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 15, נוכחים מתכבד לפתוח את ישיבת המליאהי אנ :אמיר גילתהיו"ר, 

, שלושה חברי מליאה פרשו, ששון יונה שהודעתי עליו, נציג 28חברים מתוך 

הסוכנות רומן פולנסקי פרש, הסוכנות תמנה נציג אחר ואריה הולצר. אין לנו 

ני מתנצל על האיחור אבל הוא נבע מזה קוורום, אני מקיים את הדיון בלי קוורום. א

שלא היו פה בזמן חברי מליאה ולכן משכנו ישיבה אחרת. אני מאוד מבקש 

לכולנו. אני  שכשאנחנו קובעים שעה, אני לא מרגיש נוח לנזוף ככה, אבל זה משבש

פה כל היום, אבל חבל על הזמן של חברי המליאה שבאים מרחוק ומקרוב ואני 

התחיל בשעה שקובעים כדי שחברי מליאה לא ימצאו את מבקש שנעשה מאמץ ל

עצמם ממתינים זמן רב. אני לא מרגיש נוח עם זה ואני שוב אומר, משכנו ישיבה 

אחרת כי היו פה ארבעה אנשים בשעה היעודה. אז אנא בואו נתחשב וניתן כבוד 

 לזמן של כולם וכשאנחנו אומרים שעה אני באמת מתכוון להתחיל בשעה. 

צה להתחיל עם כמה נושאים קטנים, אני מעלה את זה פה ואנחנו נאשרר את אני רו

זה במייל יחד עם חברי המליאה האחרים כדי שיהיה לנו קוורום לקבלת החלטות. 

הנושא הראשון הוא ועדת איתור לבחירת מנהל הטלוויזיה הישראלית. קודם כל אני 

חנו קיימנו כבר לדעתי אעדכן שאנחנו נמצאים בעיצומם של הליכים מכרזיים, אנ

עשרות מכרזים, בחלק מהמכרזים מצאנו מועמדים מבפנים, מתוך הרשות, אני 

שמח לבשר שגם נבחרו נשים רבות לתפקידי ניהול, שזה שינוי מרענן ברשות 

השידור, רק אתמול נבחרו שתי נשים לתפקידי ניהול, בלי צורך להפעיל חוק הייצוג 

ישיותן ולא מתוקף מינן. נבחרה מנהלת מחלקת ההולם, הן היו מתאימות מתוקף א

 - - -הגשה בטלוויזיה הישראלית 

מנהלת מחלקת הפקה בטלוויזיה ומנהלת שירותי  יוני בן מנחם:

 , וענת דוד בן גיא. הגשה בטלוויזיה. נורית גיסין

ילדים בשני הקונצרטים  2,000יש לי ידיעה, היו  נורית ירדני לוי:

 האחרונים של הילדים.

אז תעבירו את זה למערכת. כמו ששמתם לב  ר, אמיר גילת:"והי

התחלנו להוציא לפני כחודש ימים עדכן שבועי לחברי המליאה, זה חלק מהמאמצים 

ף, שחביר -ש ונגמרות ב-שאני עושה כדי לשתף ולשקף וכל המילים שמתחילות ב
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עה המליאה יהיו מעודכנים, אני מקווה שאתם קוראים ונהנים ושהמאמץ שמשקי

בעיקר מיכל מהלשכה שלי הוא לא לשווא. אם אין צורך תגידו לי, אנחנו נפסיק עם 

 זה, זה הרבה מאמץ, אבל אני חושב שזה חשוב. 

חלק מהדברים תודיעו לנו מראש, למשל בדיון על  נורית ירדני לוי:

 מסמך נקדי הייתי רוצה להיות.

מצאים זה יצא בלי קשר הזמנה. אז אנחנו נ ר, אמיר גילת:"היו

בעיצומם של הליכים מכרזיים, גם היום בסוף היום יש לנו עוד שני מכרזים וכך 

הלאה. בחלק מהמקרים לא הצלחנו למצוא מועמדים מתוך הבית ופתחנו את זה 

למכרז חיצוני פנימי, ברוב המקרים זה היה גם על מנת לאפשר למועמדים מהבית 

אלה כבר נערכו, אחרים יערכו. להיבחן מול מועמדים חיצוניים וחלק מהמכרזים ה

וישנם מקרים, בדרך כלל זה קרה ברמות הבכירות ביותר, שלא מצאנו לא במכרז 

פנימי ולא במכרז חיצוני מועמד או מועמדת מתאימים, במכרז חיצוני אחד למשל 

שבעה מהאנשים היו פנימיים ורק אחד חיצוני, כלומר זה נקרא מכרז פנימי חיצוני 

כולו פנימי. כך קרה בנושא מנהל הטלוויזיה, אנחנו ערכנו מכרז  אבל הוא היה כמעט

פנימי למנהל הטלוויזיה, ערכנו מכרז חיצוני למנהל הטלוויזיה, בשני המקרים לא 

ולכן אנחנו החלטנו להמליץ למליאה למנות ועדת איתור נמצא מועמד מתאים 

ור למנהל לתפקיד הזה. לכן אני רוצה להביא למליאה המלצה להקים ועדת אית

הטלוויזיה הישראלית, הוועדה על פי חוות הדעת המשפטית תהיה זהה להרכב של 

ועדת המכרזים, שבעה חברי הוועד המנהל, שני נציגי אגודת העיתונאים ומנכ"ל 

רשות השידור. שבעת חברי הוועד המנהל זה אנוכי, אסתי אפלבאום פולני, יעקב 

קריינדלין ויואב הורוביץ. פלוס שני חברי נווה, יעקב בורובסקי, גאולה אבידן, לנה 

האיגוד, דיברתי עם יושב ראש האיגוד והוא המליץ על אליעזר יערי ויאיר שטרן 

ומנכ"ל רשות השידור. אם אין התנגדות אנחנו נאשר את הקמת ועדת האיתור, 

מכיוון שאין לנו כרגע קוורום אנחנו לא מקבלים את זה כהחלטה אבל אני אעביר 

ייל בגלל הדחיפות לשאר חברי המליאה שלא פה, שיאשרו את השמות. זה את זה במ

 לגבי ועדת איתור למנהל הטלוויזיה הישראלית. 
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אנחנו נעשה דבר דומה גם לגבי סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה, מכיוון שאנחנו במילא 

לחמישה אנשים, שלושה במייל אז אני לא ארחיב, אנחנו פה נצמצם את הוועדה 

הל, אתם תקבלו את השמות במייל, מנכ"ל ואיש אקדמיה שהעברתי חברי ועד מנ

לכם את קורות החיים שלו, פרופ' אברהם גולדנברג שקורות החיים שלו נמצאים 

 במייל שלכם ותוכלו להעיר הערות במייל, אני לא יכול כרגע לקבל החלטה. 

