשקעות, אנחנו מקבלים  8 

כסף לתוכן, הסכמי שכר חדשים רפורמה על כל הסוכריות שלה, שדרוג טכנולוגי ו 9 

איש, מקבלים קריית רשות השידור מודרנית במתחם שערי צדק  700ופרישה של  10 

ומקבלים שלוחה בגוש דן, גם מבנה מודרני במקום המשרדים שאתם מכירים  11 

בקריה עוד לפני שהתפרק הגג בחדר שלי. זה המתווה האופטימי. אני חושב שלאף  12 

ווה הזה כשאני מציג אותו כך. הבעיה מה קורה אחד בחדר הזה אין בעיה עם המת 13 

אם אם אם, אם לא עוברת התב"ע ואם לא מפנים את הקריה ואם ואם ואם ופה  14 

קודם כל רוצה בשלב הראשון לפתוח מתחילות הבעיות. אבל לכן באופן כללי אני  15 

לדיון את הנושא העקרוני כי אני חושב שחשוב שקודם כל נבין כמה אנחנו חייבים  16 

ווה הזה ואם אנחנו מוכנים ללכת על המתווה ככללותו לפני הסייגים שלו, את המת 17 

קודם כל על המתווה כפשטו, אם הוא הולך כמו שצריך האם יש לנו בעיה איתו וזה  18 

כרגע אני מציע שנעשה את הדיון כי דיון לא פשוט אחר ואולי סבוך יותר זה המקרה  19 

שיכולות להיות כתוצאה של ההגנה וההתגוננות שלנו מול החשיפות השונות  20 

מתקלות בדרך. אבל כרגע אני מציע שנדבר על המתווה האידיאלי בהנחה שהכל  21 

 22 הולך כמו שצריך. 

הדברים שאמר פה היושב ראש, להיות או לחדול,  יוני בן מנחם: 23 

הם נכונים. אף אחד מאיתנו לא שש לוותר על האיתנות הפיננסית, אף אחד מאיתנו  24 

פעם אמרתי לאריק שרון, אל תעשה ככה אל תעשה ככה,  לא שש למכור נכסי נדל"ן. 25 

אז אפשר הוא שאל אותי משהו, הוא אמר לי אל תגיד לי מה לא, תגיד לי מה כן.  26 

תמיד להגיד לא לא לא, השאלה מה כן. בסופו של דבר אנחנו נמצאים בגירעון,  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 18 15.2.2012ירושלים, 

ר בחדלות פירעון, אנחנו נמצאים באזהרת עסק חי, אנחנו נמצאים בגירעון מצטב 1 

מליון ש"ח והתקציב שלנו  134וזה על סמך רואה החשבון סומך חייקין רשמית של  2 

הוא רק עד סוף  2012-היה רק לחודשיים, אני מזכיר לכם, תקציב רשות השידור ל 3 

פברואר, אין לנו תקציב, אנחנו לא יודעים מה לעשות הלאה ונכנס פה פקטור מאוד  4 

וא משמעותי לגבינו, שזה חוק חשוב שזה, אני לא יודע אם הוא חשוב אבל ה 5 

היוצרים והבג"צ שהכניס אותנו לסד אדיר. דבר אחד ברור, שהמצב הזה לא יכול  6 

להימשך. אני יודע שנדל"ן זה דבר מאוד חשוב ואני האחרון שמזלזל באיתנות  7 

הפיננסית של רשות השידור, אבל עם בניינים אני לא יכול לשדר, אני צריך לשדר.  8 

זה הייעוד שלנו, המהות של רשות השידור זה שידור, אתם אתם כולכם יודעים,  9 

כולכם יודעים שאנחנו על סף קריסה טכנולוגית, אתם מכירים, שמעתם את זה,  10 

אנחנו לא יכולים להמשיך לאורך זמן עם הציוד האנלוגי המיושן בזמן שכולם  11 

ל משדרים בדיגיטאלי, אתם רואים איך המסך נראה. אנחנו פשוט הגענו לקצה הגבו 12 

וחייבים לקבל הכרעה. ולכן בחוסר ברירה אנחנו התחלנו את המגעים האלה עם  13 

משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה כי אין לנו פשוט אופציה אחרת, אנחנו קיימנו  14 

התייעצויות משפטיות, לחלק מההתייעצויות האלה היה שותף גם הוועד המנהל,  15 

ואם אנחנו לא נלך ל סגירה התייצב עו"ד יונתן פסי ותיאר את האופציות האחרות ש 16 

למתווה הזה, אנחנו נדבר בהמשך איך אנחנו בכל זאת, כי יש דברים במה שהוועדים  17 

אמרו, אנחנו צריכים לסדר לנו הגנות שאנחנו לא נישאר בלי כלום גם אחרי שניתן  18 

את הנכסים, כי אני יכול להבין את הענין הזה עם האוצר, כי גם בהתחלה היתה  19 

ן יהיה מהאוצר ואחר כך התברר שלא כל המימון מגיע מהאוצר הבטחה שכל המימו 20 

מליון ש"ח. אנחנו צריכים לעשות מנגנונים שיבטיחו את זה  400ואז פתאום חסרים  21 

שלא ידפקו אותנו אבל אנחנו חייבים לקבל החלטה כי אחרת בסוף החודש, זה לא  22 

ת הבסטה כמו הרבה זמן, אין לנו תקציב ואנחנו נצטרך לסגור את העסק, לסגור א 23 

שאומרים, מכיוון שאם לא ימצא פתרון אנחנו לא יכולים לעשות תקציב ואנחנו  24 

בחדלות פירעון, זה ברור. יש לנו משימות גדולות מאוד השנה, למשל אולימפיאדת  25 

לונדון, יש מצב ביטחוני קשה מאוד, כולכם יודעים את זה, היום התפרסמה, אמרתי  26 

בבוקר,  2אולפני הבירה בערוץ  JCSהופיע מנכ"ל  את זה גם בבוקר ביום עיון, היום 27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 19 15.2.2012ירושלים, 

מי שראה את תוכנית הבוקר, וסיפר על כך שצוותים זרים בישראל כבר מתחילים  1 

לשכור גגות של מגדלים גבוהים באיזור המרכז, הם מתכוננים למלחמה שתבוא עם  2 

אירן, זה לא, זה בעקבות הדברים שאמר גם שר ההגנה האמריקאי. גם המצב הזה  3 

ל לתפוס אותנו, אגב הערת ביניים קצרה כי זה לא קשור לענין, אנחנו גם עולים יכו 4 

כל המטה וכל מנהלי המדיה ביום שני עם היושב ראש כמובן לחיפה כדי להכין את  5 

מערכת הצפון שלנו גם למצב של חירום. אנחנו לא יודעים מה יהיה בחודשים  6 

צריכים לשדר. אנחנו צריכים הקרובים, אבל רבותי המהות שלנו היא לשדר ואנחנו  7 

שנה ברשות השידור ואני לא יודע איך לשדר בלי כסף, אני אומר לכם  30לשדר. אני  8 

את זה גלוי, אני לא יכול לשדר בלי כסף. כולכם יודעים. אנחנו הגענו לקצה גבול  9 

היכולת שלנו, זה כמו אותו סוס באורווה ותמיד אני מדמה את זה, שכל יום  10 

אוכל ואומרים הוא מחזיק מעמד מחזיק מעמד ויום אחד הוא מורידים לו את ה 11 

קורס, זה בדיוק מה שיקרה לנו. אם לא יהיה פה פתרון ואני לא רואה כרגע משהו  12 

אחר מזה, כפי שאמרתי לכם אפשר להגיד לא, אבל השאלה היא מה כן, אני לא  13 

לא רואה פתרון אחר לצאת מהמצב אלא בקיום הרפורמה ובמכירת הנכסים. ואני  14 

שלנו, אבל מה, אנחנו צריכים אומר את זה מתוך רצון לאבד את האיתנות הפיננסית  15 

למצוא מנגנונים ועל זה אמיר ידבר איתכם בהמשך, שההבטחות שאנחנו נקבל אכן  16 

 17 ימומשו כי אם זה לא יקרה אנחנו בצרה גדולה.

שלום לכולם, לצערי אנחנו לא נפגשים בפורום  יואב הורוביץ: 18 

תור חבר הוועד המנהל, לא נפגשים הרבה, אני בתור חבר הוועד הרחב כי אני ב 19 

המנהל כמובן כולנו עסוקים בנושאים אחרים, לא מצליחים למצוא את הזמן עם  20 

שלל המחוייבויות כדי לשבת, אבל אני יכול להעיד על עצמי שבחודשים האחרונים  21 

כל כל מה  ביחד עם חברי לוועד המנהל, עם היושב ראש, עם המנכ"ל, עשיתי קודם 22 

שניתן בשביל להבין לאשורו את המצב שבו אנחנו נמצאים, כי כפי שאמר חבר פה,  23 

מר גרזון, או מר אפרתי מהוועדים, לכאורה יש רעשי רקע, יש בעיות, אבל אפשר  24 

להמשיך הלאה. השתכנעתי באופן חד משמעי שלא כך הדבר, השתכנעתי שאיתרע  25 

כחברי הוועד המנהל אנחנו צריכים מזלנו ובמשמרת שלנו גם כחברי מליאה וגם  26 

לייצר פתרון. קודם כל בראש וראשונה המצב הפיננסי האמיתי של רשות השידור,  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 20 15.2.2012ירושלים, 

אני מזכיר לכולם, עדיין יש אזהרת עסק חי, האווירה הציבורית הכללית,  1 

מייצרת, כמובן ברקע האגרה וכו', מה ההתייחסות לרשות השידור ולתוצרים שהיא  2 

צמצם מאוד את מרחב התמרון שלנו, ולא מאפשר לממשלה , שמ10שקרה עם ערוץ  3 

או לאף גוף אחר במדינה לנהוג איפה ואיפה, מחייב אותנו לקבל החלטה. או שאנחנו  4 

מייצרים איזה שהיא פריצת דרך ומקבלים תוכנית היא לא מושלמת, אני מראש  5 

ד רוצה שתדעו, התוכנית הזאת היא תוכנית שאנחנו, היושב ראש, המנכ"ל, הווע 6 

המנהל וכל מי שיעשה במלאכה יצטרך לשבת ולוודא שהיא תיושם, אבל  7 

האלטרנטיבה היא חד משמעית סגירה, משום שהבג"צ, אני מזכיר לכם, העמיד  8 

אותנו בלוחות זמנים והעמיד מולנו איום ממשי לסגירה משום שאנחנו לא מסוגלים  9 

ף אחד לא ישנה לעמוד בדרישות החוק, אף אחד לא יכול לעמוד בדרישות החוק וא 10 

את דרישות החוק בשביל רשות השידור. ברקע הדברים נשמעים כל הזמן כל מיני  11 

מושגים שאני חייב לשתף אתכם חברי ואולי אחת ולתמיד שכולנו נבין מה היא  12 

המשמעות האמיתית לדוגמה של החיבור הזה בין נדל"ן וחוסן פיננסי. לכאורה  13 

 14 - - -או שלנו או של מישהו בטאבו הנכסים האלה רשומים על שמם של העובדים 

 15 לא כולם, חלקם.  יוני בן מנחם:

חלקם בטאבו וברצותנו אנחנו יכולים להיאחז  יואב הורוביץ: 16 

בהם והם אלה שמסבים לנו את החוסן הפיננסי. ולא כך הדבר. הנכסים האלה ופה  17 

אני אגיד את דעתי האישית, כל תהליך ההשקעה הכספית שהתבצע במשך השנים  18 

עלויות המימון שנגזרו מכך לאורך השנים פגעו פגיעה אנושה ברשות השידור. וכל  19 

אני רוצה להזכיר לכולם, רשות השידור היא לא חברת אחזקות נדל"נית שהייעוד  20 

שלה זה לקנות נדל"ן, אנחנו יושבים בבנין יחיד במינו, יפיפה, אני יכול לספר לכם  21 

ל פה במחלת עיניים אולי באחד אפילו שאבא שלי שנולד בירושלים, אבא שלו טופ 22 

החדרים אז יש לי ערך סנטימנטלי למקום הזה, אבל הייעוד של רשות השידור הוא  23 

לא קניית נדל"ן, רשות השידור, מה המשמעות של רשות השידור, המשמעות של  24 

רשות השידור והחוסן הפיננסי האמיתי של רשות השידור זה הרלוונטיות שלה, זה  25 

האיכות שלה, ואם זה לא מתקיים וזה לא מתקיים כמו האקטואליות שלה, זה  26 

שאנחנו יודעים לצערנו, אז תבוא הממשלה ותגיד, חברים, אני את הנכסים האלה  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 21 15.2.2012ירושלים, 

בדרך, והיא תמצא את הדרך לעשות את זה, מממשת כי אתם חייבים מאות מליוני  1 

שקלים ולא כתוב במעמד הר סיני שחייבים שירות ציבורי במתכונת הזאת. נסגור  2 

ובעוד כמה חודשים או בעוד כמה שנים, זאת לא המשימה הכי חשובה של מדינת  3 

ישראל, לקיים את רשות השידור שגוררת איתה חובות של מאות מליוני שקלים, לא  4 

מיישמת את, לא מקיימת את החוק, בכל צורה שהיא, הופכת להיות אבן ריחיים על  5 

כם, אנחנו לא רלוונטיים אז צווארו של משלם האגרה הישראלי, אני יכול להגיד ל 6 

גם הפוליטיקאים למיניהם ולסוגיהם שכל השנים היה מעניין אותם, גם זה לא  7 

של רשות השידור זה האיכות מעניין, זאת אומרת החוסן הפיננסי האמיתי, חברים,  8 

שלה כרשות משדרת, כמייצרת תוכן, לא ככזאת שמישהו, איזה שהוא עסקן לאורך  9 

נדל"ן. ומה משמעותם של המוסדות, מה המשמעות שלנו,  השנים החליט שהוא קונה 10 

דיבר פה מר גרזון ואני מבין וזה בסדר, יש פה סוג של מערכה, אני חושב שבראש  11 

וראשונה מי שנפגע לצערי אלה העובדים, אבל כשהוא בא ומהלכים עלינו אימים  12 

חנו, אז ואומרים לנו שיבוא יום אחד ואנחנו נידרש לאחריות נושאי מישרה, למה אנ 13 

אני אומר לכם שהתפקיד שלנו בראש וראשונה לדאוג שרשות השידור תקיים את  14 

רשות השידור כמשמעותה בחוק ושתהיה רלוונטית ואקטואלית, זה בכלל לא נתון  15 

לפרשנות, זה בכלל לא נתון לדיון. ישב השר הממונה, לשכת רוה"מ, עם הרבה רצון  16 

ייצר את פריצת הדרך, אין, במובן הזה טוב כפי שהבנתי מחברי ומתדיינים ורוצים ל 17 

אין מחר, במובן הזה אנחנו חייבים ללכת איתם יד ביד משום שאם אנחנו לא נלך  18 

איתם יד ביד אנחנו קודם כל מועלים בתפקידנו האמיתי כנושאי משירה וזאת  19 

תשובתי למר גרזון או לטענה שהוא העלה ואנחנו נביא במו ידינו לסגירתה של רשות  20 

ך חודשים ספורים ואני חושב גם, בכנות אני אגיד לכם גם באופן אישי, השידור תו 21 

זה לא מעניין אף אחד מאיתנו להיות חלק מגוף שלא מקיים את החוק, שהוא על סף  22 

חדלות פירעון ולא מסוגל לשמש את ייעודו ולכן מה שאני רוצה לבקש ולהגיד אחרי  23 

ר העלה אותו, וחשוב שלמדתי היטב את ההצעה של, מתווה הרפורמה כפי שאמי 24 

שנעשה את זה גם פה אחד, חשוב מאוד מה המסר, שגם אנחנו נשדר מסר שהוא  25 

מסר של פלגנות החוצה, באותו סדק יתפסו הוועדים. לא, אנחנו צריכים לבוא  26 

ולהסביר לכולם שיש פה מליאה אחראית שמבינה היטב את המצב, שמבינה שזה לא  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 22 15.2.2012ירושלים, 

ד נרים את היד בעד יישום המתווה הזה מושלם, אבל אני מבקש שכולנו כאיש אח 1 

כשאנחנו מטילים על היושב ראש ועל ההנהלה לוודא ולייצר את הבטוחות, זה לא  2 

או זה יהיה במקום אחר, אבל זה שולי סוף פסוק, יהיה ויכוח אם זה יהיה פה  3 

יחסית, זה לא שזה לא חשוב, באופן יחסי זה שולי ואני מבקש מכם לפעול בדרך  4 

 5 הזאת.

היום כשעליתי לירושלים הייתי בפקק של משאית  ווה:יעקב נ 6 

שחסמה את הכביש וכשעקפתי אותה ראיתי שכתוב הטלוויזיה הישראלית, משאית  7 

מקרטעת. כך רשות השידור, אני נמצא כאן שש שנים כחבר הוועד המנהל, אנחנו  8 

חייבים לחתוך, אנחנו נסיים קדנציה, אם אנחנו לא נאשר את מה שראיתי כאן על  9 

וח, אנחנו נסיים את הקדנציה כעוד מליאה שסיימה קדנציה ללא הצלחה. אני לא הל 10 

מבין למה אנחנו צריכים להתעסק במכירת הנדל"ן, אנחנו באנו להתעסק כאן  11 

בתוכן, אנחנו צריכים לחתוך ולהפסיק להתעסק בנדל"ן הזה. פגשתי את יולי  12 

ש להישאר כאן, עוד אדלשטיין בקדנציה הקודמת והוא אמר לי במפורש, אני מתביי 13 

לא הזדמן לאוזני פה אחד שאמר לי שהוא מרוצה מרשות השידור, אני גם מרגיש  14 

כך, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת על המתווה החדש ולהחליט ולחתוך היום,  15 

 16 אחרת נסיים את הקדנציה בלי תוצאות כמו כל מליאה שהיתה כאן. 

זאת פעם אני נמצא כאן גם קרוב לשש שנים,  אנטון איוב: 17 

ראשונה שאני שומע הצעה שאפשר לדון בה, שנשמעת לי הגיונית. הנכסים האלה  18 

המדוברים לדעתי הפכו לנטל על רשות השידור ואין להם שום מקום אצלנו, כפי  19 

שנאמר, אנחנו לא מחזיקי נדל"ן והמשפט האחרון שלי הוא, אני מעדיף רשות ללא  20 

 21 נכסים מאשר נכסים ללא רשות. 