נכ"ל הנושא העיקרי בנוי בשלושה פורמטים כי הכל מתקשר ביחד. אני אבקש מהמ

להשלים את דברי, אבל הסיפור הוא כזה: אנחנו מתכנסים כרגע על רקע שלושה 

דברים, אחד זה הנושא של הרפורמה, השני זה הנושא של עמידת רשות השידור 

בחוק והשלישי זה נכסי הנדל"ן של רשות השידור. הכל מתחבר יחד עם אלמנט 

הופחתה אגרת רשות  2012רביעי שהוא בכיוון הפוך של הפחתת האגרה. בשנת 

מליון שקל לקופת הרשות. אז רק את זה  30כשהמשמעות היא פחות  5%-השידור ב

תזכרו ברקע כי הכל מתכנס ביחד, כמו שאמרתי. אנחנו נמצאים על רקע בג"צ 

שהגיש פורום היוצרים נגד רשות השידור, נגד השר הממונה ונגד משרד האוצר, על 

במחוייבויות שלה בחוק, הנחת העבודה  2011כך שרשות השידור לא עמדה בשנת 

, והרפורמה 2011היתה שהרפורמה בוא תבוא במהלך השנה הזאת,  2011בשנת 

יודעת לפתור את הנושא של עמידת רשות השידור בחוק. כרגע במצב הנוכחי של 

מהכנסות  36%רשות השידור אין אנו מסוגלים לעמוד בדרישה של החוק של 

מליון שקל, אנחנו לא יכולים  180הסכומים של היום זה הטלוויזיה, במונחים של 

 54%אחרות, יש לנו הוצאות כוח אדם שהם לעמוד בזה כי יש לנו הוצאות 

מהתקציב, יש לנו דרישה אחרת בחוק שאומרת תקציב מאוזן וכשאתה לוקח את כל 

חלקי השמיכה הקצרה הזאת ומנסה לחבר אותה יחד זה לא הולך, אחד ועוד אחד 

בדרישות של  2011-תן שלוש ולכן זה ההסבר המספרי למה לא יכולנו לעמוד בלא נו

החוק. אגב, מאז שנחקק החוק מעולם לא עמדו בו, זה חוק שמעולם לא עמדו בו 

מאז שהוא נחקק לפני כחמש שנים. השנה הדבר שהשתנה הוא שבטלה התקופה 

היה צורך בשינוי שבה יכול השר הממונה להאריך את הפטור של רשות השידור ולכן 

חתם השר הממונה על  2011החקיקה וכמו שאתם מעודכנים אכן ברגע האחרון של 

, היה שינוי חקיקה בנושא ההפחתה, אחרי שהדבר שונה בכנסת, שיאפשר לו לחתום
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הזה, רשות השידור לא הכניסה לקופתה ולו גם שקל אחד כתוצאה משינוי החקיקה 

 300ם שנזרקו לחלל האוויר, לא מדובר על הזאת, אני גם רוצה להתייחס לסכומי

, הכנסות 180מליון שקל כפי שטוענים היוצרים בתקשורת ובבג"צ, מדובר על 

מליון שקל, כל  180-מהם זה כ 36%מליון שקל בשנה,  485-הטלוויזיה זה כ

המספרים האחרים אנחנו לא יודעים מאיפה באו. זה לא פוטר אותנו מזה שאכן 

ו במחוייבות בחוק, אמרתי, שוב, לא יכולנו, אנחנו גם התרענו, לא עמדנ 2011בשנת 

שוב, בניגוד לפרסומים, אנחנו כן התרענו על זה מבעוד מועד שרשות השידור לא 

 2011-כן תיכנס לתוקף ב מסוגלת לעמוד בחוק, הנחת העבודה היתה שהרפורמה

נו את חובתנו , לא מילא31.12.2011-והיא תפתור את הבעיה, משזה לא קרה הגענו ל

-בחוק, פרוצדוראלית הדבר הזה תוקן ע"י הכנסת וע"י השר הממונה וזה באשר ל

. בינתיים הגישו היוצרים בג"צ שמונע מרשות השידור, אנחנו גם התחייבנו 2011

בפני בג"צ שאנחנו נעמוד בכל המחוייבויות שלנו בחוק, קרי אם לא ישונה החוק זה 

זה יהיה לפי מה שישונה החוק. כרגע מתקיימים מליון שקל ואם ישונה החוק  180

מגעים קדחתניים כדי להביא לשינוי החוק, גם נדמה לי שניתנת בימים אלה תשובה 

השר  21.2-לבג"צ או ליוצרים, שזאת הכוונה, וההתחייבות לבג"צ היא שעד ה

הממונה, שר האוצר ורשות השידור מביעים את עמדתם איך הם עומדים 

ק. כרגע אנחנו מדברים על מתווה שמונח בפניכם, שרכש הפקות במחוייבויות בחו

 15%המקור הישראליות הקנויות כפי שזה מוגדר בחוק יהיה במתווה הדרגתי של 

 2015-ב 25%-ו 2014-ב 20%, 2013-ב 15%בהנחה שיש רפורמה כמובן,  2012בשנת 

חוק. שהם מהווים את העמידה של רשות השידור ב 36%-נגיע ל 2016וכך בשנת 

כלומר אנחנו מדברים על כך, ושוב, אנחנו לא נגד היוצרים, גם אנחנו ואני חושב שכל 

חברי המליאה יסכימו עם העמדה שלי, שרשות השידור רוצה מאוד, אני אגיד את זה 

חיובית, רוצה מאוד להשקיע כמה שיותר בהפקות מקור ישראליות. בגלל אילוצי 

חנו כרגע לא מסוגלים להגיע לזה, אנחנו התקציב והאילוצים שאמרתי בהתחלה אנ

מאמינים שהרפורמה יודעת לפתור את זה וכך במתווה עליו הצבעתי שאותו אנחנו 

מציגים בימים אלה לשר הממונה כדי שזה יעבור חקיקה, אנחנו נפתור את הבעיה 

 הזאת.
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 - - -ההפקות שאנחנו עושים פה אין האוז  נורית ירדני לוי:

 לא נחשבות.  ר, אמיר גילת:"היו

 למה? נורית ירדני לוי:

החוק אומר, בגלל זה אמרתי את המשפט הארוך,  ר, אמיר גילת:"היו

מקור ישראלית קנויה, שיש לה הגדרה מה זה, זה לא משהו שאת עושה בתוך הפקת 

הבית, זה לא משהו שכבר שודר בערוץ טלוויזיה אחר, זה לא משהו שהפיק משרד 

 - - -ממשלתי וזה לא משהו 

זה יכול להיות משהו ששודר במקום אחר, לא  תומר קרני:

 משהו שהפיק ערוץ טלוויזיה אחר. 

 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל מה שאנחנו מפיקים פה זה עולה גם המון  נורית ירדני לוי:

 כסף.

יש לנו ויכוח, לכן אנחנו אומרים, גם כשאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

השידור זה שכר, חלק ניכר מהשכר הזה זה  מהתקציב של רשות 54%-אומרים ש

ייצור תוכן מקומי ישראלי ברדיו ובטלוויזיה, אבל המחוקק אמר, ופה אני מגיע 

בדיוק לנקודה הנוספת, המחוקק אומר לנו, זה תפקידכם בחוק, יש א' ב' ג' ד' ה' 

א' וכמה כסף להשקיע -תפקידים לרשות השידור, הוא לא אומר כמה כסף להשקיע ב

, יש שורה של סעיפים, לחנך, ביטוי, שידורים לחו"ל, כל מיני סעיפים. הדבר ו'-ב

מהכנסותיך ברכש תוכן ישראלי מקורי  36%היחיד שהוא אומר בחוק זה תשקיע 

מזמן  50%מזה זה בשידור,  50%-מזה זה סוגה עילית ו 10%-שהוא גם אומר ש

 - - -השידורים 

 שעות סוגה עילית.  180 תומר קרני:

אגב, רוב רובם של הסכומים שהשקענו היו בסוגה  ר, אמיר גילת:"היו

עילית. ולכן המשמעות הפרקטית של מה שאומר המחוקק, אם לא תהיה רפורמה 

למשל, מה שאומר המחוקק במשמעות הפרקטית של מה שהוא אומר, הוא אומר, 

אני אומר לך איפה כן להשקיע והמשמעות היא שהוא אומר לנו אתם לא צריכים 

לנהל את חטיבת התוכניות אצלכם, אתם לא צריכים להחזיק חטיבת תוכניות 
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מליון שקל מבחוץ, עם פירוט כמה זה סוגה  180-משלכם כי אתם חייבים לקנות ב