אני פה רק שישה חודשים, אני ארים את היד אבל  שירין חאפי: 22 

אני רוצה להגיד שכואב לי לראות משבר כזה עמוק בין עובדים להנהלה כמו שזה  23 

מצטייר, כמו שזה נראה. אני חושבת שכשהולכים על רפורמה זה אמור להיות בראש  24 

וראשונה לטובת מי שעובד בתוך המקום שבו עושים רפורמה, זה נראה כאילו  25 

הרבה יותר טוב מאשר האנשים שנמצאים בפנים מה היא מבחוץ מבינים אנשים  26 

טובתם, אני חושבת שכן צריך לשתף את האנשים בתהליך, לא נוח לי עם  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 23 15.2.2012ירושלים, 

הסיטואציה הזאת שאנחנו מקבלים החלטות לגבי, לחרוץ גורלות גם של אנשים  1 

חנו ואנחנו נקבל החלטות כשהם בחוץ, אני מנסה לעשות פרפרזה על משהו אחר ואנ 2 

מחליטים, הוצאנו אותם ואנחנו מחליטים מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות,  3 

ברור שאנחנו צריכים להחליט, הרפורמה היא הכרחית ונחוצה ואני גם רוצה להיות  4 

חלק ממליאה שתכריע בסופו של דבר לשפר את מצבה של רשות השידור כי אי  5 

אדם שרע לי עם מה שקורה  אפשר להמשיך במצב הזה, אבל אני חייבת להגיד בתור 6 

כאן כמשבר אמון של עובדים במליאה ובהנהלה וצריך לתת על זה את הדעת. כי  7 

 8 - - -אנחנו נלך, אנחנו לא ממשיכים, אבל מישהו פה צריך 

אני חייב לענות לך. ההסכמים האלה שעליהם  ר, אמיר גילת:"היו 9 

 10 - - -חתומים האיגודים 

 11 זה כבר כמה שנים.  דובר:

שנה וחצי ויותר, שנתיים, הם נחתמו ע"י העובדים,  מיר גילת:ר, א"היו 12 

כשאני נכנסתי ההסכמים כבר היו חלק ממש על סף חתימה וחלק נחתמו כמה  13 

 14 - - -חודשים לאחר מכן 

 15 עם ההסתדרות.  יוני בן מנחם:

 16 תדגישו שמי שחתום על ההסכמים זה ההסתדרות. ר, אמיר גילת:"היו

 17 הם חתמו על זה. אלה שצעקו פה  יוני בן מנחם:

אין שום משבר אמון, לפחות מפרשנות שלי, אין  ר, אמיר גילת:"היו 18 

שום משבר אמון, אנחנו בהידברות מלאה עם העובדים וההידברות הזאת תמשיך גם  19 

הלאה ואני מצהיר פה, הצהרתי את זה כשהם היו ואני מצהיר את זה עכשיו גם פה  20 

את המתווה, ברגע שאנחנו מאשרים  וזה מוקלט, מחר בבוקר ברגע שאנחנו מאשרים 21 

את המתווה, ננסח את זה ככה, ברגע שאנחנו מאשרים את המתווה אני אישית יחד  22 

עם המנכ"ל מדברים עם הוועדים ומסבירים להם מה החלטנו, אבל אני לא יכול  23 

להסביר להם מה החלטנו לפני שהחלטנו ולכן תהיה הידברות מלאה וכבר אמרתי,  24 

אנחנו חייבים לאשרר את ההסכמים, לא  1.4ון במתווה, עד תראו את הסעיף הראש 25 

 26 ירצו, לא יאשררו את ההסכמים, אין דיל. 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 24 15.2.2012ירושלים, 

, גם במבנה הכי מפואר שיכול אני רק אומרת שירין חאפי: 1 

 2 - - -להיות, אם העובדים לא מרגישים מחוייבות כלפי המקום שבו הם עובדים 

נכנסתי אני קבעתי נכון, אני מסכים איתך. כשאני  ר, אמיר גילת:"היו 3 

לעצמי כלל, אני לא נוגע בהסכמים כי הסכמי הפרישה כבר היו חתומים והסכמי  4 

השכר היו בשלבים אחרונים, אני קבעתי כלל שאני לא נוגע בזה, אני שומר את מה  5 

שעשו פה קודמי כי אחרת כל פעם יכנס יושב ראש חדש ומנכ"ל חדש שירצה ללמוד  6 

לא תהיה רפורמה. היה לי קשה אישית לא  את ההסכמים, יפתח אותם, לעולם 7 

להיות מעורב אבל שמתי את זה בצד, כיבדתי את מה שהושג עד בואי וההנהלה  8 

הקודמת המשיכה לטפל במתווה. ואני אומר, יש הרבה חורים במתווה הרפורמה,  9 

אבל כולם הבינו דאז כשהם חתמו שזה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות, זה הרע  10 

פילו ככה, ועכשיו אנחנו ממשיכים את אותו מתווה שהעובדים במיעוטו, נגיד א 11 

. 400-שהפך ל 330-הסכימו עליו והדבר היחיד שהשתנה זה המימון החסר של ה 12 

וכרגע אנחנו מדברים על זה, אנחנו לא מדברים בכלל על הרפורמה עצמה, על  13 

ם הרפורמה עצמה הם הסכימו, יכול להיות שעכשיו הם נמלכו בדעתם והם לא רוצי 14 

חתימת  1.4-ומנסים לברוח, הכל בסדר, לגיטימי ותהיה להם האפשרות לברוח, עד ה 15 

הסכם המימון אם הם לא יאשררו את ההסכם תהיה להם הזדמנות לברוח, אבל  16 

כרגע אנחנו לוקחים את הרפורמה ובמה שאנחנו מטפלים עכשיו זה במרכיב החסר  17 

יום, מבנה מקרטע, שני שלה. ושוב תסתכלו על המציאות הנוכחית, מה יש לנו ה 18 

מבנים מקרטעים, ואנחנו מקבלים את הרפורמה עם יתרונותיה פלוס מתחם  19 

 20 בירושלים פלוס מתחם בתל אביב. 

 21 2,000-אם אנחנו עושים את החשבון, מתוך כ יוני בן מנחם:

בעד הענין הזה. נציג  1,400-1,500-עובדים לפי הוועדים שספרנו עכשיו בחוץ, כ 22 

, זקן, והנציגים הכי חזקים של הטכנאים לא באו בכלל. אז העיתונאים דיבר פה 23 

המשבר הזה שאת כביכול רואה במרכאות זה רק מאותה קבוצה קטנה פה, כי הרוב  24 

 25 הדומם הוא בעד.

אני לא היכרתי את האנשים, הציגו את עצמם, אני  שירין חאפי: 26 

 27 לא מכירה אותם. 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 25 15.2.2012ירושלים, 

זה בדיוק זה בדיוק הויכוח שהיה לי איתם בחוץ,  אנטון איוב: 1 

 2 על אותו עיקרון.

ושוב, אני נתתי להם את הזכות המלאה להשמיע  ר, אמיר גילת:"היו 3 

 4 את הדברים שלהם, אבל כמו שאמרתם, זה מעוות קצת את התמונה. 

אני רוצה להתחיל בצורה כזאת, אילו הייתי עובד  עטאף כיוף: 5 

ושבים כדי מן המנין של רשות השידור הייתי חותם על ההסכם הזה. אנחנו כאן י 6 

, איפה התוכן, אם אין לשפר, כדי שנעשה את כל המאמצים שרשות השידור תתפקד 7 

לנו תקציב יש לנו תוכן? כל מה שאמר יואב בקשר לאלטרנטיבה, האם יש לנו  8 

אלטרנטיבות אחרות, יכול להיות שיהיה ויכוח על הנושא הזה, אבל הגיע הזמן  9 

אם אנחנו מהססים כל פעם לקבל הכרעה, לקבל החלטה, לא להסס כל הזמן.  10 

שמביאים ואנחנו דברנים, אנחנו אוהבים לדבר, אבל תכלס, עד סוף פברואר אמר  11 

 12 יוני אין תקציב.

 13 לסוף החודש הזה הכוונה, לא פברואר שנה הבאה.  יוני בן מנחם:

לא אושר, אני לא יודע אם אושר או  2011תקציב  עטאף כיוף: 14 

 15 - - -נציג העיתונאים, אני לא מכיר אותו  עכשיו יש לנו בעיות ואמר גם 2012לא, 

 16 דני זקן. ר, אמיר גילת:"היו

אמר שהוא תומך ברפורמה ואם אנחנו נקרא את  עטאף כיוף: 17 

המתווה שאתה דיברת עליו, זה כולל את הכל, אם זה השקעות בשדרוג טכנולוגי,  18 

שור , אמרו לנו המליאה הזאת שיש מיכ2001-2005מליון שקל, אני הייתי בין  330 19 

במחסנים והוועדים התנגדו לנצל אותו. לכן אני בעד לקבל החלטה ואני מסכים עם  20 

 21 ההשקפה והתפיסה של יואב לגבי הנושא הזה והגיע הזמן לקבל הכרעה.

אני רוצה לשתף אתכם באיך אני רואה את  אורי ארבל גנץ: 22 

הדברים בקצרה. לפרוטוקול, אני חבר במספיק ועדות אני חושב בשביל להרגיש  23 

לפחות שמה שאני אומר יותר מבוסס לפחות מחלק מהדיונים שיש במליאה. אני  24 

מזכיר לעצמי שאני יושב פה כנציג ציבור ולא נציג עובדים, עם כל הרצון הטוב,  25 

ורשות השידור עם כל הרצון הטוב וכל זווית אחרת היא זווית מוטעית, כך קובע  26 

של, אם תרצו באופן יותר החוק, זאת התפיסה של המשפט המינהלי, זאת התפיסה  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 26 15.2.2012ירושלים, 

רחב, של הדמוקרטיה הזאת בכלל ורשות השידור היא משאב ציבורי שצריך לשרת  1 

את הציבור ולתת שירות לציבור, היא לא עושה את זה לצערי כי רב הרבה יותר מדי  2 

שנים ואני כאזרח שמשלם מיסים ומשלם את המשכורות של העובדים האלה, לא  3 

ההבנה אולי של ל הרצון הטוב ועם כל הצער ועם מקבל שירות ואני חושב שעם כ 4 

שנה, ותמיד הראייה הזאת הצרה היא  30-40האינטרס של העובד שעובד כאן  5 

כואבת ואפשר להזדהות איתה, אבל לא בגלל זה אני יושב פה, אני יושב פה כי צריך  6 

לגוף הזה, או שהוא ילך לכיוון אחר והוא יוכל לספק את מה שהוא צריך לספק, או  7 

אין לו שום תכלית ואין לו שום זכות קיום ואז גם העובדים לא יהיה להם מקום. ש 8 

דרך אגב בסוגרי סוגריים אני אומר שהעובדים שישבו פה ושמעתי אותם גם בישיבה  9 

בשבוע שעבר, מי שהיה כאן, לא דיברו על השידור הציבורי, דיברו על עצמם וזה  10 

שקלים שאני משלם בשנה  360חר, בסדר, אני מכבד את זה, אבל תפקידי פה הוא א 11 

, זה שקל שהאזרח משלם והוא צריך לקבל 3,600או  360כאגרה ולא משנה שזה  12 

חזרה, אני לא חושב שאזרחי מדינת ישראל מקבלים משהו בחזרה, לצערנו כי רב,  13 

יכול להיות שבאיזה שהוא מקום תיאורטי יכולה היתה להיות רפורמה הרבה יותר  14 

ה היא פוליטיקה יודע שהיא אומנות האפשר ולא אומנות טובה, אבל מי שיודע מ 15 

ולהגיע אולי בסוף להסכמים האידיאלי ולכן אפשר להמשיך עוד עשר שנים בדיונים  16 

שבסוף על הנייר הם יהיו מאוד טובים רק לא יהיו רלוונטיים, כי לא יהיה שום דבר  17 

ליזציה ומי שישב כאן, יהיה עוד ערוץ ציבורי מכאן ועוד ערוץ מסחרי משם ועוד גלוב 18 

כאן בישיבות של ניו מדיה יודע שמה שאנחנו מדברים היום כבר לא רלוונטי  19 

לאתמול, פחות או יותר, גם הציוד שהולכים לקנות פה כבר לא רלוונטי, אנחנו  20 

יכים בדיליי של שבע שנים. אז אני חושב שמהמקום הזה של נציג ציבור אנחנו צר 21 

 22 עם הניואנסים והתיקונים שעוד יש לעשות.  לקבל החלטה ולאשר את המתווה, שוב,

בסופה של הישיבה אנחנו צריכים לאשר את  ר, אמיר גילת:"היו 23 

המתווה, אני כבר אומר, מה שאנחנו נציג גם לנו יש הערות שאנחנו רוצים להכניס בו  24 

תיקונים ואנחנו חייבים להביא את זה להצבעה, אז קחו בחשבון שאנחנו עוד רוצים  25 

 26 יפים, מבחינת מתודיקה של דיון. לעבור על הסע



 ישיבת מליאת רשות השידור
 27 15.2.2012ירושלים, 

אני מבקש להתחבר לכל מה שנאמר פה על הצורך  יעקב בורובסקי: 1 

ולטעון שמה שמוצג לאישור יעשה בדיוק את הפעולה ההפוכה. וזאת הבעיה שלנו. כי  2 

באמת רשות השידור נמצאת במצוקה כספית מאוד קשה ומה שאנחנו מאשרים,  3 

כלום, הוא פתרון בדיוק למה שאורי ציין, מתבקשים לאשר היום הוא לא פתרון ל 4 

לא לקבוצה גדולה של עובדים שמבקשת לפרוש מהרשות בתנאים טובים וללכת. זה  5 

מבטיח תוכן, זה לא מבטיח תשתיות, זה כתוב שזה מבטיח אבל מי שמכיר את  6 

המספרים יודע שזה לא יגיע לזה ואני מסכים שגם כאן זה אומנות האפשרי ולא  7 

פועל נחתם הסכם, האוצר משיקוליו משך את ידו מההסכם ואמר, הבלתי אפשרי. ב 8 

תממנו אתם את ההסכם ע"י הנכסים שלכם. זה שעד לפני שהמליאה הזאת התכנסה  9 

היה הסכם, יש הסכם רפורמה, מה שאנחנו מתבקשים היום לאשר אושר כבר, רק  10 

ון שמקור המימון היה של האוצר. בא האוצר ואמר, אני עכשיו חסר מקורות מימ 11 

ואני מצביע על מקור המימון שלכם וגם לזה אני מסכים, משום שבסופו של דבר אין  12 

לי ספק שהראייה הכוללת במדינה לא נותנת היום לאזרח, לא נותנת לרדיו או  13 

לרשות השידור איזה שהיא עדיפות ופה אני מתחבר במאת האחוזים. אם לא נספק  14 

קטיביים לא תהיה לנו תקומה, את התוכן ואם לא נהיה יעילים ואם לא נהיה אטר 15 

מאה אחוז. אבל מה אומרים לנו, בזה שאנחנו חותמים, מבקשים לחתום עכשיו,  16 

אומרים לנו ואמרו לנו את זה לפני חודש, הדיון פה לפני חודש, מי שזוכר, או חודש  17 

וחצי, היה בדיוק כזה, רק אמרו לכו לשכירות. נמצא בעטרות, נמצא במקום אחר,  18 

ושוב אתם לא כרישי נדל"ן, אנחנו לא כרישי נדל"ן, אנחנו צריכים  תתחילו בשכירות 19 

שנים הבאות ואנחנו צריכים להבטיח שיהיה בו  50-להבטיח שבית שידור יהיה ל 20 

. כלומר הנוסחה שאנחנו צריכים לאשר היא כזאת שמסתכלת על 2012תוכן בשנת  21 

ווח הקצר, יש לנו הטווח הקצר, על הטווח הבינוני ועל הטווח הארוך. מה יש לנו בט 22 

 23 36%שאנחנו מצווים להביא פחות או יותר הפקות מקור של  2012שנת תקציב 

 24 170-180בהנחה שאין הסכמים ואין דירוג ואין שום דבר, שזה נניח סדר גודל של 

. אנחנו לא נמצאים לדעתי בסופו 2012-מליון שקל, אין לנו שום דרך להביא את זה ל 25 

בעיצומו של משא ומתן וכפי שהאוצר הסכים לעבור של משא ומתן, אנחנו נמצאים  26 

ממצב של שכירות לכך שיש הקמת בית רשות השידור, אנחנו צריכים לוודא שיש  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 28 15.2.2012ירושלים, 

בית, אני מקבל, במטרופולין תל אביב, אבל לא בפאתי מקום אחר כי בסופו של דבר  1 

ואי אפשר להימנע מהתפיסה שאם אין לך מאחז אנחנו מדברים על שידור איכותי  2 

 3 - - -יני בתל אביב רצ

 4 בנווה אילן אין שידור איכותי? ר, אמיר גילת:"היו

שאלה מצויינת, אבל נווה אילן זה הבק אופיס,  יעקב בורובסקי: 5 

לערוץ השני יש בהשכלה, ברחוב ההשכלה וברחוב הברזל וברמת החייל סניפים,  6 

 7 - - -מצויין, זאת היתה בדיוק הנקודה, כי הערוץ השני מבין הבן היטב 

 8 זה לא מדוייק. ר, אמיר גילת:"היו

אתה יכול להגיד שזה לא מדוייק, ההבדל בין שנינו  יעקב בורובסקי: 9 

 10 - - -הוא 

 11 נווה אילן זה לא הבק אופיס, זה המיין אופיס.  ר, אמיר גילת:"היו

אפשר לעשות כל דבר בדרך שרוצים, נא לא  יעקב בורובסקי: 12 

אביב זה מוקד שאם בתל אביב אין להתבלבל, כל הערוצים הפרטיים מבינים שתל  13 

נקודת שידור או מקום שממנו אתה מעביר, אתה מאבד פוטנציאל מרואיינים  14 

 15 ופוטנציאל נושאים אדיר. 