עילית, והוא אומר שזה לא יכול להיות חדשות ואקטואליה וספורט, כי זה לא נקרא 

נו מנסים לתרגם מה רכש מקור ישראלי קנוי ולכן המשמעות הפרקטית אם אנח

אומר המחוקק, הוא אומר אתם לא צריכים להחזיק חטיבת תוכניות אצלכם בתוך 

הבית ולכן אחת ההצעות שנבחנו בשבועות האחרונים היתה לסגור את חטיבת 

התוכניות כיוון שזאת הדרך היחידה שלנו לנסות ולהתקרב לסכומים שהמחוקק 

ישראליות. אנחנו כמובן מעדיפים  קבע בחוק שעלינו להשקיע ברכש הפקות מקור

פתרונות אחרים שהם לא סגירת חטיבת התוכניות, אגב גם בעברית וגם בערבית, 

עטאף, אני כבר אומר לך, יש שיוויון מלא, זה גם סגירה של חטיבת התוכנית 

 - - -בעברית וגם בערבית 

 אני מקווה.  עטאף כיוף:

רונות אחרים, ואנחנו כמובן מעדיפים פת ר, אמיר גילת:"היו

הפתרונות האחרים, אחד מהם הוא יציאה לתוכנית הרפורמה, שוב, אני הצהרתי 

נעמוד  2012בכל פורום ונדמה לי גם פה במליאה ואני אומר את זה שוב, אנחנו בשנת 

במחוייבויות שלנו בחוק. אם לא ישנו את החוק זה אומר שאנחנו צריכים להשקיע 

מליון שקל, שיכול  180-ראות מאיפה נביא את המליון שקל ואנחנו צריכים ל 180

של חטיבת התוכניות ואולי יותר מכך. כי גם סגירת להיות שהמשמעות היא סגירה 

 מליון שקל.  180-חטיבת התוכניות לא נותנת לנו את ה

 המחוקק מבין את המורכבות? נורית ירדני לוי:

 בין. כן, הוא מבין. אני חושב שהיום הוא מ ר, אמיר גילת:"היו

אני מודיע לך שהוא לא הבין, היוצרים שהובילו  מושון מצליח:

 את המהלך הזה היו המומים מההישגים של עצמם, הם יצאו החוצה ולא האמינו. 

 זה היה לפני חמש שנים. ר, אמיר גילת:"היו

 כן.  מושון מצליח:

 למה לקנות בחוץ אם יש לנו בבית. נורית ירדני לוי:

ופציה שניה היא ללכת למתווה הרפורמה כפי א ר, אמיר גילת:"היו

 90שנחתמה בזמנו. אני מזכיר לכולנו שהמתווה המקורי של הרפורמה הוא מענק של 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 8 6.2.2012ירושלים, 

מליון שקל והיתרה אמורה היתה לבוא ממקור  240מליון שקל מהאוצר, הלוואה של 

ויותר מליון שקל, היותר נובע בין היתר מזה  400מימון, היתרה היום זה בסביבות 

מליון שקל היתה  400-שהאגרה לא עלתה אלא ירדה ותיכף אני אגיע לזה, והיתרה כ

צריכה לבוא ממתווה שלפי המדינה היה צריך להיות מתווה של העלאת האגרה. 

הדרג הפוליטי החליט שהאגרה לא תעלה ולכן מחפשים כרגע את השלמת המימון 

לממש את המימון  החסר של הרפורמה, כשהנחיית השר הממונה ושר האוצר היא

-הזה באמצעות מכירת נכסי רשות השידור, אני אומר נכסי ולא כל הנכסים, לא ה

נכסים אלא נכסי. נכסי רשות השידור, כי אנחנו ניהלנו על זה שיג ושיח ואנחנו לא 

מוכנים למכור את כל הנכסים שלנו, אנחנו מוכנים לפנות חלק מהמקומות שבהם 

, אבל אנחנו לא בר על זה, כדי להשלים את החלק החסראנחנו יושבים, אנחנו מיד נד

מוכנים למכור את כל הנכסים, בין היתר מכיוון שאנחנו רוצים להבטיח את 

האיתנות הפיננסית של רשות השידור לטווח הארוך ואני כבר לא מדבר על סיבות 

אחרות כגון העובדה שזה היה חלק מההתחייבויות שעליהן חתמו הוועדים עם 

הקודמת במקרה הזה, אבל יש רצף שלטון והוועדים חתמו על ההסכמים  ההנהלה

בידיעה שהחלק החסר יהיה מהעלאת האגרה ולא ממכירת הנכסים של רשות 

השידור, תוך הבטחת האיתנות הפיננסית. אז זאת סוגיה אחת. לגבי המתווה של 

יימנו הרפורמה, אני מיד אציג קצת יותר בהרחבה את נושא הנדל"ן, אנחנו גם ק

ישיבה של ועדת הנדל"ן, אני מזכיר שמליאת רשות השידור ייפתה את כוחה של 

ועדת הנדל"ן לטפל מטעמה, לא לקבל החלטות אבל לטפל מטעמה בנושא הזה כי 

קשה לנהל דיונים בפורום כזה רחב ויש לנו כל מיני דברים שאנחנו רוצים לדבר 

רד רוה"מ, את הטיוטה עליהם, אנחנו נציג את המתווה כפי שגובש ע"י מש

האחרונה, כדי לדון ואולי לאמץ, ושוב יש לי פה בעיה של אישרור ההחלטות של 

 , אפשר להעלות מישהו טלפוני אולי?ועדת נדל"ן בהיעדר קוורום

 כמה יש פה? חנה מצקביץ:

 . 15יש פה  ר, אמיר גילת:"היו

 . 15אז יש לך קוורום אם יש  דוד חיון:
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, היא אומרת שזה לא כולל את המתפטרים. לא ר, אמיר גילת:"היו

 .17. אני צריך 31-מ 15שזה 

 .16לא,  חנה מצקביץ:

 .31למה, אם יש  ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא משנה. חנה מצקביץ:

 בתוכם היושב ראש.  16החוק מדבר על  תומר קרני:

 - - -, לא חשוב מה 16החוק מדבר על  חנה מצקביץ:

נות מחר את החוק הזה, מחר זאת צריך לש ר, אמיר גילת:"היו

 שם. 13הזדמנות, יש מחר דיון על חוק רשות השידור החדש. למרות שזה 

שם זה מועצה, זה מספר אחר של חברים, זה רוב  חנה מצקביץ:

 קולות. זה משהו אחר לגמרי. 

תנסו להעלות מישהו בטלפון. בינתיים תשלים את  ר, אמיר גילת:"היו

 מה שהחסרתי.

אנחנו הגענו לרגע האמת מכיוון שהשאלה היא  חם:יוני בן מנ

האם תהיה רפורמה או לא תהיה רפורמה. הנושא הזה של הרפורמה היה בהקפאה 

במשך השנה וחצי האחרונות ועכשיו הוא מתעורר מחדש. כדי להניע את הרפורמה 

רשות השידור צריכה לחתום על הסכם מימון עם האוצר, האוצר רוצה שהוא יחתם 

וזאת תהיה נקודת ההשקה של הרפורמה ואז היא תצא לדרך. נוצר פה  1.4-עד ה

מצב שעד כמה שלי ידוע, בתחילה האוצר התחייב לממן את כל הרפורמה ואחר כך 

הוא נסוג מהענין הזה מכיוון שהממשלה לא הסכימה להעלות את האגרה, אבל 

לרפורמה  העובדים וההסתדרות כשהם חתמו, הם חתמו בהנחה, היו שלושה נדבכים

ואחד הנדבכים העיקריים היה האיתנות הפיננסית של רשות השידור ולא דובר על 

זה שימכרו את נכסי הנדל"ן שזה חלק מהאיתנות הפיננסית של רשות השידור. 

אנחנו נמצאים, אני רוצה להזכיר לכם, אני דיווחתי על זה כמה פעמים ואני רוצה 

טת רגל וחדלות פירעון, רשות השידור, לשוב ולדווח, אנחנו נמצאים במצב של פשי

לפי הדו"ח הרשמי של רואה החשבון סומך חייקין אנחנו נמצאים בהערת עסק חי 

מליון ש"ח. בנוסף לזה הממשלה המשיכה במדיניות של  134ובגירעון מצטבר של 
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מליון שקל פחות השנה בתקציב, אין  30וזה אומר שכבר יש לנו להפחית את האגרה 

יש רק תקציב עד סוף חודש פברואר, אנחנו עשינו תקציב לחודשיים כי אגב תקציב, 

אנחנו לא יכולים לעשות תקציב, וגם במגעים הנוכחיים שאנחנו, במשא ומתן 

ומשרד ראש הממשלה, משרד השר הממונה, עדיין לא  שאנחנו מנהלים עם האוצר

כרים את נמצא האיזון הפיננסי שיכול ליצור את המתווה הזה גם אם אנחנו מו

הנדל"ן. מכיוון שלא נמצא עדיין הפתרון לפער הגדול, נדמה לי שזה מעל מאה מליון 

 שקל, נכון ערן?