זה נכון גם לגבי ירושלים, אם נהיה בעטרות ולא  נורית ירדני לוי: 16 

 17 - - -נהיה במרכז העיר 

 18 חד וחלק.  יעקב בורובסקי:

 19 - - -סת, עד שתגיע עד שתגיע לכנ נורית ירדני לוי:

אפשר לבקש רק את הדיון על תל אביב כשנגיע  ר, אמיר גילת:"היו 20 

 21 - - -לתל אביב 

לא, אי אפשר, כי אחד קשור בשני. נא לא לקחת  יעקב בורובסקי: 22 

את הדיון למקומות הלא נכונים, אני רוצה להציג את זה כפי שזה מסתמן. מי  23 

רשות השידור, מי מבטיח לנו, אף אחד מבטיח לנו שיש לנו באישור הרפורמה קריית  24 

מתכוונת. שימו לב מה מטרות הרפורמה כפי שהן מוצגות,  לא, גם הרפורמה לא 25 

ריכוז פעילות הרשות, כותבים, אבל כותבים בלשון שמשתמעת לשתי פנים, מטרה  26 

של המסמך שהמליאה הזאת צריכה לאשר זה הקמת בית רשות השידור,  1מספר  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 29 15.2.2012ירושלים, 

. מטרה שניה צריכה לדבר 1, מטרה מספר 8, לא 5, לא 2 , לא מטרה1מטרה מספר  1 

על יעדים כמותיים, מה זה תוכן, צריך להגיד כמה כסף הולך לתוכן, בואו נגיד מה  2 

מליון שקל על  330הרפורמה תייצר באמת, למה אנחנו מתחייבים בתשתיות, האם  3 

יו, באיזה פי מומחי רשות השידור הטכנולוגיים יעשו את המהפך שאנחנו מדברים על 4 

 5 אופן, מה יהיה, מה נשדר?

באופן שאנחנו נעבור משידור אנלוגי ברדיו  יוני בן מנחם: 6 

 7 ובטלוויזיה לשידור דיגיטאלי ברדיו ובטלוויזיה.

בסדר, השאלה היא אם זאת הרפורמה הדרמטית  יעקב בורובסקי: 8 

 9 - - -והתשובה היא 

 10 בציוד כן. יוני בן מנחם:

ורמה טכנולוגית, זה עשרת מונים לא, זאת לא רפ יעקב בורובסקי: 11 

יותר טוב ממה שקיים היום, אבל זה לא מסמך הרפורמה שבגינו אנחנו מתפשטים  12 

מהנכסים שלנו. אבל אני מסכים שאנחנו הרי לא משחקים שחמט עם עצמנו, אנחנו  13 

משחקים עם האוצר ולכן מומלץ בחום להגדיר לעצמנו, קודם כל המשא ומתן  14 

ר בבוקר, ומה שהיה לפני חודש לא דומה למה שהיום, יש זה לא מח 1.4-מתקיים, ה 15 

הישגים יפים מאוד, רק לפני חודש פה הוצג שחייבים לצאת לשכירות ולא יצאנו  16 

לשכירות, בואו נגדיר לעצמנו מה היא באמת רפורמה שלנו, של התוכן, של האזרח,  17 

 18 550-ו , מה יקרה אם אנחנו חס וחלילה נאשר את המסמך הזהלא של ועדי העובדים

 19 - - -יקומו ויצאו  45-55עובדים ילכו הביתה, מי ילך הביתה, הכי טובים, גילאי 

אתה אומר לבטל את הרפורמה? אני שואל, אני  ר, אמיר גילת:"היו 20 

 21 רוצה להבין מה שאתה אומר. 

לא, צריך לדבר אל אנשי המליאה שידעו על מה  יעקב בורובסקי: 22 

מצביעים. ילכו אנשים הביתה, אנשים  הם מצביעים, כי כרגע לא יודעים על מה 23 

טובים, יקבלו אחוזי פרישה מוגדלים וירוצו לערוצים המתחרים, זה מה שיקרה פה.  24 

זה יפתור לנו, יעקב נווה, את התוכן, זה ייצר דלק במדורת, אני חיכיתי ליוני עם  25 

 26 הסיור של אריק שרון כדי להגיד, זה ייצר דלק במדורה לכן סדרי העדיפויות צריכים

 27 550להשתנות. אנחנו בעד רפורמה, אנחנו בעד לקבל את הכסף הזה אבל אולי לא 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 30 15.2.2012ירושלים, 

עובדים, מה פתאום לעמוד כלשונו, אנחנו  150עובדים, אולי  200עובדים, אולי  1 

עובדים ילכו הביתה בתנאים  550-רוצים לקחת את כל נכסי רשות השידור העיקר ש 2 

טוב, זה ייצר תוכן, זה ייצר  מוגדלים, זאת המטרה שלנו, זה ייצר שידור יותר 3 

 4 - - -תשתית, זה ייצר לנו פה שפה אחרת 

אני חייב להגיד, יש פה משהו יעקב, הוא במובן  יואב הורוביץ: 5 

 6 - - -מסויים, לא ברמה האישית, ברמה המקצועית הוא לא הגון. יש פה 

עוד לא קרה פעם שאני מעלה טיעון שהוא שונה  יעקב בורובסקי: 7 

 8 .מדעתך והוא הגון

לא, אז אני אסביר. יש פה, אנחנו מגיעים לנקודת  יואב הורוביץ: 9 

החלטה, בא אלינו השר הממונה ומה שנכון היום, אני מסכים איתך, לא היה נכון  10 

לפני חודש ואולי גם לא יהיה נכון בעוד חודש, ואומר חברים צריכים להחליט. אם  11 

מדים עכשיו בהוראות אנחנו לא נחליט כמה דברים קורים, קודם כל אנחנו לא עו 12 

 13 החוק, זה מוסכם על כולנו, זה דבר ראשון.

לא, זה לא מוסכם על כולנו, כי מהיום שהחוק  יעקב בורובסקי: 14 

 15 חוקק ועד היום איש לא עמד בו. 

אבל הסברתי, חברים, לבוא בישיבה שאנחנו  יואב הורוביץ: 16 

 17 - - -צריכים בה לקבל החלטה 

 18 - - -יואב, יואב  יעקב בורובסקי:

ולהפיל מורא על אנשים, זה לא הגון משום  ואב הורוביץ:י 19 

שאפשר לעשות את זה בכל דיון. בכל דיון אתה יכול לעשות את זה ולהחזיר אותנו  20 

אחורנית. איך הוא אמר, תגיד מה כן, לא מה לא. ללכת להטיל ספק, יושב פה יושב  21 

גיבשו  ראש, יושב פה מנכ"ל, ישבו עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עם האוצר, 22 

תוכנית, היא לא מושלמת, אבל אם אנחנו לא ניתן להם אור ירוק להתקדם וכל  23 

 24 הזמן נחזיר אותנו אחורנית, אנחנו עוצרים את הכל. 

 25 אני נרגש עד דמעות. יעקב בורובסקי:

 26 - - -שום דבר, מה יקרה  יואב הורוביץ:



 ישיבת מליאת רשות השידור
 31 15.2.2012ירושלים, 

אני נרגש עד דמעות והצעקות באמת מרשימות  יעקב בורובסקי: 1 

י נרגש עד דמעות והצעקות באמת מרשימות אותי ושיעורי ההוגנות שאני אותי, אנ 2 

מקבל באופן קבוע כשדעתי אחרת לא מתאימים, אבל אני אחזור על מה שאמרתי.  3 

אני לא פוליטרוק ואני גם לא אומר לך את זה באופן אישי, ואני חבר מליאה וחבר  4 

ן שאני נמצא בו, אז אל דירקטוריון ויש לי חובות והחובות שלי הם קודם כל לארגו 5 

תרים את הקול ואל תגיד לי דברים שלא שמעת אותם קודם. אין דיון, לא בוועד  6 

המנהל ולא במליאה שאני לא אומר את הדברים האלה, אגב בניגוד לדעתך, למשל  7 

אתה ניסית ובצדק סובייקטיבי שלך להסביר שנכסים זה כלום והולכים לשכירות  8 

א הולכים לשכירות כי אני בדרך זו טוען. אני גם לא וצעקת שכירות ואני אמרתי של 9 

אומר שלא הולכים להסדר, נא לא להתבלבל, אני אומר שלא הגענו לסוף המשא  10 

 11 ומתן. 

אגב, עד עצם היום הזה אני סבור שאם תובטח  יואב הורוביץ: 12 

שכירות לתקופה ארוכה לרשות השידור ויתנו את המשאבים כדי להפוך אותה  13 

 14 יכים ללכת על זה.לרשות שידור, צר

 15 יכול להיות. יעקב בורובסקי:

נדל"ן זה לא טאבו של גוף משדר, גופי שידור רבים  יואב הורוביץ: 16 

וטובים בעולם יושבים בשכירות לטווח ארוך ואם אתה לא תהיה רלוונטי ואקטואלי  17 

גם אחרי שיהיה לך נדל"ן יבוא איזה ראש ממשלה או שר אוצר ויגיד חברים, בשביל  18 

 19 - - -ו צריכים מה אנחנ

אבל עוד פעם אני אומר, אתם עושים מיש מש כי  יעקב בורובסקי: 20 

 21 המסמך הוא מיש מש, זאת בדיוק הנקודה. 

ברמה האידיאולוגית אנחנו מסכימים כולנו אבל  נורית ירדני לוי: 22 

 23 המון פרטים לא סגורים.יש פה 

 24 תנו לי להשלים.  יעקב בורובסקי:

 25 - - -ם כרגע מה שאנחנו נדרשי יואב הורוביץ:

יואב, שום צעקה לא תעזור, אני אסיים את  יעקב בורובסקי: 26 

הדברים שלי גם אם תצעק מכאן עד הודעה חדשה. לכן אני מנסה להגיד ככה,  27 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 32 15.2.2012ירושלים, 

המסמך הזה לא בשל והוא לא בשל לא בגלל א' או לא בגלל ב' או לא בגלל ג', הוא  1 

סופו. נסכים עכשיו על לא בשל משום שאנחנו נמצאים בעיצומו של משא ומתן ולא ב 2 

ואנחנו  1.7-עקרונות המסמך הזה, נוותר על הרבה קלפים שיש לנו בדיון, מה זה ב 3 

הולכים לחתום, רשות השידור מוותרת על הערות האזהרה בקריה, נגמר הדיון, מי  4 

אנחנו בכלל, איזה עמדת כוח יש לנו בהמשך הדברים. הבאת את יונתן פסי והבאת  5 

שאסור לוותר על הערת האזהרה, כי איזה כוח סי אמר בדיון אותו מצויין ויונתן פ 6 

באמת יש לנו, יש לנו כוח של הערת אזהרה, יש לנו כוח שאנחנו על פי חוק בעלים של  7 

 8 - - -המקום 

יונתן פסי מתעסק  בענייני עבודה, הוא לא מתעסק  יוני בן מנחם: 9 

- - - 10 

העובדים אין לך הערת אזהרה, הנדל"ן הוא לא של  יואב הורוביץ: 11 

ולא של אף אחד, הנדל"ן הוא של המדינה והמדינה יכולה לקחת לך את זה ברצותה  12 

ואנחנו כרגע משחקים באיזה מין גן עדן של שוטים כאילו שמשהו פה שייך לנו,  13 

באופן ארעי אני ואתה יושבים פה והעובדים יושבים פה, בגלל שאיזה שהוא  14 

במקום בתוכן, שם אותם נה פוליטרוק לפני כך וכך שנים שם את כספי המדי 15 

 16 בקירות. 

 17 - - -אני חייב להסביר משהו  ר, אמיר גילת:"היו

אני מסיים רק בשביל העובדות, תקרא את  יעקב בורובסקי: 18 

המסמך, אתה מתחייב לחתום על ויתור על הערת האזהרה, כלומר המדינה מבינה  19 

לאוצר, צריך שהוא שלך. ההצעה שלי היא כזאת, המסמך הזה לא בשל, צריך לחזור  20 

לחזור לאגף הכלכלי, ברור שצריך ללכת ולחתום ולהגיע להסכם, צריך להגיע  21 

להסכם המיטבי, זה איננו ההסכם המיטבי, יש פה ים של פרצות, אם אנחנו בטעות  22 

ניתן ידנו למסמך מהסוג הזה נגיע בסופו של דבר לכך שגם נאכל את הדגים  23 

 24 המסריחים וגם יגרשו אותנו מהעיר. 

אני חייב הסבר לגבי לוח הזמנים והמתווה, כדי  ר, אמיר גילת:"היו 25 

שלא תהיינה אי הבנות. אין לנו זמן, בשבוע הבא המדינה ואנחנו בתוכה צריכים  26 

מדינת ישראל, רשות השידור, ראש הממשלה ושר  21.2-לתת תשובה לבג"צ, ב 27 
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ובדה האוצר חייבים לתת תשובה לבג"צ, אני חושב שאנחנו צריכים לנצל את הע 1 

שאנחנו צריכים לתת תשובה תוך שבוע ולגבש את ההסכם הזה כי אחר כך אף אחד  2 

לא יספור אותנו. היום גם לאוצר וגם למשרד רוה"מ וגם לרשות יש אינטרס משותף  3 

 4 לפעול בחסות העתיה הזאת של בג"צ לשינוי החוק. 

מה הקשר בין התשובה לבין זה, רוח התשובה היא  יעקב בורובסקי: 5 

 6 מקיימים את החוק. שאנחנו 

 7 אבל אתה לא מקיים את החוק. ר, אמיר גילת:"היו

למה? תיתן תשובה כמו שהמדינה תיתן תשובה,  יעקב בורובסקי: 8 

 9 - - -תכבול את עצמך בתשובה לבג"צ 

המדינה צריכה לבוא  21.2-אבל תן לי לסיים. ב ר, אמיר גילת:"היו 10 

החוק, היא תגיש את  לבג"צ אחרי שוועדת הכלכלה של הכנסת כבר תיקנה את 11 

ההמלצה שלה למליאה לתקן את החוק. הוועדה הזאת היתה אמורה להתכנס  12 

אתמול, בגלל שלא הצלחנו לכנס את ישיבת המליאה עד היום זה נדחה, מחכים לנו.  13 

זאת אומרת אנחנו מקבלים היום את ההחלטה, כן או לא, אני מקווה שכן, מכונסת  14 

לקרות לפני בג"צ. מה אנחנו מאשרים היום, ועדת הכלכלה לפני בג"צ, הכל צריך  15 

אנחנו היום מאשרים מתווה שגם חברי ואני ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לדוד  16 

חיון שלקח חלק פעיל כיושב ראש ועדת כספים במשא ומתן הזה ובהתדיינות הזאת  17 

ותרם תרומה חשובה, ואנחנו מבקשים פה לאשר מתווה שהוא מתווה עקרוני שגם  18 

מבקשים, גם הערב הזה לפני שנתפזר, לעשות בו שינויים, כי גם אנחנו רוצים אנחנו  19 

לחדד בו כמה דברים, והמתווה הזה הוא הפתח למשא ומתן שימשך, אכן ימשך  20 

, המועד שבו יחתם הסכם המימון ולכל אחד מהצדדים שמורה 1.4המשא ומתן עד  21 

נחנו מאשרים היום , א1.4כי הוא לא נחתם עד  1.4הזכות לצאת מההסכם הזה עד  22 

מתווה עקרונות להמשך ההידברות מול רוה"מ ומול האוצר לגבי חתימת הסכם  23 

 24 - - -מימון. ואני רוצה לחדד עוד משהו 

אני מבקש שהייעוץ המשפטי יגיד את דברו. זה  יעקב בורובסקי: 25 

 26 אמירה לא אפשרית מה שאמרת עכשיו. 

 27 מה לא? ר, אמיר גילת:"היו
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ש שהייעוץ המשפטי יחווה דעה על מה אני מבק יעקב בורובסקי: 1 

 2 שאתה אומר. 

זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי את הענין של  ר, אמיר גילת:"היו 3 

ויותר, עומדים בחוק וכמו שאמרנו כבר שלוש פעמים  2012-העמידה בחוק, אנחנו ב 4 

אף אחד לא יתקן לנו את החוק מבלי שאנחנו ניגש למתווה הזה. והדבר השלישי,  5 

אחת הסיבות העיקריות, זה שאם אנחנו לא נחתום על הסכם המימון , 1.4למה זה  6 

, מדוע, מתג ההתנעה של הרפורמה זה חתימת הסכם המימון, 2012הלכה לנו  1.4עד  7 

אנחנו סופרים שלושה חודשים פלוס חודש,  1.4-ברגע שההסכם הזה יחתם בע"ה ב 8 

ה מרצון ועוד שלושה חודשים לפרישה מרצון, לפתיחת חלון ההזדמנויות של פריש 9 

חודש למיון הבקשות וכו', הגענו ליולי, גם ככה זה כבר מאוחר מדי אבל עוד סביר  10 

, ברגע שאנחנו מעכבים בעוד לוחות זמנים, דוחים למאי או יוני 2012כדי להציל את  11 

 12 . ייעוץ משפטי בבקשה. 2012המשמעות היא שהלכה 

י רק שתי הערות בשלב הראשוני הזה, יש לנו ד תומר קרני: 13 

הרבה הערות למתווה עצמו, אנחנו נעיר אותן בהמשך עם התקדמות הדיון. קודם כל  14 

צריך להבין שהמתווה הזה לפחות לפי מה שאני יודע כרגע וזאת הבקשה של משרד  15 

ראש הממשלה, זה לא שזה יהיה משהו באוויר שהוא בסיס למשא ומתן, זה יחתם  16 

מסגרת שבעקבותיו ינוהל כהסכם ע"י מורשי החתימה של הצדדים, אמנם הסכם  17 

משא ומתן על הפרטים, אני אומר את זה רק כי צריך להבין על מה אנחנו מדברים  18 

כאן, אבל זה הסכם, זאת אומרת המסגרת שתיקבע בו, העקרונות שיקבעו בו יהיו  19 

עקרונות שיהיו כבר קבועים בהסכם, אני לא בטוח אם אחר כך אנחנו נוכל לשחק  20 

ת ז צריך להבין, עם הפרטים אולי כן אבל לא עם עם זה או לשנות את זה. א 21 

 22 העקרונות.