 כן לעכשיו, אבל זה סדר גודל סביר. ערן הורן:

כמאה מליון שקל עדיין לא יודעים מאיפה הם  יוני בן מנחם:

ווה הזה יבואו, גם אם אנחנו מוכרים את הנדל"ן וכו'. כיוון שאין מענה במת

להפחתת האגרה. ומכיוון שאנחנו כנראה באיזה שהוא שלב נגיע לבחירות בישראל 

אז אני לא רואה אף ממשלה שתעלה מיסים בשנת בחירות, סביר להניח שההפחתה 

הזאת תימשך, זה גם מה שאנחנו שומעים, קולות כאלה. אז צריך לקחת את זה 

 למתווה הזה שמציעים לנו.  בחשבון. אז כרגע אין לנו אפילו סגירה פיננסית

בואו רגע נדבר על נכסי הנדל"ן של רשות השידור, יש פה כמה נקודות מאוד 

חשובות. הנקודה הכי חשובה היא הנכס שנקרא מתחם שערי צדק, המתחם שבו 

אנחנו נמצאים. כיוון שזה הנכס היחידי שאין עליו ויכוח שהוא בבעלות רשות 

הוא יושב על הקרקע הכי יקרה בירושלים, נמצא  השידור, הוא בבעלות מלאה שלנו,

, יש את הרכבת הקלה שמאפשרת גישה נוחה במיקום אסטרטגי בכניסה לעיר

למתחם, אנחנו נמצאים קרוב למשרד הממשלה העיקריים, וזה מיקום שהייתי 

קורא לזה פנינת נדל"ן. המדינה שמה עין על הנכס הזה, היא רוצה לקחת אותו 

הלנו משא ומתן מאוד עיקש, זה היה קו אדום, לא הסכמנו לוותר מאיתנו, אנחנו ני

בשום פנים ואופן על הנכס הזה מכיוון שגם התב"ע וגם התוכניות עוד מלפני שנים 

רבות הם שפה תקום קריית רשות השידור. בסופו של דבר הצלחנו להשיג משהו 

לוציות, לפחות בתחום הזה, זה עדיין לא סגור סופית, עוד מעט ניכנס איתכם לרזו

הצלחנו להשיג הסכמה שעל חלק מהמתחם הזה תיבנה קריית רשות השידור. 

קומות, זה מה שהתב"ע מאפשרת, מגדל  24התוכנית היא לבנות פה שני מגדלים של 
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אחד יהיה קריית רשות השידור החדשה והמגדל השני יהיה מגדל מגורים ולמטה 

מה שמתוכנן פה. את המבנה הזה שטחי מסחר שאת זה המדינה תיקח ותמכור. זה 

שאנחנו יושבים בו עכשיו שהוא מבנה לשימור היסטורי, ממה שהבנתי בגורמים 

בעיריית ירושלים וברשות לפיתוח ירושלים, כנראה שיוקם פה מלון בבנין הזה, 

ישופץ, יורחב, יוגדל, זה כבר ענין של היזם שיקנה את זה. זאת תמונת המצב. כדי 

קריית רשות השידור אנחנו כמובן צריכים למכור נכסים וכפי  לממן את הבניה של

שאמרתי השורה התחתונה היא שאין סיגרה פיננסית בסופו של דבר בכל המתווה 

המוצע, אנחנו עדיין לא מצליחים לסגור כי יש פערים גדולים מאוד בגלל הפחתת 

 האגרה, גם אם נמכור את כל הנדל"ן, גם בתל אביב וגם בירושלים. 

שא נוסף, זה שרוצים שאנחנו נעזוב את מתחם דרום הקריה בתל אביב, מה שאתם נו

מכירים כמתחם הרדיו והטלוויזיה בתל אביב בקריה, ומציעים לנו להתמקם בעיר 

לוד, שגם את זה אנחנו צריכים לבדוק אם זה עומד בהסכמי הרפורמה מכיוון 

גושים, בשלושה רשות השידור בשלושה שבהסכמי הרפורמה מדובר על ריכוז 

מקומות, בירושלים גוש דן וחיפה ואני לא יודע אם לוד נופלת בדיוק בהגדרה של גוש 

דן וגם אם זה נופל בהגדרה יש לנו בעיה של נגישות מסיבות שונות אנחנו לא יכולים 

כל הערוצים המרכזיים בישראל ממוקמים ברמת החייל, בתל לדעתי להסכים לכך ש

שגם צריכים את זה לסיקור השוטף ואנחנו נהיה תקועים  אביב, במקומות מרכזיים

בפריפריה, אולי היא בקצה של גוש דן, גם לא ברורה עדיין ההגדרה של גוש דן, אבל 

בלוד זה דבר מאוד בעייתי כפי שאני רואה אותו מבחינה עיתונאית ומבחינת 

ם הן הנגישות של רשות השידור לאיזור המרכז. לכן ההחלטות שאנחנו נקבל היו

הרות גורל כי הן ישפיעו על רשות השידור בשנים הבאות. אנחנו רואים בבניית 

את קריית  קריית רשות השידור מתקן שישמש אותנו לנצח, אנחנו לא רוצים לבנות

שנים, להגביל אותה במטראז' ואחר כך להתחיל  5-10-רשות השידור זמנית ל

ה רצינית, אולפנים רציניים, להוסיף כל מיני תוספות, אנחנו רוצים לבנות קרי

חדרים רציניים, משרדים רציניים, חניה לעובדים, ציוד חדיש דיגיטאלי, אנחנו 

רוצים לבנות קריה כזאת למאה השנים הקרובות, בהגזמה אני אומר. ולא לעשות 

דברים שהם בטלאים, אנחנו רוצים שהיא תהיה ממוקמת בירושלים, במקום 
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באיזור גוש דן במקום סביר, לא בלוד, זה מה האסטרטגי הזה ובתל אביב או 

שאנחנו חושבים, אני מציג את עמדת ההנהלה, זה מה שאנחנו חושבים שצריך 

להיות וההחלטות שאתם תקבלו היום הן החלטות הרות גורל מכיוון שהמתווה הזה 

צריך להבין מה המשמעות שלו, אנחנו נישאר רק עם נכס אחד או שניים שזה 

ום השני שיקבע, אמרתי כבר עכשיו שאין סגירה פיננסית אבל בירושלים ובמק

 איתנות פיננסית בטח לא תהיה לנו. אז צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. 

מיומי הראשון ברשות השידור אני אומר דבר  ר, אמיר גילת:"היו

מאוד פשוט, שרשות השידור קיימת בשביל דבר אחד, בשביל לשדר. לצערי הפכו 

ברת גבייה של האגרה, גם לחברת פרסום של הפרסום ברדיו, אנחנו אותנו גם לח

מוצאים את עצמנו בתקופה האחרונה מטפלים גם בזה ועכשיו רוצים להפוך אותנו 

גם לחברת נדל"ן. חלק מהגזרות הן גזרות שהן בחוק, חלק מאילוצים, הכנסות וכו', 

שידור, אנחנו  אבל אנחנו צריכים לרכז את כל עיקר הכובד שלנו בנושא אחד,

קיימים בשביל לשדר, רשות השידור קיימת בשביל לשדר. הרפורמה נועדה לאפשר 

לנו להשקיע יותר בתוכן, יותר במהות האמיתית של רשות השידור. אני מזכיר שאל 

מליון  400-הלוואה ו 240מליון מענק,  90-מול המספרים שאמרתי קודם, ה

עובדים, חתימה על הסכמי  700של  החסרים, הצד השני של העיסקה הוא פרישה

מליון שקל והרבה יותר כסף לתוכן  330שכר חדשים, שידרגו טכנולוגי בהיקף של 

מליון, כשנגיע לשם זה  200-כפי שפירטתי, מתווה הדרגתי שמגיע בסופו של דבר ל

כרגע רק הרפורמה יכולה להציל את רשות מליון האלה.  200-באמת סכום יפה ה

ורמה אין רשות השידור, אפשר להישאר עם נכסים אבל נישאר בלי השידור, בלי רפ

כסף לעשות כלום. יהיו לנו נכסים ועובדים אבל אין לנו כסף לעשות שום דבר וגם 

לא לעמוד במחוייבויות שלנו בחוק. ולכן הבג"צ שדיברתי עליו קודם מכנס אותנו 

בין כל הקצוות  לנקודה אחת ולא רק אנחנו אלא גם המשרד הממונה קושר עכשיו

שאמרתי בהתחלה, בין היכולת שלנו לעמוד בחוק לבין הצורך להוציא את הרפורמה 

לפועל. נתתי לכם בהתחלה דוגמה אחת למה יכולה להיות משמעות של אין רפורמה 

וגם סגירת מחלקת התוכניות נותנת לנו מחצית מהסכום שאנחנו צריכים להשקיע 

ין רפורמה יכולה להיות הרבה יותר בהפקת מקור, כלומר המשמעות שאם א
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קיצונית ומשמעותית מבחינת רשות השידור. לכן מוצע מתווה שאנחנו נביא אותו 

לדיון עכשיו ולהחלטה אחר כך, שגובש בדיונים בין משרד ראש הממשלה לבין 

מוסדות רשות השידור וההנהלה, הדיונים האלה עדיין נמשכים אבל יש את לוח 

ה הדבר הטוב היחיד שיש לוח זמנים קצוב שהמועד שבו הזמנים שאני חושב שז

המדינה צריכה להגיד לבג"צ, המדינה והרשות צריכים להגיש לבג"צ, מכניסים את 

כולם לאיזה שהוא סד של זמנים שאולי יביא לפתרון הכולל המיוחל ואנחנו מאוד 

קו רוצים את הפתרון הזה אבל שוב, לא בכל מחיר כי יש דברים שמבחינתנו הם 

אדום שלא נוכל להסכים לו. ולכן אני רוצה שנעשה עכשיו את הדיון בטיוטת 

הסיכום שהופצה ביניכם, זאת טיוטת סיכום שכבר עברה כמה גלגולים, זה הנוסח 

האחרון אבל הוא עוד עובר ליטושים וגם לנו, גם לי, גם ליושב ראש ועד כספים, 

י המליאה יהיו הערות נוספות, ואני מניח שגם לחבר למנכ"ל, לחברי ועדת נדל"ן,

כלומר זה לחלוטין לא טיוטה סופית אבל אנחנו חייבים לקיים את הדיון הזה מתי 

שהוא. אגב, אנחנו קיימנו דיון במליאה הקודמת והיינו צריכים לקבל שם החלטה 

עקרונית ומהירה לגבי הנדל"ן מהטעם הפשוט שכל מה שהסברתי לכם עכשיו החל 

שבועות כשהתחלנו וקיימנו את הישיבה הקודמת ובגלל הקשר התהליך לפני מספר 

והזיקה שנוצרו בין הרפורמה לבין עמידת רשות השידור בחוק, היינו צריכים לקבל 

החלטות דחופות ואני מזכיר לכם שהמליאה קיבלה החלטה עקרונית על הקמת 

נין הדיונים אז נערכו בצל הדחיפות שבעקריית רשות השידור במתחם שערי צדק. 

כשהעבודה הכלכלית עדיין היתה בעיצומה, עבודה שחברה חיצונית שההנהלה שכרה 

את שירותיה לבדיקה כלכלית ולכן נתנו לכם בישיבה הקודמת את הסקירה 

הראשונית, המיידית, משהו שהייתי מגדיר אותו כעזרה ראשונה לקבלת החלטה 

דה הכלכלית, עקרונית דחופה ועכשיו משעברו שבועות, משכבר הגיעה העבו

משאנחנו מגובשים יותר, זה הרגע הנכון להביא את הנושא כולו בפני מליאת רשות 

השידור להכרעה וכמו שאמר המנכ"ל מדובר בהכרעה הייתי אומר אפילו היסטורית 

 והרת גורל לגבי עתידה וגורלה של רשות השידור. 

א הסעיף אז אם תביטו במתווה, החלק הראשון שלו עוסק בהשקעה בתוכן שהו

שבשבילו כולם התכנסו לדחיפות הענין, אני לא רוצה לחזור, כבר פירטתי את זה 
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בהתחלה, המתווה הדרגתי שנותן פתרון בתוך חמש שנים לכך שרשות השידור 

. העמוד השלישי עוסק 36%תעמוד במחוייבויות בחוק מבחינת ההשקעה של 

, העמדה שלנו צריכה במקורות המימון, אני הייתי מגדיר את זה בצורה פשוטה

להיות מאוד פשוטה, אנחנו לא סוחרי נדל"ן כמו שאמרתי ואנחנו לא מעוניינים 

לעשות הון מהנדל"ן שברשותנו, אבל כמובן שאנחנו גם לא מוכנים להפסיד את 

הנכסים שלנו ובוודאי אני לא חושב שאף אחד מכם כדירקטור מוכן לקחת סיכון, 

ילים על רשות השידור בענין הפיננסי. אם אני תיכף תראו מה הם הסיכונים, שמפ

צריך להציג את הנושא אני מציג אותו בצורה מאוד פשוטה, אנחנו יוצאים 

הלוואה והיתרה תבוא מנכסי רשות השידור.  240מליון שקל מענק,  90לרפורמה, 

אני אומר בצורה כוללת, קחו את כל הנכסים שלנו, תנו לנו תמורתם את המימון 

רמה כולל הסגירה הפיננסית שעליה הצביע המנכ"ל, את כל מה שצריך החסר לרפו

תקחו ותממנו מהנכסים שלנו, פרט לכך שתדאגו שתהיה לנו קריית רשות השידור 

מודרנית בשערי צדק ומתחם של רשות השידור בגוש דן. זאת הנוסחה שלדעתי 

את אנחנו צריכים ללכת איתה, שהיא מאפשרת את יציאת הרפורמה, מאפשרת 

האיתנות הפיננסית של רשות השידור ולא נוגדת את ההסכמים שנחתמו עם 

, אבל כשאנחנו האיגודים. במשרד ראש הממשלה אומרים אנחנו אומרים אותו דבר

קוראים את הנייר אנחנו מוצאים כמה דברים שלא נראים אותו דבר ועל כך אנחנו 

 עדיין במגעים איתם. 

 בר?על איזה מסמך אתה מד בלהה כהנא:

מסמך ששלחנו לכם לקראת הדיון היום, טיוטת  ר, אמיר גילת:"היו

סיכום בנושא רפורמה ברשות השידור. אנחנו מיד נדאג שזה יהיה בפניכם. חכו 

שהנייר יהיה בפניכם, אבל בקווים עקרוניים אמר המנכ"ל קודם, הנושא של שערי 

שידור החדשה שקריית רשות ה צדק היה קו אדום, בזה הצלחנו, יש כבר הכרה

תיבנה בשערי צדק. יש לנו כל מיני הסתייגויות אבל לפחות זה מנוסח חיובית 

שקריית רשות השידור, יש גם אם לא, אבל קריית רשות השידור תיבנה בשערי צדק 

 וזה הישג לא מבוטל בלשון המעטה. 

 מוסכם על מי עוד? בלהה כהנא:
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לה, אנחנו על האוצר, על משרד ראש הממש ר, אמיר גילת:"היו

 מנהלים כרגע את המגעים עם משרד ראש הממשלה.