 23 ואם תהיה חתימה על הסכם המימון גם כן.  ר, אמיר גילת:"היו

ברגע שאתה בהסכם ואתה מנהל אחר כך משא  תומר קרני: 24 

ומתן ואין חתימה על הסכם המימון אז כבר מתחיל שלב, אני אומר את זה לא כי זה  25 

ריך להבין את המשמעויות שזה לא רק אמירה או איזה מונע או כי צריך, אלא כי צ 26 
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מסגרת שהיא תחייב, מסגרת לפחות לניהול נייר עמדה שיוצא והוא לא מחייב, זה  1 

 2 המשא ומתן וההסכם הפרטני חייב להיות על בסיס העקרונות האלה. 

 3 אבל יש לך פה הרבה אם. ר, אמיר גילת:"היו

כל תהליך עיסקי יש חברים, בכל עיסקה גדולה, ב יואב הורוביץ: 4 

הסכם עקרונות. אני רוצה להיות כן ולהגיד לכם שמנסיוני ומהערכתי הוא לא יהיה  5 

מושלם, אם מישהו חושב שאפשר לייצר פה הסכם מושלם הוא טועה. לא הסכם בין  6 

בני אדם, לא הסכם שלום, לא עיסקה, אף אחד לא יכול להגיד, חברים, כל מה  7 

ו לא. אבל יש, כמו שאמר עטאף, יש נקודה על ציר שאנחנו נרצה אנחנו נקבל, אנחנ 8 

הזמן שאנחנו חייבים להחליט ואנחנו חייבים לתת להנהלה שלנו את היכולת לעשות  9 

פריצת דרך. בזה שאנחנו הולכים צעד קדימה וכופרים בעיקר וחוזרים שני צעדים  10 

מן, שגורמים לעצמם נזק יותר גדול כל הזאחורה, אנחנו רק מתסיסים את העובדים  11 

 12 - - -אנחנו משלים אותם 

 13 העובדים. גלפיהאחריות שלנו היא לא  נורית ירדני לוי:

 14 אני מסכים איתך. יואב הורוביץ:

 15 היא כלפי הציבור, אותי מעניין הציבור.  נורית ירדני לוי:

אני מסכים איתך, את צודקת במליון אחוז, אבל  יואב הורוביץ: 16 

ליה כאילו שאפשר יותר טוב בשעה עושים, אנחנו גורמים להם לאש מה שאנחנו 17 

שאם אנחנו לא נקבל, ואני מבקש חברים, גם ממך יעקב, פה אחד, זה חשוב, פה  18 

אחד כי אנחנו גוף אחד, ונגיד לכולם, חברים, יש פה מליאה, יש פה ועד מנהל, יש פה  19 

מוסדות, שראו הצעה, רוצים ללכת קדימה, זאת תשובה טובה מאוד לבג"צ, אנחנו  20 

ביד את ראש הממשלה איתנו, ומחייבים אותם להגיע לפתרון הכי טוב, לוקחים יד  21 

הוא לא יהיה מושלם אבל יהיה פתרון. בדרך השניה, דרך שבה אנחנו תוהים  22 

ואומרים, אם זה לא יהיה בבת ים או לא יהיה פה או לא יהיה שם, חבר'ה זה  23 

 24 העיקר, זה לא העיקר. 

 25 רת גג, זה העיקר. העיקר שלא נישאר חסרי קו נורית ירדני לוי:

את תישארי חסרת קורת גג אם, אנחנו נישאר  יואב הורוביץ: 26 

 27 חסרי קורת גג אם אנחנו לא נהיה רלוונטיים. 
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האמירה החשובה היא שאנחנו צריכים להכיר בזה  אורי ארבל גנץ: 1 

שנקודת הפתיחה שלנו, אנחנו לא משחקים ממקום של חזקים, אנחנו במקום של  2 

 3 ם מאוד לא טוב. מפסידים, אנחנו במקו

הדברים שלי לא כוונו בעד או נגד או מניעה, אלא  תומר קרני: 4 

 5 פשוט כדי שחברי המליאה יבינו את המסגרת המשפטית שאנחנו מדברים. 

אני מציע שניכנס לרזי הסעיפים, אלא אם כן אתה  ר, אמיר גילת:"היו 6 

 7 רוצה משהו כללי לפני זה. 

באופן כללי. בתור  אני רוצה להגיד כמה משפטים דוד חיון: 8 

מי שהיה מעורב במגעים אני רוצה להגיד כמה משפטים. אני חושב שלמרות מה  9 

שאורי אמר עכשיו, אנחנו לא כל כך בעמדה מוחלשת, אני דווקא מרגיש שזרת שער  10 

כושר מצויינת ובלתי חוזרת ואת זה רואים כשנפגשים עם אנשים מול אנשים, לקבל  11 

בסקי אמר קודם, הושגו הישגים לא מבוטלים הישגים לא מבוטלים וכמו שבורו 12 

בחודש האחרון. וההישגים הם בכל התחומים. הם בהתחייבויות הכספיות, הם  13 

בנושא הנדל"ני, אני לא אכנס עכשיו לפרטים כי תיכף ניכנס לפרטים, אבל אני חושב  14 

שמשרד ראש הממשלה ומשרד האוצר נתפסו כאן במרכאות בשעת כושר בלתי  15 

לתי רגיל ללכת לקראתנו, ללכת איתנו ולא לשבור את הכלים. הם לא רגילה, ברצון ב 16 

במצב, יש משאים ומתנים שאתה אומר אני מגיע מול משרדי הממשלה ואני יודע  17 

שבסופו של דבר הם רוצים לסגור אותי, הם לא צריכים אותי, אני נטל, זה לא  18 

ת וזה עולה המקרה ואת זה אנחנו צריכים להפנים, אבל אני אומר לכם חד משמעי 19 

כל הזמן ברקע ופה אני מחזק גם את מה שיואב אמר, החלופה למצב שאנחנו לא  20 

של סגירה, אולי היא מאשרים את הרפורמה ואת המתווה המפורט היא חלופה  21 

ירה לפתיחה בעתיד אבל זה חד משמעי, וזה לא רק חלופה של מציאות כמו סג 22 

במלוא הרצינות, זאת  שתיאר יוני אלא חלופה שפקידי הממשלה לוקחים אותה 23 

אומרת שאם לא תהיה רפורמה הם ידאגו לסגור את הרשות. אני עוד אתייחס  24 

 25 בהמשך לפרטים. 

יש פה איזה שהוא פער מסויים בין חברי הוועד  נמרוד לב: 26 

המנהל לבין חברי המליאה, יש כאן משהו שאני רוצה להבין, אני דיברתי על זה  27 
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שבון. חברי הוועד המנהל מכירים את אתמול עם אודי, חשוב שניקח את זה בח 1 

 2 - - -החומר, מכירים את הנושא 

 3 אני לא חבר הוועד המנהל. דוד חיון:

ספים ויש לך לא משנה, אז אתה יושב ראש ועדת כ נמרוד לב: 4 

גם נגיעה בענין הזה. נטיית הלב שלי, אני מסכים פה עם כל הדברים שנאמרו, נטיית  5 

שהמקום הזה זקוק לרפורמה, אין פה בכלל  הלב שלי היא לתמוך ברפורמה, כמובן 6 

שתי פנים, חסר לנו משהו להתבסס עליו. מה קורה, המצב כרגע הוא כזה שאנחנו  7 

מקבלים אינפורמציה חלקית מסויימת מהוועד המנהל ואנחנו נדרשים על פי  8 

 9 האינפורמציה הזאת ואני שומע פה דברים קצת שונים.

 10 כנית. אז בוא תקרא את התו ר, אמיר גילת:"היו

אני לא מדבר על התוכנית, לפני התוכנית, עדיין  נמרוד לב: 11 

משהו כללי, אם יש מצב, אני נציג ציבור, אני חושב שתפקידי לדאוג לאינטרס של  12 

הציבור, האינטרס של הציבור הוא שתהיה לו רשות שידור מתפקדת. אם אומרים לי  13 

שהוא מסמך שאומר לי  שהמצב הוא כל כך קריטי, אני מקבל איזה שהוא נייר, איזה 14 

ושעליו אני מתבסס, המצב הוא כזה קריטי, הנה דוד אומר שתיכף יסגרו, שאנחנו  15 

 16 לא יכולים לתפקד בלי זה.

 17 יש הערת עסק חי בדוחות הכספיים.  דוד חיון:

אבל אתה בא ממקומות מסויימים, הכל טוב ויפה,  נמרוד לב: 18 

 19 - - -לי אין את הנתונים שלכם יש. אני צריך משהו 

הדברים האלה הוצגו במליאה עשרות פעמים, אני  יוני בן מנחם: 20 

 21 הצגתי את זה. 

תבינו, זה יעשה לנו את החיים הרבה יותר קלים,  נמרוד לב: 22 

אם אני אקבל איזה שהוא מסמך שאומר לי, יש הערכת מצב מושכלת שמבוססת על  23 

 24 - - -משהו מסויים 

 25 אז בוא תשמע, בוא תשמע. ר, אמיר גילת:"היו

כשהוועד המנהל אומר לי, תקשיבו, המצב הוא  ד לב:נמרו 26 

 27 כזה וכזה, אני תומך בלי להסס ובלי בעיה. 
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 1 - - -הוועד המנהל אומר לך והמנכ"ל אומר לך  ר, אמיר גילת:"היו

זה תפקידי כנציג ציבור, לעמוד מאחורי הדבר  נמרוד לב: 2 

 3 הזה.

מרת לך וסמנכ"ל כספים אומר לך וועדת כספים או ר, אמיר גילת:"היו 4 

 5 - - -שהרשות נמצאת בהערת עסק חי 

 6 - - -לא אומרת לי בעל פה, אני רוצה משהו  נמרוד לב:

אודי, תעביר לו את המסמך. דוחות כספיים, תקבל  ר, אמיר גילת:"היו 7 

 8 את הדוחות הכספיים. 

תעלה אלי אחרי הישיבה אני אתן לך את הדוחות  יוני בן מנחם: 9 

 10 הכספיים. 

 11 - - -כספיים, רק תגידו לי לא דוחות  נמרוד לב:

יש דו"ח כספי עם הערת עסק חי. אנחנו חייבים  ר, אמיר גילת:"היו 12 

 13 להתקדם, אחרת נבלה פה עד הלילה. 

אני מבקש, מכיוון שלמדתי את זה ואני מכיר את  יואב הורוביץ: 14 

זה, אני מבקש שירשם בפרוטוקול שאני תומך בהצעה ואני שוב מתנצל שאני צריך  15 

 16 ללכת. 

מה שרציתי לומר זה שאני מקנאה בך שאתה רגוע  כהנא: בלהה 17 

אני לא אשן כל כך טוב ובטוח, אני הולכת מפה, גם אם אני ארים את היד בעד  18 

בלילה, אז אני באמת מקנאה בך. ובהמשך לזה, כאיש עסקים וכאדם שמבין  19 

במספרים וכחבר הוועד המנהל, אתה יכול לומר לנו שכל מספר שיש פה נבדק ויש לו  20 

ימוכין, זה לא מספר, בוא נגיד שנעשו בדיקות הנאותות הראויות הראויות לכל ת 21 

מליון  330מליון שקל,  110מליון שקל,  40מספר, אנחנו מדברים פה על מספרים של  22 

 23 שקלים, זה לא מספרים של מה בכך. 

 24 אלה מספרים ממקום אחר, זה לא שייך לזה. ר, אמיר גילת:"היו

 25 לבדיקת נאותות אגב.  זה לא שייך יוני בן מנחם:

 26 אני רוצה לענות.  יואב הורוביץ:
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בדיקת נאותות, זאת אומרת שאם כתוב לי שעולה  בלהה כהנא: 1 

מליון ש"ח לבניית מבנה לרשות השידור כשמדברים על מתחם הקריה בתל אביב  40 2 

- - - 3 

 4 , אבל בסדר.את נכנסת לפרטים ר, אמיר גילת:"היו

 5 - - -, אני שואלת את יואב אני לא נכנסת לפרטים בלהה כהנא:

 6 אני אענה לך, שאלת אותי שתי שאלות.  יואב הורוביץ:

הוא הציג את זה כשהוא מאוד רגוע, אז אני  בלהה כהנא: 7 

מליון שקל, אתה כחבר הוועד המנהל  40שואלת אותך, האם כל מספר כזה, ראית  8 

ש"ח וזה מליון  40-וכאיש עסקים, אדם שמבין בדברים, יכול לומר אכן נבדקו ה 9 

סכום שאמור לכסות את העלות של המבנה. זה מה שאני שואלת, נבדק בצורה  10 

 11 נאותה, בצורה שאנחנו יכולים להיות רגועים או ללכת כמוך לפחות. 

אם אפשר רק להשלים מילה, לא מופיעים פה  חני פרי: 12 

המקורות והשימושים, זה לי לפחות לא לגמרי ברור אם זה סגור או אם באמת מה  13 

 14 פה כמקורות מכסים את כל מה שצריך.  שמוצג

 15 אין לך את המסמך? ר, אמיר גילת:"היו

 16 את המסמך קראתי עד תום וזה לא הוצג שם.  חני פרי:

אני רגוע כי כזה אני וכשאני מקבל החלטה אז אני  יואב הורוביץ: 17 

עומד מאחוריה ואני חושב שאנחנו כנציגי ציבור צריכים במשך הזמן לשאול שאלות  18 

חלטה בסוף וכשאנחנו מקבלים החלטה אנחנו צריכים לעמוד מאחוריה ולקבל ה 19 

משום שכמו בעסקים וכמו בחובה שלנו מול הגוף הזה, אנחנו צריכים לנוע קדימה,  20 

אנחנו צריכים לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אני אמרתי מראש, אין במצבנו  21 

כי בעייתי זה שיש היום פתרון מושלם, הדבר הכי בעייתי שיש כרגע זה להמתין, ה 22 

להמתין. באשר למספרים, המספרים האלה נבדקו, יושב פה סמנכ"ל כספים, יושבת  23 

 24 - - -פה ההנהלה 

 25 מי מציע להמתין, רוצים להמשיך. יעקב בורובסקי:

יושבת פה ההנהלה וההנהלה הזאת היא ההנהלה,  יואב הורוביץ: 26 

י האוצר ומגבשים ישב מנכ"ל משרד רוה"מ, היועץ הכלכלי של משרד רוה"מ, אנש 27 
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כרגע פתרון, הפתרון הזה הוא פתרון שאני מסכים איתו, שהעקרונות שלו נראים לי  1 

ואני חושב שכולנו בלי יוצא מן הכלל, אגב כל דירקטור בכל מקום מגבש את  2 

החלטתו על סמך דוחות שסמנכ"ל כספים של כל ארגון מצהיר שהם דוחות ומשרד  3 

רים הנכונים של אותו עסק ועל סמך זה רואה החשבון המבקר מצהיר שהם המספ 4 

וכך עשיתי. אני אומר עוד פעם חברים, אנחנו יכולים לקום ולצאת מקבלים החלטה.  5 

מפה ולבקש נוסף, ולבקש, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד קריטית, איתרע מזלנו וזה  6 

הגיע למשמרת שלנו, אנחנו לא יכולים לגלגל את זה הלאה, לא על העובדים ולא על  7 

הלה, צריכים לקבל החלטה ומכיוון שצריכים לקבל החלטות ובניהול כמו ההנ 8 

 9 בעסקים יש נקודה על ציר הזמן שכל אחד צריך להגיד את עמדתו.

לעזור להנהלה שעבדה קשה, אנחנו יש לנו רצון רב  נורית ירדני לוי: 10 

רוצים לחלץ את רשות השידור, יש לנו רצון בנקודת זמן הזאת, אבל אנחנו צריכים  11 

קבל החלטה אחראית כלפי הציבור ויש לנו הרגשה שישנם נתונים שחסרים לנו ויש ל 12 

בורות שאני רוצה להבין, אם אתה אומר שזה מתווה, איפה יש לנו נקודות שאנחנו  13 

שלא נישאר פה קרחים מכאן ומכאן. אם תרגיע אותי שם אני אוכל נוכל להגיד  14 

 15 להרים אצבע.

צגתי, זה מה שניסיתי זאת בדיוק הסוגיה שאני ה נמרוד לב: 16 

להסביר. לחברי המליאה להבדיל מחברי הוועד המנהל חסר חומר, אנחנו מסתמכים  17 

על הדברים שאתם מביאים לנו. אם אתם מבחינתכם אומרים לנו, הערכת המצב  18 

שלנו מבוססת, היא אומרת שרשות השידור קורסת אם לא מאשרים את זה עכשיו  19 

חנו נצביע בעד, אנחנו לא רוצים שהרשות ואי אפשר לחכות עוד שבועיים, אז אנ 20 

 21 תיפול.

האם יש מישהו בחדר הזה שמתנגד למתווה  ר, אמיר גילת:"היו 22 

מליון שקל, אנחנו מתניעים את תהליך הרפורמה,  400שאומר שהמדינה נותנת לנו  23 

מוסרים את רוממה, מפנים את רוממה, בונים את קריית רשות השידור בשערי צדק,  24 

ובונים מתחם במטרופולין תל אביב. האם יש מישהו שמתנגד בשליש משערי צדק  25 

 26 למתווה הזה? 

 27 זאת הצבעה עכשיו? נמרוד לב:
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אני שואל קודם כל האם יש התנגדות, אני רוצה  ר, אמיר גילת:"היו 1 

 2 לראות איפה אנחנו עומדים, לפני האימים. 

לפני האימים אני חושב שיש דברים, אני מציע  תומר קרני: 3 

 4 ין השאר עוד דברים, גם דברים משפטיים.שקודם תציגו ב

זה לא משפטי, זה גם לא הצבעה, אני רק שואל,  ר, אמיר גילת:"היו 5 

 6 האם יש מישהו בחדר הזה שמתנגד למה שאמרתי. 

 7 תחזור שוב.  בלהה כהנא:

מליון שקל,  400אני חוזר שוב, מקבלים מהמדינה  ר, אמיר גילת:"היו 8 

ית רשות השידור בשערי צדק, בונים מתחם מתניעים את הרפורמה, בונים את קרי 9 

שידור מודרני במטרופולין תל אביב וזה באמצעות הכספים מרוממה ומפנים את  10 

 11 ושינוי הסכמי השכר. כלומר התנעת הרפורמה. איש  700רוממה, שדרוג טכנולוגי, 

אני אומר שוב כי אני רוצה שנבין על מה אנחנו מדברים, אחר כך ניכנס לסעיפים  12 

 13  הקטנים.