והרשויות האחרות, למשל הרשות המוניציפאלית  בלהה כהנא:

 שצריכה לאשר סדר בקומות?

מאוד רוצה. אגב, התב"ע קיימת לכך שבמתחם  ר, אמיר גילת:"היו

 הזה תיבנה קריית רשות השידור. 

 - - -קומות  24-למשל ל בלהה כהנא:

אנחנו רוצים לפעול לכך שהתב"ע תשונה כדי  מיר גילת:ר, א"היו

 שאפשר יהיה לבנות את אותם שני מגדלים ולמקסם את הזכויות. 

זה אומר שאתם מבקשים מאיתנו, בישיבה  בלהה כהנא:

הקודמת אתם זוכרים שדיברנו, אז חזרנו ואמרנו שזאת הצהרת עקרונות כי אין לנו 

 נתונים וכו'.

 כון.נ ר, אמיר גילת:"היו

עכשיו אנחנו באים לשטח, אז אנחנו יורדים לרמת  בלהה כהנא:

רזולוציה שצריכים לאשר, אז אתם רוצים שנאשר משהו שאני מראש אומרת, 

שאתה מראש אומר הרשויות המוסמכות, המוניציפאליות, עדיין, לא שאנחנו לא 

שלא, אנחנו ידועים שהם יאשרו, נכון לעכשיו בנתונים שקיימים היום אנחנו יודעים 

 לא יודעים לומר משום שאין אישור של התב"ע.

יש סעיף במתווה שתיכף תראי שכתוב, מדינת  ר, אמיר גילת:"היו

ישראל והרשות לפיתוח ירושלים יפעלו לשינוי התב"ע הקיימת במתחם שערי צדק 

 לניצול מיטבי של מירב זכויות הבניה במתחם.

 ואם זה לא יקרה?  בלהה כהנא:

 יש כבר תב"ע היום, היא לא הבינה את זה. דוד חיון:

יש עכשיו ברגע זה תב"ע למקום הזה, את לא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שמעת 

 - - -לא, תב"ע  :בלהה כהנא

 לבניית קריית רשות השידור, יש.  ר, אמיר גילת:"היו
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 קומות.  24לבנות מגדל של  דוברת:

 "ע. את זה צריך לשנות, את התב ר, אמיר גילת:"היו

 זה מה שהיא אומרת. נמרוד לב:

 אז מה השאלה? ר, אמיר גילת:"היו

בפעם הקודמת זה היה הצהרת כוונות, היום אתם  בלהה כהנא:

 רוצים ברזולוציה שאנחנו נאשר את התוכנית.

 אנחנו לא מאשרים תוכניות תב"ע פה במליאה. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -נכון, שאנחנו נאשר את התוכנית  בלהה כהנא:

 את המתווה. יוני בן מנחם:

 את המתווה.  בלהה כהנא:

 את המתווה של המשא ומתן מול המדינה.   דוד חיון:

יש פה איזה שהוא צד שלישי שהוא גם בחגיגה  בלהה כהנא:

הזאת שצריך לאשר, נכון לעכשיו זה עוד לא משהו שאנחנו יודעים שהוא מאושר, אז 

 איך אתם רוצים שאנחנו נאשר את זה?

 נגיע לסעיף הזה אז נדבר עליו.  ר, אמיר גילת:"היו

שאלה גם אם זה לא יעורר התנגדויות שיהפכו את  נמרוד לב:

קומות, יכול להיות שעוד פעם לא יאהבו  24-זה לאיזה שהיא זירת קרב. ה'טע של ה

 - - -אותנו, לא נוסיף אהבה בציבור, מקום שאנחנו גם ככה לא 

 פה נציגי, אתם בשם כל הוועדים?  נמצאים ר, אמיר גילת:"היו

 בגלל שאחרים לא הגיעו. צבי גרזון:

 אבל אתם בשם כולם? ר, אמיר גילת:"היו

כולם יודעים שאנחנו נופיע כאן, הודענו לכולם  צבי גרזון:

 ואני חושב שכמו תמיד אנחנו מייצגים ועדי עובדים. 

 תציגו את עצמכם.  ר, אמיר גילת:"היו

גרזון, אני סגן יושב ראש ועד ההנדסה  שמי צבי צבי גרזון:

ברדיו, יושב לידי יושב ראש הוועד, אפרתי. אנחנו ליווינו את הרפורמה מאז יומה 

שנה ברשות השידור ואני מכיר את הגלגולים ואת  45הראשון, אני עובד כבר 
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ואני רוצה להסביר כאן לחברי המליאה  1966ההתגלגלות של רשות השידור משנת 

רמה, לאן הולכת הרפורמה, איך הגענו לכאן ומה הסכנות שטמונות מה זה הרפו

במושג הזה שנקרא רפורמה. אני אתן איזה אנלוגיה מאוד פשוטה, אדם הולך 

לרופא, מבקש ממנו תרופה להבריא והוא מקבל תרופה שהורדת אותו. הרפורמה 

הזאת, אני חושב שכדאי שתקשיבו כי זה מאוד חשוב, אני אומר כאן דברים 

ששקלתי אותם ואני חי איתם כבר שנים. התרופה הזאת שהולכים לתת לנו 

שנקראת רפורמה היא לא תטיב עם רשות השידור, היא לא תבריא אותה, היא 

קצר תהרוס אותה, היא תהרוג אותה, היא תחסל את רשות השידור בתוך זמן 

 מאוד. לא יקח הרבה זמן. 

 מה האלטרנטיבה? יעקב נווה:

  -י גם לזה אגיע. הרפורמה הזאת נעשתה לצערי אנ צבי גרזון:

כמה זמן אתה צריך בשיל למצות, כמה זמן אתה  ר, אמיר גילת:"היו

 צריך?

אני אעשה את זה קצר. אבל אני רוצה שידעו  צבי גרזון:

 בדיוק במה מדובר. 

 זאת לא הגדרה ברורה. ר, אמיר גילת:"היו

הזאת לצערי אני רוצה להסביר את זה. הרפורמה  צבי גרזון:

נעשתה מתוך גישה קרייריסטית של מספר קטן של אנשים, שזה ההנהלה הקודמת 

ואמרנו להם את זה כל הזמן, זה לא שהסתרנו את זה וגם של אנשים מסויימים 

באוצר שרוצים לסמן וי, עשינו רפורמה, אנחנו גדולים, אנחנו נתקדם הלאה. ממש 

דברים וסגרנו את יכולת ההנהלה לתמרן  כך זה נעשה. יותר מזה, אנחנו נלחמנו נגד

ברפורמה בצורה כזאת שהרבה היא לא תוכל לשנות. לא בהסדרי עבודה, לא 

בהקצאה של כוח אדם, אבל גרוע מזה, איזה מין רפורמה זאת שחלק גדול מהכסף 

ולא רק שהם פורשים והם מקבלים פיצוי  50-51שלה הולך לאנשים שפורשים בגיל 

ולא רק מממנת  67השידור מממנת להם את הפנסיה עד גיל פרישה, אלא שרשות 

. איזה מין רפורמה 67את הפנסיה, היא גם מקציבה לקופות הגמל שלהם עד גיל 

הולכים הביתה עם סכומים של מאות אלפי שקלים כשהם  64-65זאת שאנשים בני 
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עובדים,  350צריכים לפרוש בעוד שנתיים. בשנתיים הקרובות הולכים לפרוש 

עובדים זה לדעתי מספר אדיר, זה מספר שאם הם  350לוש שנים הקרובות, בש

 פורשים יש כבר רפורמה בלי שהיא עולה אגורה אחת כמעט לרשות השידור. 

 אני לא בטוח שהמספרים נכונים. ר, אמיר גילת:"היו

 אז הם קרובים לנכונים.  צבי גרזון:

 חצי. ר, אמיר גילת:"היו

ר. אלה אנשים ותקים שמושכים לא, הרבה יות צבי גרזון:

שכר גבוה. אני אומר שהרפורמה הזאת היא רפורמה הזויה, היא דרקונית והיא 

תחסל את רשות השידור ואת העובדים שימשיכו להישאר כאן. מה עוד שהסדרי 

העבודה לא ישתנו בהרבה, לא יהיו שינויים מפליגים בהסדרי העבודה, מה שאנחנו 

לי גם דרך איך לפתור את הבעיה, כמו שיעקב שאל, מה  צריכים לעשות, ועכשיו יש

 האלטרנטיבה. ואני אגיד מה האלטרנטיבה. חשוב לי שתקשיבו לדברים.

 אני מקשיב בקשב רב.  ר, אמיר גילת:"היו

אתה מכיר אותם אבל לא כולם. יש לנו הצעה, דרך  צבי גרזון:

לסגת, אנחנו מודיעים אגב, הרפורמה היתה לחצי שנה ותוך חצי שנה אנחנו יכולים 

כאן פעם ראשונה שאנחנו נפנה להסתדרות בימים הקרובים ואנחנו נגיד שאנחנו לא 

 רוצים את הרפורמה ואנחנו נסוגים ממנה. יש לנו דרך מילוט. 

 קודם כל תסביר למה חתמתם על הרפורמה. ר, אמיר גילת:"היו

 אני אגיד למה חתמנו.  צבי גרזון:

דייק שההסכם נחתם מול ההסתדרות שהיא רק ל ר, אמיר גילת:"היו

 הגוף היציג.

 ההסתדרות זה אנחנו.  צבי גרזון:

 מי שחתום על ההסכם.  ר, אמיר גילת:"היו

 ההסתדרות זה מבנה. צבי גרזון:

 אני רק מדייק לפרוטוקול.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא מאמין שההסתדרות תלך נגדנו בענין הזה. צבי גרזון:

 עכשיו תסביר.  ילת:ר, אמיר ג"היו
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 היא לא תוכל ללכת נגדנו. צבי גרזון:

 אני לא סותם לך את הפה, אני רק מדייק.  ר, אמיר גילת:"היו

בסדר גמור, ההערה במקומה. ההסתדרות מייצגת  צבי גרזון:

אותנו וההסתדרות היא לא גוף שיכול לעשות כל מה הוא רוצה בלעדינו, אני גם לא 

 את זה. מאמין שהם רוצים לעשות

 למה חתמתם? ר, אמיר גילת:"היו

אני אסביר למה חתמנו. חתמנו כי הופעל עלינו  צבי גרזון:

לחץ בלתי אפשרי, לחץ ברוטאלי ובלתי אפשרי, עם איומים, עם פגיעה בשכר ובכל 

מה שכרוך בכך והיתה הנהלה שלא היה לה אופק, ההנהלה רצתה לעשות את זה 

אן הוא צריך להתקדם. ואני יודע בדיוק איך כדי כל אחד שיתקדם להיום ומהר 

וק והנהלה שרואה אני הדברים עבדו. היום יש לנו הנהלה עם אופק הרבה יותר רח

חושב את רשות השידור לטווח של הרבה שנים קדימה ועם אנשים כאלה אנחנו 

יכולים להגיע היום, לשבת איתם ולהגיע למתווה של רפורמה פחות דרקונית, פחות 

 יומרנית, פחות פנטזיונרית, והרבה יותר נכונה. 

עוד  שאלה אם לפתוח את זה היום מחדש זה לא ר, אמיר גילת:"היו

 ארבע שנים של דיונים. 

לא, מה פתאום, אנחנו גומרים את זה תוך כמה  צבי גרזון:

 חודשים אני מאמין.

 ומה עד אז? ר, אמיר גילת:"היו

נגיע לרפורמה הגיונית שתעלה שליש מהמחיר או  צבי גרזון:

לא יפרשו, ישארו עד כמה שהם צריכים להישאר,  64רבע מהמחיר הזה, אנשים בני 

לפחות או יותר וזה לא יעלה כל כך הרבה כסף. כי רוב  60יעבדו עד גיל  50בני אנשים 

הכסף שאתה מקבל כאן הולך לרוח, הוא נזרק, זה לא כסף שאתה יכול להשתמש בו 

 למשהו. 

 אז זאת האלטרנטיבה, זאת התשובה ליעקב? ר, אמיר גילת:"היו

זאת התשובה ליעקב, שאנחנו מוכנים לשבת עם  צבי גרזון:

 ההנהלה, נעשה רפורמה מהירה, טובה, יעילה וחסכונית. 
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 - - -שנה  40אתה אומר שאתה נמצא פה  יעקב נווה:

 .45 צבי גרזון:

איך אתה רואה את הטלוויזיה, איך אתה רואה  יעקב נווה:

את השידור הציבורי עומד בדברים שאתה אומר, המקום הזה צריך בולדוזר, טיפול 

 שורש.             

 בולדוזר לא אומר שצריך לזרוק עובדים.  גרזון:צבי 

שנה  40הוא צריך טיפול שורש. אני חושב שאחרי  יעקב נווה:

 הטלוויזיה היתה צריכה להיראות אחרת. 

 דרך אגב, הטלוויזיה היא מאוד טובה.  צבי גרזון:

דעתי האישית, אני אגיד לך מה אני חושב,  יעקב נווה:

, המקום הזה צריך לעבור כמה בולדוזרים, להרים המסקנה שלי אחרי קדנציה שניה

אותו, המקום הזה צריך להחזיק, להוציא את כל ההפקות החוצה, המקום הזה 

 מהעובדים.  3/4מהעובדים, אלא להוריד פה  50%צריך להחזיק כמות, לא 

 אני חושב שאתה לא צודק.  צבי גרזון:

ן לי זאת דעתי האישית אחרי קדנציה שניה ואי יעקב נווה:

חשבון להגיד את זה היום בכלל, כי המקום הזה, אני מתבייש להיות חבר הוועד 

קדנציה שניה. אני אומר לך את האמת. כשאתה אומר לי שאתה  המנהל במקום הזה

 שנה כאן וזה הפרצוף של רשות השידור, אני נורא מצטער להגיד לך.  40

ם יש לי פרספקטיבה גם אחורה וגם קדימה, א צבי גרזון:

 - - -אתה מתבייש להיות חבר 

אני נורא מצטער, כרטיס הביקור של רשות  יעקב נווה:

 - - -השידור הוא לא כרטיס 

ברשות השידור יש כוחות מעולים אבל צריך לנהל  צבי גרזון:

 אותם קצת אחרת. 

יש פה הנהלה חדשה, יש פה ועד מנהל חדש, אף  יעקב נווה:

הקודמים, הם באים במטרה אחת ויחידה, אחד לא תיאם, אף אחד לא נפגש עם 

 להרים את המקום הזה. 
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 גם אנחנו רוצים להרים.  צבי גרזון:

קודם כל אנחנו לא מתנגדים באופן גורף למכירת  רן אפרתי:

נכסים, אני חושב שיכולים להחליט למכור נכסים אבל זה לא אמור לממן רפורמה, 

דת, זה האיתנות הפיננסית של אם אתה מוכר נכסים זה צריך להיכנס לקופה נפר

הרשות לשנים הבאות ולאוו דווקא לממן רפורמה. כשאנחנו חתמנו על הרפורמה 

היא עמדה על כמה רגלים, על ארבע רגליים ואחת מהן זה היתה איתנות פיננסית, 

האיתנות הפיננסית עמדה על הנושא הזה שהאוצר יממן את הרפורמה וזה לא יבוא 

י נכנס לרגע למה שאתה אמרת, אתה אומר שכל הכסף ילך ממכירת הבית שלנו. אנ

 - - -לבניית קריית רשות השידור החדשה 

 לא אמרתי את זה. ר, אמיר גילת:"היו

רוב הכסף. איפה העתיד של המקום הזה, איפה  רן אפרתי:

הכסף של הרפורמה שמדברים על מאות מליונים, על ציודים, על הסכמים, איפה, 

 איפה זה?