אני רוצה להעיר משהו, מה ששאלתי את יואב  בלהה כהנא: 14 

והוא לא ענה לי אני רוצה לשאול את סמנכ"ל הכספים, שוב אני אומרת, יש בתוכנית  15 

הזאת מספרים, האם אנחנו יכולים כחברי מליאה שאנחנו לא יכולים לרדת  16 

סמנכ"ל לרזולוציה של בדיקת דוחות כספיים וכו', זה לא מעשי, האם אנחנו, אתה כ 17 

 18 - - -כספים יכול לומר לי 

בלהה, זה מופיע בסעיף האחרון ויש לנו מה להגיד  ר, אמיר גילת:"היו 19 

 20 על זה. 

 21 אבל אני רוצה שהוא יגיד. בלהה כהנא:

אנחנו צריכים שמישהו יקח אחריות כדי שניקח  נמרוד לב: 22 

 23 החלטה, אתם לא מבינים. 

בים במספר האם אתה יכול לומר לי, כשאנחנו נוק בלהה כהנא: 24 

מליון  40מליון ש"ח כדוגמה, אני מדברת על כל מספר ומספר שבמתווה,  40של  25 

ש"ח, אני יכול לקחת אחריות שזה באמת סכום שבאופן ריאלי נכון להיום ונכון  26 

 27 למימוש אנחנו יכולים לבנות בכספים האלה את הבית.
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וככה לגבי כל הסכומים שנמצאים שם, מי לוקח  נמרוד לב: 1 

 2 יות. על זה אחר

אני אישב. בלי קשר לנדל"ן המתווה המוצע העלינו  רן אפרתי:ע 3 

אותו על התוכנית העיסקית של הרפורמה כשצריך לתת את הדעת לשני תרחישים,  4 

נעצר מתווה הפחתת האגרה,  1.1.2013-תרחיש אחד כפי שכתוב במסמך שהחל מ 5 

ל וזה גם בתרחיש הזה קיים גירעון בין המקורות והשימושים של מאה מליון שק 6 

כתוב בנייר. מתחת לאותו סעיף יש הצעה של משרד ראש הממשלה לסגירת הגירעון  7 

והיא הצעה שבמהותה אומרת שהרשות תיקח אחריות על הגירעון הזה ואני לא יכול  8 

להמליץ לאמץ את ההצעה הזאת. אני חושב שתנאי לאישור חייב להיות שתהיה  9 

 10 סגירה פיננסית כולל המאה מליון שקל. 

 11 . כאמור זה מופיע בסעיף האחרון ר, אמיר גילת:"היו

בתרחיש שבו לא נעצרת הפחתת האגרה, כל  רן אפרתי:ע 12 

 13 הסגירה הפיננסית מתמוטטת ברמה של גירעון של מאות מליוני שקלים. 

 14  - -אני לא שומעת, טכנית אני לא שומעת, התרחיש  בלהה כהנא:

פחתת שוב, אני אגיד בקול רם אם לא נעצרת ה רן אפרתי:ע 15 

אז הסגירה הפיננסית לא קיימת והגירעון הוא ברמה הרבה יותר  2013-האגרה מ 16 

מליון שקל, זה מספר שנקבע באופן שרירותי ועל סמך המידע  40-גבוהה. לענין ה 17 

שקיים אצלי מאותה עבודה שערכה חברת טסק על צרכי הדיור של רשות השידור  18 

, להערכתי הסכום שידרש בתל אביב, שנסמך על צרכים שהגדירו מנהלי המדיה 19 

 20 מליון שקל.  40-לבינוי מבנה בתל אביב כשעלות הקרקע היא אפס גבוה מ

 21 אז איך אתם רוצים שנאשר את זה? בלהה כהנא:

תנו לי לנהל את הדיון, אתם רוצים לנהל את הדיון  ר, אמיר גילת:"היו 22 

- - - 23 

 24 אתה שאלת שאלה. נמרוד לב:

 25 מה.אבל אתה קופץ קדי ר, אמיר גילת:"היו

 26 אבל אתה שאלת עכשיו שאלה, אני בא לענות לך. נמרוד לב:
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לא, אל תענה לי, זה פשוט יחסוך הרבה זמן אם  ר, אמיר גילת:"היו 1 

הרבה  1.4-תלכו איתי. תלכו לפי המתווה. כמו שאמרתי בתחילת הדברים, עד ה 2 

דברים יכולים לקרות, המשיל את זה מי שהמשיל את זה לזה שאנחנו מגלגלים  3 

באוויר הרבה כדורי ג'גלינג וכדור אחד יכול ליפול, לפחות, אנחנו יודעים את  עכשיו 4 

זה, אבל אנחנו חייבים, ואז לא קרה כלום, אנחנו לא מחוייבים לכלום ולכן אנחנו  5 

אומרים, שימו לב, זה הסעיף של הסגירה הפיננסית שהצביע עליה ערן, המאה מליון  6 

ולכן אני רוצה למקד ולכן אני כל הזמן  האלה, שימו לב, אנחנו צריכים לדון כרגע 7 

מחזיר אתכם לעיקר מבחינת האישור של המתווה הערב ולא למסביב. אם ראש  8 

הממשלה יחליט שהוא לא עוצר את מתווה העלאת האגרה בררו שהמתווה הזה  9 

לעשות פרסומות באינטרנט, קורס, אם ועדת הכלכלה של הכנסת לא מאפשרת לנו  10 

יש לזה פתרון אחר אבל צריך להחליף את הפתרון וכו',  המתווה הזה לא יקרוס כי 11 

אבל בואו נגיע, זה הכל רשום. כרגע מה שאני מבקש זה שתבינו את הקונספט  12 

העיקרי ואחר כך את האם אם אם, הקונספט העיקרי אומר, אני אומר את זה בפעם  13 

הרביעית כדי שתשמעו, הקונספט העיקרי אומר שאנחנו מתניעים את תהליך  14 

מליון ש"ח  240מליון ש"ח מהאוצר, הלוואה של  90מה באמצעות מענק של הרפור 15 

מליון ש"ח אנחנו  400מהאוצר, כל זה תוכנן מראש ואת היתרה של הסכום החסר  16 

נכסים אלא נכסים. ומה הם הנכסים, פינוי -מממנים באמצעות מימוש נכסים, אל ה 17 

מליון  40-ר ההלוואה ומליון שקל להחז 110מליון שקל, מהם  150הקריה שיתן לנו  18 

לטובת הקמת השלוחה התל אביבית של רשות השידור. זה אחד. ירושלים, אנחנו  19 

מפנים את רוממה שהיא מתחם מקרטע שלא רוצים להישאר בו יום אחד, מקבלים  20 

מליון שקל ואיתו מממנים את עלות בניית קריית רשות השידור בשערי  220עליו  21 

מליון שקל  220יזיה ובנין הרדיו. מקבלים עליהם צדק. רוממה והחוטים, בנין הטלוו 22 

ובאמצעותם בונים את קריית רשות השידור. היא תיבנה פה על שטח של שליש  23 

מהמתחם כששני שלי אנחנו נותנים למדינה בתמורה להחזר ההלוואה, פלוס הנכס  24 

מליון. במילים אחרות, אנחנו מקבלים צ'ק  40-של רחוב ירמיהו שהוא מוערך ב 25 

מליון של  110-מהם הוא הלוואה, מדוע, כי ה 290מליון שקל,  400על  מהמדינה 26 
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הקריה הולכים מכיס לכיס במיידי, הם לא נספרים כבר במסגרת ההלוואה ארוכת  1 

 2 - - - 290הטווח, כך שנשארנו בקופה עם 

 3 .110-לא הבנתי את הקטע עם ה רן אפרתי:ע

 4 ה.הוא לא מחשיב לך בהלווא 110-את ה ר, אמיר גילת:"היו

אבל הוא כן צריך לשרת את הרפורמה, הוא כן  רן אפרתי:ע 5 

 6 כסף שצריך להגיע לרשות השידור.

וודאי, אמרתי, עובר מכיס לכיס למימון הרפורמה  ר, אמיר גילת:"היו 7 

זה  40, מתוכה 290-הופכת ל 400-אך הוא לא יהיה חלק מההלוואה, ההלוואה של ה 8 

 9 250ונשארנו עם לממש אותו במהירות,  הנכס ברחוב ירמיהו שאין עוררין על היכולת

מליון שקל שאנחנו מוסרים למדינה ומתחלקים איתה במתחם הזה לפי התסריט  10 

האופטימי, שני שליש הולך למדינה או ליזם פרטי או לשיווק, לא משנה, אנחנו גם  11 

אגב לא אמרנו את זה פה, אנחנו בשיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח ירושלים  12 

י לסייע לנו בכל מה שהיא יכולה, יש לי פה מכתב מראש שעשתה מאמץ רב כד 13 

עיריית ירושלים, יש לי פה מכתב ממהנדס עיריית ירושלים שמבטיחים לקדם את  14 

התב"ע בהקדם האפשרי ולעשות כל שביכולתם לקדם את התב"ע, זה לא משהו  15 

משפטי אבל זה רוח גבית. אז זה התסריט האופטימי, שאני אומר עוד פעם, בשורה  16 

חתונה שלו יש רפורמה, יש קריית רשות השידור בשערי צדק ויש שלוחה בתל הת 17 

אביב והמדינה מממנת את ההלוואה שהיא נתנה לנו באמצעות אותם נכסים  18 

שפירטתי קודם ואנחנו בונים את קריית רשות השידור באמצעות מימוש רוממה. עד  19 

תחילה הבעיה, כאן המתווה שאני לא חושב שלמישהו בחדר יש בעיה איתו. מתי מ 20 

אם אם אם, אם אין שינוי תב"ע ואם, וכו'. עכשיו אני רוצה, תחזיר את השקף של  21 

, בחירת האתר החלופי תהיה כך שתוקצה 3תל אביב, זה הנושא של הקריה, סעיף  22 

, המיועדת לשטחי ציבור במחיר אפס. כלומר, אנחנו מפנים -לטובת הרשות קרקע ב 23 

 24 40מליון שקל, מקבלים פלוס  110מקבלים , אנחנו 1את הקריה, תקפצו לסעיף 

 25 . 110-במטרופולין תל אביב ונשארים עם ה מסומנים לבניית מבנה לרשות השידור

 26 זה בתיאום עם עיריית לוד.  יעקב בורובסקי:
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עכשיו אני רוצה להסביר את נושא לוד. הממשלה  ר, אמיר גילת:"היו 1 

ך ניגוד עניינים, המתחם רואה חשיבות רבה בפיתוחה של העיר לוד, שירין יש ל 2 

 3 נמצא מול בית הספר שלך. 

בפעם הבאה אני אפרסם על הבית שלי מודעה  שירין חאפי: 4 

 5 שהוא בגוש דן. 

 6 אני רוצה להסביר לגבי לוד. ר, אמיר גילת:"היו

 7 את צריכה לצאת מהישיבה.  נורית ירדני לוי:

ני אוחברים תעזרו לי, הפרטים הם רבים גם ככה,  ר, אמיר גילת:"היו 8 

שאנחנו רואים והיו פה  40-שוב אומר, אנחנו החלפנו טיוטות, זאת בערך הטיוטה ה 9 

כמו ששמעתם זה התחיל מזה שאמרו לנו לפנות את שערי צדק  התפתחויות, 10 

ההישג העיקרי, ששערי צדק בידינו. והמנכ"ל ואני וגורמים אחרים עמדנו על זה וזה  11 

בתל אביב קרקע במחיר אפס,  לפי המתווה הזה. ואנחנו מקבלים פה, שימו לב, 12 

כלומר המדינה נותנת לנו בחינם במקום הקריה שטח חום, שכבר הסברתי מה זה,  13 

שטח לשטחי ציבור, ועליה נקים את רשות השידור כשהמדינה מציעה לנו את לוד.  14 

אנחנו כבר במקביל ניהלנו מגעים עם גורמים אחרים כולל עיריית בת ים ואיתרנו גם  15 

וונטיים לענין הזה. לוד זה בהמלצה של המדינה, שימו לב, זה שטחים בבת ים שרל 16 

, מנוסח, הממשלה מודיעה כי הציעה להנהלת רשות השידור בתיאום עם עיריית לוד 17 

אני מציע שההצעה שאנחנו נקבל תאשר את מתווה, אני הולך סעיף סעיף, לאשר את  18 

מטרופולין נושא מתחם תל אביב, רק לתקן שם את הנושא שאנחנו נעשה את זה ב 19 

תל אביב ואנחנו נחליט על המקום המדוייק לא עכשיו. אין סיבה למהר להחליט  20 

 21 עכשיו על המקום החלופי. האם יש התנגדות לכך?

אם יש מקום שנפרט את כל ההערות כי יש לנו די  תומר קרני: 22 

 23 - - -הרבה 

 24 לא כרגע, רק עקרוניות. ר, אמיר גילת:"היו

 25 ות עקרוניות. עקרוניות, הרבה הער תומר קרני:

 26 עקרוניות בבקשה.  ר, אמיר גילת:"היו
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יהיה נוסח הצבעה אחר ממה, לא הולכים להצביע  יעקב בורובסקי: 1 

 2 על המקשה הזאת, אם אני מבין נכון. 

 3 אנחנו חייבים להצביע.  ר, אמיר גילת:"היו

 4 אם חייבים אז חייבים לדון.  יעקב בורובסקי:

 5 עיף סעיף. אז מציע שנצביע ס ר, אמיר גילת:"היו

 6 אבל יש הערות. בלהה כהנא:

אם דנים על המסמך כולו ובסוף החלטה אז צריך  יעקב בורובסקי: 7 

 8 לדון על המסמך.

 9 אני פותח עכשיו לדיון את נושא תל אביב.  ר, אמיר גילת:"היו

 10 ומה הפרק הקודם? יעקב בורובסקי:

הפרק הקודם זה ירמיהו, בוא נשאיר את זה, אם  ר, אמיר גילת:"היו 11 

תהיינה הערות, חבל לבזבז זמן על ירמיהו, יהיו הערות על ירמיהו אז נחזור בסוף.  12 

 13 בוא נלך לפי סדר החשיבות ולא לפי סדר המספרים. 

זאת הצבעה הראשונה, עד עכשיו לא הצבענו על  נמרוד לב: 14 

 15 כלום. רק שיהיה ברור. 

 16 הערות לגבי תל אביב. ר, אמיר גילת:"היו

ות שלנו הן, גם לגבי תל אביב ויש ההערות המשפטי תומר קרני: 17 

הערות דומות לגבי שאר המתחמים, הנוגעות בעיקר לנושא של הממשוק בין הפינוי  18 

לנכס החדש. לדעתנו המתווה כמו שהוא מנוסח כרגע לא כולל פתרונות וזה משאיר  19 

, לא כולל 1.4אם צריך להשאיר את זה להסכם הפרטני שיחתם עד אותנו מודאגים  20 

 21 - - - פתרונות לגבי

 22 תומר, סעיף סעיף.  דוד חיון:

 23 תפנה אותנו לסעיף. ר, אמיר גילת:"היו

 24 לגבי מה קורה כאשר רשות השידור נדרשת לפנות. תומר קרני:

 25 סעיף סעיף, תומר.  דוד חיון:

אני לא יודע אם כתוב פה שהקרקע תהיה בבעלות  תומר קרני: 26 

וב. לרשות השידור הרשות, החלופית, זאת הערה אחת. במסמך שלפני זה לא כת 27 
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היום יש הסכם בתל אביב שמקנה לה זכויות מסויימות, אני לא יודע, יכול להיות  1 

שהתשובה לזה היא חיובית, אבל אני לא יודע אם נבדק האם החלופה הזאת היא  2 

עומדת לפחות מבחינה כלכלית ומבחינות אחרות במה שיש לנו כבר כיום בהסכם עם  3 

פנים ומקבלים נכס חלופי, אז צריך לוודא שמצבנו המדינה, הרי יש הסכם שאנחנו מ 4 

 5 לא נגרע. 

אני מציע שנכניס סעיף שאומר שהערת האזהרה  דוד חיון: 6 

 7 - - -לא תוסר כל עוד שלא קיבלנו 

 8 אני אגיע גם לזה.  תומר קרני:

. אחרי שנמחק את 2אני ממליץ למחוק את סעיף  יעקב בורובסקי: 9 

 10 . בלי לחץ לקיים משא ומתן לנוכ 2סעיף 

למה לא להסיר אותו אחרי שאנחנו מקבלים את  דוד חיון: 11 

 12 הכסף. 

 13 נמחק אותו. יעקב בורובסקי:

למה שיתנו לך כסף אם אתה לא מתחייב להסיר  דוד חיון: 14 

 15 אותו. 

נמחק אותו מהטעם הפשוט, זה הנשק שעד היום  יעקב בורובסקי: 16 

, כל מה נתן כוח לרשות השידור התל אביב. מינהל מקרקעי ישראל עושה הכל 17 

שמעניין את מינהל מקרקעי ישראל זה שהערת האזהרה תרד, דקה אחרי זה כל  18 

רשות השידור פה יכולה לנופף באיזה מסמך שהיא רוצה, היא איבדה את הכוח  19 

 20 האמיתי שלה. ולכן בוא נמחק את זה. 

 21 - - -אם אתה מקבל את הכסף  דוד חיון:

 22 ה מקבל ביולי. לא, אבל אתה חותם באפריל, את ר, אמיר גילת:"היו

אני מוכן למחוק את זה ביום שאני אראה  יעקב בורובסקי: 23 

 24 - - -שהתחילו להיכנס לעבודה על מתחם 

אפשר לקבוע את זה בחלוף פרק של, להתנות את  אסתי אפלבאום: 25 

 26 - - -זה בחלוף פרק של שנה מיום 

 27 לא שנה, שנה לא יעשו כלום.  יעקב בורובסקי:
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כם חד צדדי, מה אנחנו אי אפשר לחתום הס דוד חיון: 1 

 2 נותנים בתמורה.

יש לי הערה גם לענין של הערת האזהרה, שצריך  תומר קרני: 3 

שמופיע בפניכם לא מופיע במתווה  2לתת איזה שהיא בטוחה קניינית, אגב, סעיף  4 

שלפני אבל בכל מקרה התכוונו להעיר שאנחנו צריכים למצוא או לדרוש בטוחה  5 

ושוב, כדי שבבוא היום כאשר יחלוף פרק הזמן חלופית לנושא של הערת האזהרה  6 

שבו אנחנו נדרשים לפנות את המתחם בתל אביב, אנחנו לא נמצא את עצמנו בחוץ.  7 

 8 - - -לפי המתווה הכתוב כרגע יש פרק זמן שבו אנחנו צריכים לפנות את 

יש חוזה, אנחנו נחתום ונגיד המדינה לא תקיים,  דוד חיון: 9 

 10 - - -אז כאילו מה 

חסרה הוראה לגבי מועד, יש אי בהירות לגבי מועד  ני:תומר קר 11 

 12 העברת הכספים. 

אנחנו מצביעים על המתווה באופן כללי, אני רוצה  שירין חאפי: 13 

 14 - - -להבין, אנחנו מצביעים על משהו עקרוני 

 15 על זה.  ר, אמיר גילת:"היו

, אני הבנתי אני מצביעה עכשיו על תתי סעיפים שירין חאפי: 16 

יע על החלטה עקרונית של לתת חלק מהנכסים ולא להיכנס לגופו שאני באה להצב 17 

של ענין, כי אם אני מצביעה על גופו של ענין התמונה חסרה פרטים רבים. אני רואה  18 

לקה שאפילו במחלקה המשפטית של הרשות יש דין ודברים בין ההנהלה למח 19 

אז אני  המשפטית, אז זה לא מה שהובן. אם אני צריכה להצביע על קוצו של יוד 20 

רוצה להכיר את כל הקוצים האלה ואם לא, ואם אתם רוצים שאני אסכים באופן  21 

עקרוני כעיקרון על נכסים תמורת רפורמה, אז זה משהו אחר, אז נחליט על נכסים  22 

 23 תמורת רפורמה. 

 24 תשאלי שאלות.  דובר:

כן, אבל לא נצא מפה כי על כל סעיף יש פה דעה  שירין חאפי: 25 

 26 משפטית וכספים.
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אלא אם יתקנו אותי ההערות שאני אומר זה לא  ר קרני:תומ 1 

דברים שהם במחלוקת אל מול ההנהלה אלא דברים שהם במחלוקת מול משרד  2 

ראש הממשלה או לא מצויים, אולי הם לא במחלוקת אבל הם לא מצויים במסמך.  3 

 4 אין מחלוקת עם ההנהלה. 

 5 תומר, עוד הערות. ר, אמיר גילת:"היו

ר הערה נוספת והיא חשובה, אחת אני אומ תומר קרני: 6 

אנחנו צריכים לוודא, עוד פעם, בנוסח שבפני זה לא מופיע, החשובות בענין הזה,  7 

מופיע הפוך, אנחנו צריכים לוודא שהפינוי של הנכס בתל אביב שאנחנו נמצאים בו  8 

כיום, יהיה רק בד בבד עם מעבר לנכס חלופי מתאים ושעד אז ינתנו לנו הבטוחות  9 

אם לא הערת האזהרה אז בטוחה אחרת, לישיבה במקום הזה. נכון  המתאימות, 10 

לעכשיו המתווה הוא אחר, המתווה אומר שבתום תקופה מסויימת ולאחר השיווק  11 

של המתחם אנחנו נוכל להמשיך לשהות שם רק אם צרכי השיווק יאפשרו זאת ותוך  12 

דמי  תשלום דמי שכירות. נכון לעכשיו המתווה כולל תקופה של שנתיים בלי 13 

שכירות, לאחר מכן המשך בתשלום דמי שכירות, היה וצרכי השיווק מאפשרים  14 

זאת, זאת אומרת שיתכן מצב שבו יגידו לנו, ועוד פעם אלה המקרים הפחות טובים  15 

 16 שאמיר דיבר עליהם, זה מקרה של קונפליקט, שהרשות תידרש לפנות את הנכס. 

 17 

 18 .2אודי, סעיף  ר, אמיר גילת:"היו

 19 ריך לסגור את הפינה הזאת. צ תומר קרני:

 20 - - -סעיף זה כפוף  ר, אמיר גילת:"היו

מה גם שיש לשקול את אורך התקופה שאנחנו  תומר קרני: 21 

 22 . נדרשים לבנות

כל הדיון  1.7, אם אתה מחליט שזה 1.7אין  יעקב בורובסקי: 23 

 24 מתייתר פה. 

 25 - - -עם קבלת התמורה הכספית  ר, אמיר גילת:"היו

 26 מליון שקל. 150המלאה,  דוד חיון:

 27 - - -הכספית המלאה  ר, אמיר גילת:"היו
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ומציאת פתרון חלופי, פתרון קבע חלופי. או פתרון  יעקב בורובסקי: 1 

 2 חלופי קבוע.

 3 ואז יקבע תאריך מוסכם.  אסתי אפלבאום:

 4 זה ברור מאליו אחרי זה. דוד חיון:

אני הייתי מציע שבמשא ומתן המפורט ידובר על  תומר קרני: 5 

 6 א בטוחה חלופית גם. איזה שהי

 7 - - -לא בטוחה, אני מקבל  יעקב בורובסקי:

 8 בנוסף למה שאתה דיברת. תומר קרני:

 9 כניסה למבנה חלופי.  יעקב בורובסקי:

אם תיכנס למבנה שבבעלותך אתה כבר לא צריך  תומר קרני: 10 

 11 את הערת האזהרה. 

 12 כניסה למבנה החלופי. יעקב בורובסקי:

 13 וא אומר עכשיו. זה מה שה נורית ירדני לוי:

 14 כל פתרון של שנתיים הוא פתרון רע.  יעקב בורובסקי:

עם קבלת התמורה הכספית המלאה ומציאת  ר, אמיר גילת:"היו 15 

 16 פתרון קבע חלופי, תוריד את התאריך, תסיר רשות השידור את הערת האזהרה.

לא מציאת פתרון, אני מתנצל, וכניסה לפתרון  יעקב בורובסקי: 17 

 18 - - -, תחילת איוש החלופי, או איוש

אפשר להגדיר את זה בסעיף הבא. אפשר להגדיר  דוד חיון: 19 

 20 במדוייק בסעיף הבא שאנחנו לא מפנים את הקריה עד שאין לנו אתר חלופי מוכן.

 21 - - -כי מציאת פתרון זה מצאנו  יעקב בורובסקי:

 22 אתר חלופי מוכן.  דוד חיון:

 23 - - -כניסה  יעקב בורובסקי:

זה מה אתה עושה עם הזכויות  2-ד, וזה אח תומר קרני: 24 

הקנייניות שלך במקום, כי אתה הרי מעביר ייפוי כוח למדינה למכור את הנכס, הם  25 

 26 - - -לא יכולים למכור את הנכס 

 27 מליון שקל, תומר, מה עוד?   150קיבלת  דוד חיון:
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 1  -אני מעלה פה את הסוגיה, אני לא אומר שזה לא  תומר קרני:

זה לא לפה. עם קבלת התמורה הכספית המלאה  ר, אמיר גילת:"היו 2 

ומציאת פתרון קבע חלופי תסיר רשות השידור את הערת האזהרה ממקום מושבה  3 

 4 - - -בדרום הקריה וכל שיעבוד אחר 

 5 ההערה תוסר עם תחילת איוש מבנה הקבע.  יעקב בורובסקי:

עם קבלת התמורה הכספית המלאה ותחילת איוש  ר, אמיר גילת:"היו 6 

- - - 7 

אני אומר, עם קבלת התמורה הכספית המלאה  יעקב בורובסקי: 8 

 9 והמעבר לדיור הקבע. 

אתה יכול גם התחלת הבניה. אני מציע ככה, אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו 10 

 11 מיד נעלה להצבעה מתווה עקרוני ואנחנו נסמיך את ועדת הנדל"ן לדון בפרטים. 

ה זה בסדר סטטוטורית, תומר, זה בסדר שהמליא דוד חיון: 12 

 13 תיתן לוועדת הנדל"ן סמכויות סטטוטוריות בנושא?

 14 איזה סמכות סטטוטורית היא נותנת לה? תומר קרני:

 15 להיכנס לפרטים. זה בסדר, אמיר.  דוד חיון:

 16 יש פה הצעת החלטה.  ר, אמיר גילת:"היו

אני לא חושב שמדובר פה בסמכויות סטטוטוריות,  תומר קרני: 17 

 18 זה נופל בסעיף הסל. 

אני מציע דבר כזה, אנחנו נעבור עכשיו על המתווה  גילת: ר, אמיר"היו 19 

ניתן פה הצעה להחלטה  בויש, נשמע את ההערות הכלליות שיש לגביו, אנחנו 20 

דקלרטיבית, שאנחנו מאשרים את המתווה ואנחנו נסמיך את ועדת נדל"ן לגבש את  21 

 22 הפרטים. אני חייב שתכירו את המתווה לפחות. זה לגבי תל אביב.

אנחנו נותנים את הכוח, מעבירים את ההחלטה  נמרוד לב: 23 

 24 מאיתנו לוועדת נדל"ן.

עוד לא העליתי את זה להצעת החלטה. מתחם  ר, אמיר גילת:"היו 25 

 26 שערי צדק.

 27 זה לא נראה לי. נמרוד לב:
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יש פה דברים עקרוניים, אנחנו לא צריכים לפחד  דוד חיון: 1 

 2 רשות. לקבל החלטות עקרוניות קריטיות שהן נחוצות לקיום של ה

שימו לב לגבי שערי צדק. זה הענין של שערי צדק,  ר, אמיר גילת:"היו 3 

 4 - - -תעברו על זה, זה לפניכם, עברתם מראש 

 5 אנחנו שינינו שם דברים.  דוד חיון:

, פה 7נכון, אז רק תצביע. לגבי שערי צדק, סעיף  ר, אמיר גילת:"היו 6 

ה של ועדת נדל"ן למליאה. אנחנו מציעים את הדבר הבא וזה קריטי וזאת גם ההמלצ 7 

תאושר, אם התב"ע מאושרת אין בעיה, שני רבי קומות בני היה והתב"ע החדשה לא  8 

 9 קומות צומחים פה, אחד של רשות השידור ואחד לא, הכל בסדר.  24

 10 זה גם אחרי שאתה עובר בג"צים, אם יהיו.  נמרוד לב:

ר בפרק לא יהיו. היה אם התב"ע החדשה לא תאוש ר, אמיר גילת:"היו 11 

הזמן ופה יהיו לנו קרבות קשים על הסעיף הזה, תפנה הרשות את המתחם בשערי  12 

צדק והמדינה, שימו לב, הנוסח הזה השתנה, זה לא יהיה מנוסח ככה, המדינה  13 

תעניק לנו שטח חלופי באותו גודל, באותה פרוגרמה, במקום אחר בירושלים,  14 

קריית רשות השידור. כלומר  במקום שהולם ומאפשר שידור ציבורי, כדי לבנות את 15 

מה אני אומר, אם חלילה וחס אין לנו אפשרות לממש את התב"ע המוגדלת בשערי  16 

צדק ואנחנו נאלצים לפנות אותה כדי שהמדינה תוכל לממש את ההלוואה, אנחנו  17 

מגיעים למצב שבו אנחנו נבנה את קריית רשות השידור במקום אחר בקרקע שתהיה  18 

היה מהמכירה של רוממה, בדיוק כמו שהיה צריך להיות לנו בעלות אפס והבניה ת 19 

 20 בשערי צדק, במקום לבנות פה נבנה במקום אחר.

 21 מה מקום אחר, גבעת משואה זה גם ירושלים. אנטון איוב:

 22 במקום שיוסכם עם רשות השידור.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל השליש שנשאר בבעלות רשות השידור שעליו  בלהה כהנא: 23 

 24 ים, מה גורל הקרקע הזאת?מתוכננים הבניינ

על זה יש ויכוח. אנחנו רוצים שזה ישאר שלנו,  ר, אמיר גילת:"היו 25 

 26 היא צריכה את זה להחזר ההלוואה. המדינה לא מוכנה כי 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 53 15.2.2012ירושלים, 

חסר לי הדבר הזה, מה אנחנו אומרים, אם התב"ע  נמרוד לב: 1 

 2 לא מאושרת אז אנחנו באוויר.

 3 - - -לא, אנחנו לא באוויר  ר, אמיר גילת:"היו

 4 אנחנו נקבל משהו איפה שהוא. נמרוד לב:

 5 בירושלים.  ר, אמיר גילת:"היו

 6 אתה תקבל לא על שם של רשות השידור. נכיסט מנגשה:

אותו סדר גודל, אותן זכויות בניה, לא נפנה את  דוד חיון: 7 

 8 - - -רוממה החוטים 

אני יכול לראות את הסעיף, לראות איך הוא  נמרוד לב: 9 

 10 אשר אותו. מנוסח לפני שאני מ

אתה לא צריך לאשר אותו. רק למען הגילוי הנאות  ר, אמיר גילת:"היו 11 

אני רוצה להגיד לכם שבמהלך המגעים שלנו עם הרשות לפיתוח ירושלים, הרשות  12 

לפיתוח ירושלים תהיה גם חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה ובמהלך המגעים, אז  13 

, היא גם עזרה לנו בהצגת קודם כל שתדעו שהרשות לפיתוח ירושלים שותפה איתנו 14 

הטענות מול משרד רוה"מ, אנחנו טענו שאין שטחים חלופיים בירושלים בגדול  15 

ושטחים חומים שאנחנו צריכים, ואנחנו נרצה גם שהרשות תלווה אותנו בהמשך  16 

התהליך. יכול להיות שבכלל אין שטח חלופי אחר ולכן לא יהיה מנוס, את זה אני  17 

שבמגעים שאמרו לנו אנשי הרשות לפיתוח ירושלים אין אומר למען הגילוי הנאות,  18 

שטחים מתאימים וזמינים, שטחים שלא צריך לשנות עליהם את התב"ע ואני שוב  19 

אומר, בפני מונח מכתב של ראש עיריית ירושלים ושל מהנדס העיר ירושלים שהם  20 

 21 - - -כותבים במפורש שהם יעשו כל מאמץ כדי לזרז את התב"ע לרשות השידור 

 22 מחר ראש העיר הולך הביתה.  ברת:דו

אז אמרתי שגם מהנדס העיר וגם אמרתי שזה לא  ר, אמיר גילת:"היו 23 

מסמך משפטי, אבל בכוונתם להתחיל לפעול לאלתר, מתוכננים פה עוד רבי קומות,  24 

מתוכננת פה קריית רשות השידור, זה אינטרס שהוא תואם את התכנון העירוני של  25 

 26 שות השידור. ירושלים שפה תהיה קריית ר
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לגבי שערי צדק, גם פה המתווה כרגע, גם מה  תומר קרני: 1 

שהרשות תעבור למקום אחר רק כאשר הוא שהוצג אגב, אנחנו צריכים לעמוד על כך  2 

יהיה מוכן, בין אם זה הבנין פה ובין אם זה בנין אחר, גם אם התב"ע כן תאושר  3 

תחם שערי צדק, פה אנחנו תוך מספר שנים עלולים למצוא את עצמנו מחוץ למ 4 

 5 מדובר רק על בנין ההנהלה, היה ותתמשך הבניה. 

 6 מה זאת אומרת? יעקב בורובסקי:

 7 זה המתווה הכתוב למקרה שהתב"ע כן תאושר.  תומר קרני:

 8 החלופי, יש לך פה את קריית רשות השידור.  יעקב בורובסקי:

שנים. אתה יכול  Xאתה אמור לפנות אותה תוך  תומר קרני: 9 

ה רק אם ההסכם עם היזם שיקנה את הקרקע מאפשר זאת. זה על פי להישאר פ 10 

 11 המתווה.

 12 לא, זה לא מה שסיכמנו. דוד חיון:

 13 זה מה שכתוב.  תומר קרני:

 14 אבל הם יוכנסו להסכם.  דוד חיון:

בסך הכל אמרתי שאנחנו צריכים לוודא שזה יהיה  תומר קרני: 15 

ודאי שמרוממה אך ורק כתוב במתווה שאנחנו יוצאים מהבנין הזה אך ורק, ובו 16 

 17 לבנין חלופי. 

 18 אתה מדבר על זה, שהוא לשימור. יעקב בורובסקי:

 19 על זה, כן, זה שאנחנו יושבים בו.  תומר קרני:

למה זה חיוני בהתניה, נניח שאנחנו עוזבים  יעקב בורובסקי: 20 

לרוממה או למקום אחר ובונים את קריית רשות השידור במקביל, מה זה מפריע  21 

 22 - - -לא נכון לעשות את זה  לנו, למה זה

אני לא יודע כמה זה אפשרי פיזית וטכנית וכספית  תומר קרני: 23 

לעשות את המעבר הזה, אני לא יודע אם זה כזה פשוט כמו שזה נראה, אז אני רק  24 

 25 מעלה את זה. 

אני לא אומר שזה פשוט או מסובך, אני שואל, כי  יעקב בורובסקי: 26 

 27 זה לא בהארד קור של הרשות. 
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צריך לזכור דבר נוסף, שהיום במתווה אנחנו  ר קרני:תומ 1 

חותמים, הרשות מתבקשת לחתום על ייפוי כוח למסירת מלוא זכויותיה הקנייניות  2 

אחוזים. אנחנו הערנו על כך ואמרנו  Xבמתחם, כאשר נאמר בהסכם שיובטח לה  3 

 4 שהרשות לא תוותר על אותו חלק במתחם שמיועד לה בעתיד.

י שאני שומע את ההערות, המסמך הזה לא אחר יעקב בורובסקי: 5 

לחתימה, העקרונות שלו ברורים, יש פה פנים רבות, גם ברמה המשפטית, גם בשל  6 

ברמה העובדתית ובעיקר בניתוח הכלכלי להמשך. אני פותח סוגריים ואני דווקא  7 

מצטרף למה שנאמר פה, אני כן הייתי מכניס את העובדים, זה הרי בסך הכל  8 

ן פה ניגוד אינטרסים, יש פה זהות אינטרסים, אז גם אותם צריך אינטרס זהה, אי 9 

את העקרונות, לא את המסמך הספציפי כי המסמך הספציפי להכניס. בואו נאשר  10 

הוא לא הסכם עקרונות, הוא הסכם פרטני, אם אתם רוצים מסמך ספציפי אז צריך  11 

ף אחד לא להביא אותו מסמך מעובד עם כל המשמעויות. אני חושב שלא מאוחר, א 12 

 13  - 21.2-, תמשיכו את הדיון ומה יקרה ב14.2-דוחה את הענין, אנחנו נמצאים היום ב

 14 אחרי החקיקה.  ר, אמיר גילת:"היו

 15 לא הבנתי. יעקב בורובסקי:

אתה צריך להגיע לבג"צ אחרי  אחרי חקיקה. ר, אמיר גילת:"היו 16 

 17 חקיקה. 

 18 - - -אחרי חקיקה. תסכים. במסגרת העקרונות  יעקב בורובסקי:

 19 מתי אתה רוצה לשבת?  ר, אמיר גילת:"היו

במסגרת העקרונות נאשר, אנחנו מאשרים את  יעקב בורובסקי: 20 

, ברור לגמרי שאנחנו לא יכולים כרגע להתחייב באופן שבו 36%-הפקות המקור ב 21 

אנחנו מתפשטים מהנכסים שלנו, זה ברור לכולם פה. אתה לא תעשה התניות, לא  22 

עם היד על הלב אני אומר לכולכם פה, אנחנו בטוחים  תגיע למצב שבו, עכשיו 23 

 24 שאנחנו רוצים את הרפורמה עם העובדים ככתבה וכלשונה? ההנהלה רוצה את זה?

אתה לא יכול לשנות את זה, אני קיבלתי מצב  יוני בן מנחם: 25 

 26 נתון. 
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יוני, להגיד שאני לא יכול זאת הדרך הקלה, יש  יעקב בורובסקי: 1 

שאומרת, חברים, אמנם נחתם הסכם רפורמה, אמנם,  דרך טיפה יותר מסובכת 2 

עובדים, תנו לנו את השליטה על מי  500-בואו נשב, אנחנו בעד לייעל את העבודה ב 3 

אנחנו, מי יוצא ומי לא יוצא, רק את המשפט הזה, אתה חושב שבצד השני אל  4 

 5 יסכימו לפתיחה?

 6 אי אפשר לפתוח את זה. יוני בן מנחם:

 7 ץ המשפטי.הנה בבקשה היוע דובר:

 8 אי אפשר לפתוח. יוני בן מנחם:

חברים, אל תגידו לי הנה בבקשה כי ההסכם בטל,  יעקב בורובסקי: 9 

 10 אין הסכם. 

 11 למה בטל, הוא לא בטל.  יוני בן מנחם:

 12 אתם כנראה לא קראתם אותו. יעקב בורובסקי:

 13 אנחנו קראנו מצויין ובדקנו מצויין.  יוני בן מנחם:

 14  -ה תקף שנה מיום כתיבתו, עברה שנה ההסכם הז יעקב בורובסקי:

אלא אם כל צד מודיע, זה מותנה בזה שהצדדים  ר, אמיר גילת:"היו 15 

 16 מודיעים. 

מה אתם רוצים, אתם רוצים לקחת עכשיו את   יעקב בורובסקי: 17 

 18 600-המליאה ואת המוסדות ולעשות את כל השינוי הגדול הזה כדי לגרום לזה ש

 19 - - -אים עובדים ילכו הביתה עם כיסים מל

 20 עובדים. 700, 700 יוני בן מנחם:

אתה קולט. עם  150-ו 677אתה קולט.  150לא, גם  יעקב בורובסקי: 21 

תנאים משופרים ביותר, על חשבון הנכסים, כשלא תרמת תרומה אמיתית, גם את  22 

 23 - - -זה אתם יכולים לעשות שינוי 

 24 אי אפשר לעשות שינוי, הם חתמו על זה, כל אלה יוני בן מנחם:

 25 - - -שצעקו פה ותדרכו אותך בחוץ 

 26 זה עכשיו לפתוח עוד ארבע שנים. ר, אמיר גילת:"היו
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ותדרכו אותך בחוץ, מכרו לך לוקשים, מכיוון  יוני בן מנחם: 1 

 2 - - -שהם חתמו על זה ביחד עם ההסתדרות, אז אי אפשר 

אתה כל הזמן, תפסו אותך בחוץ, תדרכו אותך  יעקב בורובסקי: 3 

 4 - - -בחוץ, אני את דעותי  בחוץ, לקחו אותך

 5 אני ראיתי.  יוני בן מנחם:

אני את דעותי לא משנה חדשות לבקרים אדוני  יעקב בורובסקי: 6 

המנכ"ל, אני את דעותי לא משנה חדשות לבקרים, זאת הדעה, אתה עכשיו הפכת  7 

 8 להיות לזה, תגיעו לזה. 

, אפשר לשנות את זה, זה מצב אני ריאלי, יעקב יוני בן מנחם: 9 

 10 ון, אנחנו סתם מדברים באוויר.נת

 11 אני לא יודע.  יעקב בורובסקי:

 12 אי אפשר לשנות את זה.  יוני בן מנחם:

אני לא יודע, לפני חודש צעקתם שראש הממשלה  יעקב בורובסקי: 13 

 14 זורק אותנו לעטרות בשכירות, פתאום היום זה אפשרי. 

לא, אבל זה לא ההסכמים, ההסכמים האלה  יוני בן מנחם: 15 

 16  חתומים.

מי שחתום על ההסכמים זה ההסתדרות ואגודת  ר, אמיר גילת:"היו 17 

 18 העיתונאים. 

 19 נו? יעקב בורובסקי:

בואו נחזור למתווה. אני רוצה להבין מחברי  ר, אמיר גילת:"היו 20 

המליאה מה אתם מבקשים, מה אתם מציעים. את לוח הזמנים הגדרתי, את ארבע  21 

. 2. לאשר את מתווה הרפורמה, 1האפשרויות שעומדות על הפרק אני אגיד שוב,  22 

. להיכנס לתהליך של 4. לסגור חלקים מרשות השידור, 3לסגור את רשות השידור,  23 

הקפאת הליכים. אלה ארבע האפשרויות שעומדות על הפרק. אני אומר, אנחנו לא  24 

אף אחד לא יסתכל עלינו ולכן  21.2-צריכים לפספס את התהליך של בג"צ, אחרי ה 25 

זה מתכונת חברי המליאה רוצים לקבל את ההחלטה, מה ישנה אני אומר שוב, באי 26 

 27 - - -עכשיו אם נשב עוד שבוע 
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אמרו פה אנשים שאנחנו נציגי ציבור שרוצים  שירין חאפי: 1 

לשנות את פניה של רשות השידור, אני לא מבינה לא בנדל"ן ולא ביחסי עבודה ואני  2 

 3 - - -יינת על לא משפטנית, לא לשם כך אני כאן, אני מרגישה שאני מתד

 4 זה חלק מההחלטות שאת נדרשת לקבל.  דוד חיון:

מרסיה, תתייחסי לעובדה שהמליאה צריכה לקבל  ר, אמיר גילת:"היו 5 

 6 לאשר את ההחלטות. 

אני הבנתי שאני באה, יש הבדל בין הסכם  שירין חאפי: 7 

למתווה, עד כמה שאני יודעת, מתווה זה הסכמה עקרונית על כיוון מסויים, פתאום  8 

 9 - - -אני מגיעה לכאן ויש סעיפים ותתי סעיפים וזה חלוק עם זה וזה כאילו נראה 

 10 כאילו עכשיו התחלנו את המשא ומתן.  אנטון איוב:

 11 המליאה לא חותמת על ההסכם.  מרסיה צוגמן:

 12 חותמת על מתווה.  נורית ירדני לוי:

המליאה קובעת את המדיניות לפיה הוועד המנהל  מרסיה צוגמן: 13 

 14 צריכים לעבוד.  וההנהלה

הויכוח שלנו כאן זה כאילו עכשיו אתם מתחילים  אנטון איוב: 15 

 16 על כל התהליך. את המשא ומתן 

 17 - - -בדיוק, נכון, זה כאילו לא גובש  שירין חאפי:

אבל חיון, יש לך רוב על המתווה, למה אתה לא  נורית ירדני לוי: 18 

 19 מצביע על המתווה? 

מדיניות זה גם אחריות, זה שאתם קובעים את ה מרסיה צוגמן: 20 

 21 אתם לא נכנסים לסעיף סעיף אבל את העקרונות אתם חייבים לאשר. 

 22 אז בואו נאשר את העקרונות.  אנטון איוב:

העקרונות זה לא אם ירמיהו או לוד או מטרופולין  שירין חאפי: 23 

או יבנה, כי אני לא יודעת מה האינטרס של כאן ושם, אני רוצה לייעל, אני באתי  24 

 25 - - -די שרשות השידור תיראה אחרת ותתייעל לכאן כ

 26 ותשרוד.  אנטון איוב:
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אני גם יושבת פה על תקן של איש ציבור, אני רוצה  אסתי אפלבאום: 1 

לספר לכם סיפור קצר, יש לי עוד תפקיד, אני יושב ראש של חברה ממשלתית  2 

מליון  50-60-70שהתקציב שלה בהשוואה לתקציב רשות השידור הוא מאוד קטן,  3 

שקל בשנה, אני נמצאת במגעים שוטפים עם משרד האוצר, לא עם האגף שמטפל  4 

ברשות השידור, עם אגף אחר שמטפל בתחומים שלי. אני רוצה להגיד לכם מהנסיון  5 

שלי, משרד האוצר כשהוא ביחד עם משרד ראש הממשלה הוא מייצר מנועים מאוד  6 

ו פה ברשות כדי רציניים להתפתחות, אני יודעת שבחצי שנה האחרונה התחננ 7 

שבכלל ידבר אליהם. למה אני אומרת את זה, שמשרד האוצר יתייחס אליהם וכדי  8 

יום בשנה כדי שיתייחסו אלי ויתנו לי תקציבים, אז  365כי אני בתחנונים בערך  9 

למזלי נותנים לי וסומכים עלי אז זה נהדר, אבל זה חלק שוטף מהמערכה פה, אני  10 

כך מכירים את העבודה, מה עובר על אמיר, מה  מנסה להכניס את כל אלה שלא כל 11 

עובר על המנכ"ל, מה עובר על הלשכה המשפטית, ועל ערן, ומה עובר על כל האנשים  12 

שנושאים ונותנים פה. נוצרה פה איזה שהיא קונקטורה, אני לא רוצה להיכנס כרגע  13 

לרזולוציה של הפרטים הקטנים, וכן הערות אזהרה ולא הערות אזהרה, יש פה  14 

שפטנים, יש פה יועצים, יש פה אנשים שמבינים בפיננסים, זה המשימה שלהם. מ 15 

אנחנו פה כאנשי מליאה ואלה שקובעים את המדיניות כמו שמרסיה אמרה. יש לנו  16 

פה חלון זמנים, שעת חסד שנפתחה לנו, שלא היתה קיימת וכל רגע שאתם דוחים  17 

עולם התעופה יש את ההחלטה אתם איבדתם את הסלוט שלכם, אתם יודעים שב 18 

סלופים, אתם תאבדו את הסלוט שלכם, אתם תגמרו פה עוד מעט עוד שנה קדנציה,  19 

עוד שנה וחצי קדנציה ואז ישאלו אתכם מה עשיתם בשביל המדינה, אתם אנשי  20 

הציבור שיושבים פה, אתם תאבדו את הסלוט, אני חד משמעית אומרת לכם, אנחנו  21 

ים, עוד שלושה, עוד שנה, לא יהיו תקציבים, ניכנס עכשיו לשנת בחירות, עוד חודשי 22 

יהדקו את היד על הברז, אי אפשר יהיה לעשות שינוי. ואני אומרת לכם, אני גם  23 

אומרת את זה תמיד כשיש ועדות תוכן, אני שואלת את עצמי כל יום שעה שעה מה  24 

אני עושה פה, אם אני באתי לעשות מה שעשו קודמי ולדחות הכל ולעשות הכל אותו  25 

ר ועוד פעם לגלגל את התוכנית הזאת והתוכנית הזאת, אז אני מרגישה שאני דב 26 

לפחות לא מימשתי את התפקיד שבאתי אליו ולכן אני אומרת לכם, יש פה הנהלה,  27 
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יש פה אנשי הלשכה המשפטית ואנשי הכספים ומנכ"ל ויושב ראש ויושב ראש ועדת  1 

ה לא התפקיד שלנו. אני כספים, תנו להם לרדת לרזולוציה של הפרטים הקטנים, ז 2 

חושבת שצריך לקחת את היד המושטת לעברנו, לאמץ אותה ולחבק אותה ולומר  3 

ולנסות להגיע להסכם הכי טוב שאנחנו יכולים להגיע תודה על מה שמושט לעברנו  4 

אליו, שיביא למיטב השגת המטרות עבור רשות השידור ועבור השידור הציבורי.  5 

כי טוב שאנחנו יכולים אבל בזמן שנתון לנו ובחלון אנחנו צריכים לעשות את הדבר ה 6 

הזמנים הזה, אי אפשר לדחות את זה יותר, אם אתם רוצים לדחות את זה, אפשר  7 

 8 - - -, נתראה אחרי 2012לדחות את זה, הלכה כל 

 9 לחודש הוא עוד שבוע. 21-ה אנטון איוב:

 10 נכון. בשבוע הבא.  יוני בן מנחם:

חנו צריכים להטיל על ההנהלה אני חושבת שאנ אסתי אפלבאום: 11 

ולהסמיך את ואם בורובסקי רוצה להיות חבר בצוות הזה אז עוד יותר טוב, אפשר  12 

להסמיך עוד בן אדם אחד או שניים, מי שרוצה, או מי שמרגיש שיש לו תרומה  13 

 14 נוספת, מצויין. 

אני מציע לסכם ברוח אסתי ולהגיד ככה, המליאה  יעקב בורובסקי: 15 

המנהל וההנהלה להמשיך במשא ומתן לגיבוש הסכם על פי מסמיכה את הוועד  16 

העקרונות הבאים, ולהתוות. כי מה אנחנו אומרים, אנחנו אומרים שאנחנו מבקשים  17 

עקרונות שאומרים, העברה, הקמת בית רשות השידור, הקמת מתחם, תגבשו  18 

הסכם, שההסכם יהיה מפורט, שההסכם יבטיח את זכויותינו, בזמן הכי מהיר  19 

ודעים לעשות, אבל שהזכויות ישמרו. אני מציע שזה לא יהיה ועדת נדל"ן כי שאתם י 20 

אני חוזר על מה שאמרתי קודם, ועדת נדל"ן היא אורגן של המליאה, אבל אני  21 

מסכים שדוד חיון ברמה האישית יהיה חלק מהצוות הזה. למה, כי מאוד יכול  22 

ה תביא קודם לוועד להיות שיש לו תרומה אישית ייחודית וזה בסדר גמור, ההנהל 23 

המנהל, היו פה הערות צודקות, שהדיון הזה יגיע את הוועד המנהל, הוועד המנהל  24 

יבדוק אותו כדירקטוריון ויביא אותו אחרי זה לאישור המליאה. מה אנחנו עושים  25 

 26 - - -פה, אנחנו באים ועושים ככה 
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אני חושבת שיש פה יוזמה סביב השולחן לאשר את  חני פרי: 1 

ל המתווה, אני חושבת שמה שמטריד פה את כולם זה שני תנאים העקרונות ש 2 

קריטיים שצריך להכניס אותם להחלטה, אחד זה שיאושר, שמוסכם עלינו שיאושר  3 

הוא כזה שיבטיח קיום של מבנים לפעולה של רשות השידור בכל נקודת זמן ובכל  4 

 5 - - -מצב, לא מבנים להשכרה 

 6 חד משמעית. דוד חיון:

מו שזה מופיע במסמכים וכמו שזה תואר פה אבל כ חני פרי: 7 

זה לא המצב, זה תנאי סף, זה מה שמטריד פה את כולם, שלא נגיע למצב שאנחנו  8 

נגיע, זה דבר אחד והסוגיה השניה שאני חושבת שהיא מאוד חשובה, שנבטיח, אתם  9 

לא הצגתם פה את כל המספרים, אני לא הצלחתי להבין אותם, אני איש כספים ואני  10 

לראות איזון שבאמת במתווה הזה הכולל יש איזון בין המקורות  צריכה 11 

והשימושים, שאנחנו בסופו של דבר נקבל את הכסף שיספיק לנו לעשות את מה  12 

 13 שאנחנו רוצים לעשות. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לרדת לרזולוציה מתחת לזה. 

אני מבקש להביא להצבעה את ההצעה הבאה,  ר, אמיר גילת:"היו 14 

 15 - - -ת רשות השידור, אני מנסח את זה בעל פה, מליאת רשות השידור מליא

זה דיון שהיה צריך להתחיל ולהסתיים אחרי רבע  אנטון איוב: 16 

שעה. אם כל אחד רוצה לזרוק רעיון ואחרי חצי שעה משנה את הרעיון שלו ואחרי  17 

 18 רבע שעה משנה את הרעיון שלו, אנחנו לא גומרים.

רשות השידור, פה צריך להוסיף אחר כך  מליאת ר, אמיר גילת:"היו 19 

הערה על המצב וכו', תחשבו על זה, התנעת הרפורמה, תחשבי על נוסח בינתיים,  20 

מליאת רשות השידור מאשרת עקרונית את המתווה שגובש ע"י מנכ"ל משרד ראש  21 

. בניית קריית שידור, או, התנעת תהליך הרפורמה 1 הממשלה ואשר עיקריו הם: 22 

 23 - - -מאשרת את עקרונות המתווה שגובש ע"י מנכ"ל משרד ברשות השידור, 

לא ע"י מנכ"ל משרד ראש הממשלה, במשותף בין  דוד חיון: 24 

 25 משרד ראש הממשלה, זה לא שזה נכפה עלינו, זה במשותף. 

 26 את עקרונות שסוכמו.  יעקב בורובסקי:
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שסוכמו בין משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד  ר, אמיר גילת:"היו 1 

אני מבקש שהוא יהיה אישית, שסוכמו ע"י מנכ"ל משרד ראש  ראש הממשלה, 2 

 3 - - -הממשלה, האוצר ורשות השידור 

 4 זה עוד לא סוכם כי זה תלוי באישור שלכם.  תומר קרני:

שהוצעו ע"י מנכ"ל משרד ראש הממשלה בשיתוף  ר, אמיר גילת:"היו 5 

השידור,  רשות השידור והאוצר, ואשר עיקריו הם: התנעת תהליך הרפורמה ברשות 6 

 7 - - -פה אני אפרט אחר כך ברשותכם את עיקרי 

 8 לא, תשאיר את זה ככה, זה העקרונות.  יעקב בורובסקי:

. הקמת 2התנעת תהליך הרפורמה ברשות השידור.  ר, אמיר גילת:"היו 9 

. פינוי 4. הקמת מתחם שידור בגוש דן. 3קריית רשות השידור במתחם שערי צדק.  10 

 11 המתחם בקריה בתל אביב. . פינוי 5רמיהו. מתחם רוממה והנכס ברחוב י

 12 - - -כל הפינויים כפופים לתחילת בניית  יוני בן מנחם:

 13 - - -תמחקי את הנכס בירמיהו  4-ב ר, אמיר גילת:"היו

 14 התניית תהליך הפינוי במעבר למבנה הקבע. יעקב בורובסקי:

 15 בורו צודק, מה המשפט שאמרת?  אסתי אפלבאום:

 16 הפינוי מותנה במעבר למבנה קבע. אמרת ש יוני בן מנחם:

 17 התניית הפינוי במעבר למתקני הקבע.  יעקב בורובסקי:

תעשי ככה, הקמת קריית רשות השידור במתחם  ר, אמיר גילת:"היו 18 

, שתמומן מפינוי הנכס ברוממה, שתמומן ממכירת הנכס 2-שערי צדק, תחזקי ל 19 

ת מתחם שידור בגוש . הקמ3ברוממה, המתחם ברוממה, כי זה מתחם, ובמקביל לו.  20 

 21 - - -דן 

 22 מה זה במקביל לו, לא מסתדר.  :פז נילי

 23 במקביל להקמה, במקביל לה.  ר, אמיר גילת:"היו

אתה לא צריך להוסיף את המקביל, תשאיר ככה.  יעקב בורובסקי: 24 

 25 אתה תתנה רק את המעברים, הפינויים מותנים במעבר למבני הקבע. 

למתחם שערי ישמש  יש הבדל בין זה שהמימון תומר קרני: 26 

 27 צדק לבין זה שהמעבר יהיה רק כשהמתחם החדש יהיה מוכן. 
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 1 אז תעזור לו לנסח.  יוני בן מנחם:

סעיף כללי, פינוי כל הנכסים יהיה רק לאחר, עוד  תומר קרני: 2 

 3 פעם, אם זאת ההחלטה, יהיה רק לאחר הקמת הנכסים החלופיים והמעבר אליהם. 

ידור בגוש דן במקום מתחם הקמת מתחם ש ר, אמיר גילת:"היו 4 

 5 . מכירת הנכס ברחוב ירמיהו. 5הקריה. 

 6 תיכף נעשה סעיף על הפינויים.  אסתי אפלבאום:

, התנעת תהליך הרפורמה 1עכשיו זה מגיע. תכתבי  ר, אמיר גילת:"היו 7 

 8 - - -ברשות השידור, כפי שגובשה, לא, לרבות 

תכניס התנעת תהליך הרפורמה ברשות השידור,  יעקב בורובסקי: 9 

גם את הוועדים, תגיד איזה מילה ותכניס גם את הוועדים, זה לא תורה מסיני,  10 

שיסתכלו על זה, אתם יכולים עוד להרוויח הרבה מזה שהוועדים נכנסים. תכניסו  11 

 12 גם את הוועדים.

 13 - - -תוך הידברות עם הוועדים  ר, אמיר גילת:"היו

פותח את מה פתאום, הם חתמו על זה כבר. אתה  יוני בן מנחם: 14 

 15 ההסכמים? 

אתה מעדכן אותם על המתווה. אני רוצה להכניס  ר, אמיר גילת:"היו 16 

 17 . 240-מליון ואת ה 90-פה את ה

התנעת תהליך הרפורמה ברשות השידור לפי  אסתי" 18 

 19 - - -המתווה של השנים האחרונות 

אתם רוצים להתחייב על זה? אם יש אפשרות, אם  יעקב בורובסקי: 20 

 21 יש, אם אין, אין. 

אין אפשרות משפטית, היא תגיד לך. אין אפשרות  יוני בן מנחם: 22 

 23 משפטית. 

אם כל הצדדים יסכימו, נניח שהאוצר ונניח  יעקב בורובסקי: 24 

 25 - - -שהוועדים 

 26 האוצר בטח לא. ר, אמיר גילת:"היו
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ונניח שאתה תסכים לעשות שינוי, סתם אני אומר  יעקב בורובסקי: 1 

- - - 2 

 3 ריך להביא את זה עוד פעם למליאה. ממילא צ ר, אמיר גילת:"היו

 4 אז יביאו עוד פעם למליאה.  יעקב בורובסקי:

 5 אז לא צריך לכתוב את זה. ר, אמיר גילת:"היו

, כולם 377, מוכנים לפטר רק 677במקום לפטר  יעקב בורובסקי: 6 

מסכימים, זה חוסך כסף, זה מייעל את העבודה, נותן לך שליטה, לך כמנכ"ל, על מי  7 

במקום שהעיתונאים הכי טובים יקומו ויעזבו וירוצו לערוצים האחרים  ילך ראשון, 8 

- - - 9 

אבל האגודה לא מוכנה, שמעת, האגודה שחתמה  יוני בן מנחם: 10 

 11 היא לא מוכנה לשנות את זה, גם האוצר לא מוכן לשנות את זה.

 12 אבל אתה פותח הכל, מה איכפת לך.  יעקב בורובסקי:

ה למליאה, אם יהיה מצב נביא את אז נביא את ז ר, אמיר גילת:"היו 13 

 14 זה למליאה. 

אני לא רוצה להביא למליאה, אני רוצה שאתם  יעקב בורובסקי: 15 

 16 - - -תחשבו 

אבל המליאה ממילא צריכה לבטל את ההחלטה,  ר, אמיר גילת:"היו 17 

 18 יש כרגע החלטה של המליאה לגבי הרפורמה. 

לכם, אתם פשוט מפספסים את העיקר. אני אומר  יעקב בורובסקי: 19 

מה שאתם מאשרים עכשיו במבנה הקיים, האנשים פה צריכים לדעת את האמת,  20 

 21 - - -שקל אחד לא ילך לא לתשתיות, שקל אחד לא ילך לתוכן, כל הכסף 

 22 . 200-ו 330למה לא?  ר, אמיר גילת:"היו

 23 - - -המליון הראשונים יצאו  400כי   יעקב בורובסקי:

 24 לא נכון. ר, אמיר גילת:"היו

עוד לא שמעת את המשפט, מה אתה אומר לא  ובסקי:יעקב בור 25 

 26 נכון?

 27 כי אני יודע מה אתה רוצה להגיד.  ר, אמיר גילת:"היו
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 1 מה אני הולך להגיד? יעקב בורובסקי:

 2 שזה הולך לפרישה.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, כי זה הכסף הראשון והאחרון שיגיע אליך  יעקב בורובסקי: 3 

אתה בכלל לא יודע מה קורה, אין לך שום בהסכם הזה, מחר מתחלף שר אוצר,  4 

 5 דבר. 

לכן אני צריך את התיקון בבג"צ. אז לא לחתום  ר, אמיר גילת:"היו 6 

הסכם? התנעת תהליך הרפורמה ברשות השידור, כפי שגובשה ונחתמה תוך קבלת  7 

חדש,  2מליון שקל. תעשי עכשיו  240מליון שקל מהאוצר והלוואה של  90מענק של  8 

מליון ש"ח( יבוא מפינוי מתחם  400-למת מימון הרפורמה )כהסכום החסר להש 9 

 10 הקריה בתל אביב ומתחם רוממה בירושלים. 

 11 מליון ש"ח.  400הסכום החסר הוא לא  רן אפרתי:ע

 12 כמה? ר, אמיר גילת:"היו

 13 מליון ש"ח.  500 רן אפרתי:ע

 14 אמיר, אתה בעקרונות, אל תתעסק בפרטים. יעקב בורובסקי:

 15 . 2אז תורידי את  ר, אמיר גילת:"היו

שאומר  יאני יכול להציע משהו? שיהיה סעיף כלל רן אפרתי:ע 16 

 17 הגעה להסכם מימון המבטיח איזון מלא בין המקורות לבין השימושים. 

 18 6את זה רציתי בסוף. מכירת הנכס ברחוב ירמיהו,  ר, אמיר גילת:"היו

- - - 19 

סכים אני מציע הצעה פרודוקטיבית נוספת, בואו נ יעקב בורובסקי: 20 

שאנחנו מצביעים על העקרונות, תשבו אתם, תגבשו, תנסחו, תעבירו במייל, אם  21 

תהיה למישהו התנגדות דרמטית תהיה חליפת דברים, אני מניח, אלא אם כן אני  22 

 23 טועה, שלעקרונות יש הסכמה פה אחד.

 24 חמש דקות אנחנו מסיימים את זה.  יוני בן מנחם:

 25 - - -נכסים . התניית פינוי ה6 ר, אמיר גילת:"היו
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פינוי הנכסים יבוצע בד בבד עם כניסה לנכסים  תומר קרני: 1 

החדשים. פינוי הנכסים יבוצע בד בבד עם המעבר לנכסים החלופיים. עכשיו רק הצד  2 

 3 השני צריך להסכים. 

תעשי ככה, יכולת רשות השידור לעמוד  2-ל 1בין  ר, אמיר גילת:"היו 4 

 5 - - -מליון ש"ח ברכש הפקות מקור  200במחוייבות בחוק ולהשקיע במתווה הדרגתי 

 6 אל תכתוב סכום, זה אחוזים מההכנסות.  תומר קרני:

מהכנסות  26%להשקיע במתווה הדרגתי עד  ר, אמיר גילת:"היו 7 

 8 - - -הטלוויזיה 

 9 על פני חמש שנים. יוני בן מנחם:

 10 אשר בסופו. רן אפרתי:ע

 11 - - -באופן שבסופו  תומר קרני:

 12 של הרפורמה המקורית. על המתווה  דוד חיון:

 13 אני לא מבין את המשפט הזה.  תומר קרני:

. יכולת רשות השידור לעמוד במחוייבות זה עיקריו ר, אמיר גילת:"היו 14 

 15 - - -בחוק ולהשקיע 

אם זה תנאי, הרי חלק מההוראות למתווה הזה,  תומר קרני: 16 

אפשר זה מצריך תיקון חקיקה, אנחנו צריכים לדרוש שיועבר תיקון החקיקה שי 17 

 18 - - -לרשות השידור לבצע מתווה הדרגתי במשך שנות הרפורמה 

 19 לא, אני מחפש גם משהו דקלרטיבי להתחלה.  ר, אמיר גילת:"היו

עד שבסופו של דבר הוא יגיע למחוייבויות  תומר קרני: 20 

 21 אבל גם המתווה עצמו הוא לפי חוק. שקבועות היום בחוק. 

רגתי שיאפשר לרשות , גיבוש מתווה הד2אז  ר, אמיר גילת:"היו 22 

 23 - - -השידור 

העברה בחוק של מתווה הדרגתי, העברה בהוראת  תומר קרני: 24 

 25 שעה. 

 26 - - -תיקון החוק באופן שיאפשר  ר, אמיר גילת:"היו

 27 - - -שיאפשר מתווה הדרגתי וביצוע המחוייבויות  תומר קרני:
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לעמוד בדרישות החוק הקשור להפקות מקור  ר, אמיר גילת:"היו 1 

 2 - - -רגתי באופן הד

מתווה הדרגתי למחוייבויות רשות השידור בתחום  תומר קרני: 3 

 4 ההפקות המקומיות.

לא צריך את הפרטים. תיקון החוק באופן שיאפשר  ר, אמיר גילת:"היו 5 

 6 מתווה הדרגתי שיאפשר לרשות השידור לעמוד בדרישות החוק. 

אפילו לא שיאפשר כי הוא יהיה בחוק. מתווה  תומר קרני: 7 

 8 נוגע לביצוע מחוייבויות רשות השידור בקשר להפקות מקומיות.הדרגתי ב

הקמת קריית שידור במתחם שערי צדק, הקמת  ר, אמיר גילת:"היו 9 

מתחם שידור בגוש דן, יש פה את הענין של אם קורסת התב"ע בשערי צדק אנחנו  10 

 11 צריכים לקבל פה את ההחלטה שסיכמתי אתמול עם מנכ"ל רוה"מ על מתחם חלופי. 

אבל זה ההסכם, אתה בעקרונות. בהסכם תכניסו  בורובסקי:יעקב  12 

 13 את כל הפרטים. 

 14 הסעיף הכללי של ערן.  יוני בן מנחם:

 15 לא מנוסח טוב. 2סעיף  תומר קרני:

 16 אז תתקן.  ר, אמיר גילת:"היו

 17 ערן, הסעיף על האיזון התקציבי. יוני בן מנחם:

 18 הגעה להסכם מימון.  רן אפרתי:ע

ון החוק באופן שיאפשר לרשות לעמוד תיק ר, אמיר גילת:"היו 19 

 20 - - -בדרישות החוק, לעמוד באופן הדרגתי 

לבצע באופן הדרגתי את המחוייבויות הקבועות  תומר קרני: 21 

 22 בחוק. 

איזה חוק, איך הגעתם לחוק? תומר, איזה חוק זה,  יעקב בורובסקי: 23 

 24 מה זה?

 25 חוק רשות השידור, על זה מדובר, זה הבג"צ. תומר קרני:

 26 את זה אני מבין אבל איך זה נוגע לעקרונות.  רובסקי:יעקב בו

 27 זה כל המתווה.  תומר קרני:
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 1 מה רציתם עוד, היתה עוד איזה שהיא הערה. ר, אמיר גילת:"היו

 2 עצירת הפחתת האגרה. תומר קרני:

 3 זה לא אנחנו. ר, אמיר גילת:"היו

 4 - - -זה מופיע במתווה אבל  תומר קרני:

הם יגידו בהסכם, זה לא החלטה של את זה ש ר, אמיר גילת:"היו 5 

 6 המליאה. 

 7 זה תנאי למתווה, לא? תומר קרני:

לפשט, רק התנעת תהליך  1אני מציע את סעיף  ר, אמיר גילת:"היו 8 

 9 - - -. מליאת רשות השידור 9הרפורמה. 

תכתוב פניה לתיקון, שיהיה כבוד לכנסת, בכל  2-ב תומר קרני: 10 

 11 פניה לתיקון החוק. זאת הם אלה שמחוקקים ולא המליאה, אז 

 12 - - -, פניה לכנסת 2-ב ר, אמיר גילת:"היו

מליאת רשות השידור מסמיכה את הוועד המנהל,  יעקב בורובסקי: 13 

 14 - - -את המנכ"ל 

 15 לא הוועד המנהל, אנחנו לא נספיק.  ר, אמיר גילת:"היו

אין מושג לא נספיק, אתה לא יכול לבוא לפה  יעקב בורובסקי: 16 

 17 ועד המנהל חייב להביע את דעתו.ולהגיד לא נספיק, הו

 18 המליאה מנחה את הוועד המנהל. ר, אמיר גילת:"היו

 19 לא, הממשלה מכריעה.  יעקב בורובסקי:

 20 המליאה מנחה את הוועד המנהל.  ר, אמיר גילת:"היו

 21 לא.  יעקב בורובסקי:

 22 כל החלטה של המליאה זה בסדר.  תומר קרני:

ע"י הממשלה, נא לא חברי הוועד המנהל נבחרו  יעקב בורובסקי: 23 

 24 להתבלבל. 

אבל לפי החוק הסמכות של המליאה זה להנחות  מרסיה צוגמן: 25 

 26 את הוועד המנהל. 
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מליאת רשות השידור מסמיכה את היושב ראש  ר, אמיר גילת:"היו 1 

 2 - - -ואת המנכ"ל 

היא מנחה ברמה של מדיניות, היא לא מנחה ברמה  יעקב בורובסקי: 3 

 4 של ביצוע. 

מסמיכה את היושב ראש ואת המנכ"ל, מליאת  :ר, אמיר גילת"היו 5 

ואת המנכ"ל ואת מי שיוסמך על ידם,  רשות השידור מסמיכה את היושב ראש 6 

, פינוי 7לחתום על ההסכם. אני מעמיד את ההצעה הזאת להצבעה. תיקון קל,  7 

הנכסים יבוצע אך ורק בד בבד עם המעבר לנכסים. מי בעד הצעת ההחלטה ירים את  8 

 9 ידו. 

 10 לנכסים החלופיים הקבועים.  רובסקי:יעקב בו

 11 הוא צודק, הקבועים, שלא בשכירות.  יוני בן מנחם:

יהיה לך בשכירות, יהיה לך מעבר, גמרת את  יעקב בורובסקי: 12 

 13 הענין.

הקבועים. אני מעמיד את הצעת ההחלטה  ר, אמיר גילת:"היו 14 

 15 להצבעה. מי בעד ההחלטה ירים את ידו. 

 16 בשערי צדק. ןשכחת את הבני מרסיה צוגמן:

 17 שני שליש משערי צדק אתה נותן. יוני בן מנחם:

. הקמת קריית רשות השידור 3אז צריך להוסיף.  ר, אמיר גילת:"היו 18 

 19 במתחם, והעברת זכויות הבניה העודפות במתחם למדינה. 

 20 בלבד. יוני בן מנחם:

, 13תוסיף. מי בעד הצעת ההחלטה ירים את ידו.  ר, אמיר גילת:"היו 21 

. מי נגד? מי נמנע? ההצעה עברה פה 17לנה ויואב הורוביץ ונורית, זה יעקב נווה  22 

 23 אחד. 

 24 

 25 