 לא הבנתי את השאלה. מיר גילת:ר, א"היו

 הכסף הולך לפרישה, מה פתאום לבניה.  צבי גרזון:

לגבי הרפורמה, אני רוצה קצת להיכנס לנושא הזה  רן אפרתי:

 700כו על מספר מסויים של של הרפורמה. הרפורמה הזאת נולדה בחטא, הל

שיודעת עובדים, כולם יודעים את זה פה, גם הנהלת הרשות הנוכחית אני מקווה 

עובדים פחות אי אפשר להביא את הרשות, אני מדבר עכשיו מהצד הטכני  700שעם 

של הרשות, אין מצב שהרדיו, אנחנו נציגי רדיו לצורך הענין ולא טלוויזיה, אין מצב 

טכנאים,  80רשתות עם כמות של עובדים שנקובה על  7-8שהרשות יכולה לקיים 

ם מה שרוצים להפעיל שמונה רשתות, סתם לדוגמה אני נותן לכם סדר גודל ע

שעות, תעשו חשבון  24טכנאים לא יכולים להפעיל  80שאפילו את השידורים החיים 

עובדים. אתם כדירקטורים אני חושב  80פשוט ותראו שזה בלתי אפשרי. מדובר על 

שיש לכם תפקיד מאוד חשוב וההחלטה היא החלטה גורלית, בסיכומו של יום אם 

ל אל מי שיבואו בטענות זה לא אלינו, יבואו אליכם בטענות. אני גם הענין הזה יכש

במקרה עברתי הכשרה של דירקטור, אני יודע מה האחריות של דירקטור. דירקטור 
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יש לו אחריות מאוד קריטית בנושא הזה ולבוא ולעשות את זה, נראה לי כזה מין 

מליונים של שקלים. מאוד חפוז הנושא הזה של למכור נכסים, פה מדובר על מאות 

מדובר על נכסים מאוד יקרים ועל מקומות מאוד אסטרטגיים במדינה. אני אתן 

לכם דוגמה, אפילו טיוטה אני רואה שאין פה, שאנשים פה לא ראו את הטיוטה של 

 מה שהולכים לעשות ואיך הדבר הזה יתבצע. 

מרוב שמדברים על רפורמה אני לא רואה באופק  עטאף כיוף:

שמדברים על  2005עד  2001-תתבצע. לא בגלל שאני משחזר כל פעם מ שהרפורמה

רפורמה ומדברים על הבנין הזה, לשמור אותו ואני מסכים עם יוני בן מנחם שהבנין 

הזה צריך לשמור אותו ויש תוכנית אפילו לפי הזיכרון שלי, תוכנית פיתוח שכל מה 

כמו כל בן אדם שיושב  שקשור ברשות השידור יתרכז במקום הזה. אבל אני שואל

 בפורום כזה כמה שאלות לעצמו, מי המוסמך להחליט לגבי מכירת הנדל"ן?

 מליאת רשות השידור.  ר, אמיר גילת:"היו

מליאת רשות השידור, והיא מנהלת משא ומתן עם  עטאף כיוף:

הממשלה ויש שר שאחראי, השר הוא אחראי על ביצוע חוק רשות השידור, זאת 

אז אם כל הגורמים האלה עד היום לא יכולים לבצע רפורמה  ההגדרה של השר.

-בלמרות שאני קראתי איזה שהיא כתבה שגביש אמר אני סיימתי את הרפורמה 

ומאשים אותנו, אם אתם קראתם את המאמר, קראתי את זה באתר,  2008-2009

 מאשים אותנו כאילו אנחנו מעכבים את ביצוע הרפורמה. לכן מבחינה זו אני כנציג

ציבור שיושב כאן במליאת רשות השידור, כל מה שאמרתם, על כל מה שאתם עושים 

אני מברך, אתם עושים עבודה טובה, מנהלים משא ומתן, ועדת נדל"ן, הולכים 

לאוצר, מי יכול לנהל משא ומתן עם האוצר, לכן אני חושב שאנחנו צריכים במליאת 

אז בואו נקבל החלטות,  רשות השידור לקבל החלטה, אם אנחנו הגוף המוסמך

תביאו לנו איזה שהוא נייר עמדה מסודר וכל החברים יתייחסו לזה ונקבל החלטה. 

 הכרעה אפשר לעשות אבל אני לא רוצה להשתמש בהכנעה אלא בהכרעה. 

דיברו החברים פה על פתיחת הרפורמה, אני למשל  בלהה כהנא:

ם כי זה היה עוד קודם אין לי מושג על הרפורמה הזאת, חוץ מלשמוע כמה דברי
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להיותינו פה במקום הזה, לפחות להיותי ואני בכלל לא מבינה, הרפורמה הזאת זה 

 משהו שניתן לפתוח אותה?

אני אענה לך. מה זה הרפורמה כבר אמרתי על רגל  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אחת 

 אז על רגל אחת אני יודעת. בלהה כהנא:

ים שההסכמים כפי שנחתמו, בפרטים הם אומר ר, אמיר גילת:"היו

בעיקר הסכמי השכר החדשים, אינם מאפשרים לרשות, אם אני מתרגם את מה 

איש לא תוכל למלא את  700שהוא אמר, שהרשות במבנה המקוצץ שלה פחות 

 משימותיה. 

 הם מנסים לפתוח את הרפורמה? בלהה כהנא:

 תומר יכול להסביר את זה, היועץ המשפטי, לגבי יוני בן מנחם:

 הפתיחה, יש אפשרות לפתוח את ההסכמים האלה.

 - - -ההסכמים חתומים מזה כשנה ויותר  ר, אמיר גילת:"היו

 פגו תוקף.  יוני בן מנחם:

הם לא פגו כי כל צד צריך להודיע אם הם פגו, אבל  ר, אמיר גילת:"היו

כל צד רשאי לצאת מהם, בנקודת הזמן הזאת כל צד רשאי להודיע שהוא יוצא 

במתווה הזה הוא שהרשות מאשררת את ההסכמים עד  1מים. סעיף מספר מההסכ

. אם הם מודיעים שהם יוצאים מההסכמים, הם זה ההסתדרות, מודיעים שהם 1.4

 יוצאים מההסכמים, אנחנו בכלל לא יכולים לגשת למתווה הזה. 

זאת אומרת שאם יש אופציה כזאת, לסגת  בלהה כהנא:

 - - -מההסכמים 

 תיאורטית כן. גילת: ר, אמיר"היו

יש אופציה כזאת ואם זה נעשה אז כל מה שנעשה  בלהה כהנא:

 כלא היה, אנחנו בנקודת האפס?

 נכון.  ר, אמיר גילת:"היו

 עכשיו אני מבינה. בלהה כהנא:

 מתחת לאפס.  יוני בן מנחם:
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 כבר אמרתי מה המשמעות.  ר, אמיר גילת:"היו

דה של הממשלה לגבי אני אל כל כך הבנתי מה העמ נמרוד לב:

 המכירה של הנדל"ן.

הנה היא פה לפניכם ואני רוצה להתחיל לדבר על  ר, אמיר גילת:"היו

המסמך. אין לנו גם קוורום היום אבל אני מציע שנתחיל את הדיון, אבל לפני זה אני 

מבקש מסמנכ"ל כספים, להבדיל מהישיבה הקודמת כבר יש לנו את הנתונים של 

בוצעה לבקשת הרשות, אני מבקש ערן קצת פרטים על הבדיקה הבדיקה הכלכלית ש

 הכלכלית, מה היא העלתה. 

 וגם על התוכנית העיסקית.  דוד חיון:

לענין הבדיקה הכלכלית נעשו שתי בדיקות כדאיות  ערן הורן:

לצרכי הנדל"ן של רשות השידור בירושלים ואחת התייחסה כלכלית, אחת התייחסה 

 . לצרכי הנדל"ן בתל אביב

 מה עם חיפה? דוברת:

חיפה היה פחות, יש שינוי, הרשות פחות מפוזרת  ערן הורן:

ולכן לא התייחסנו. בירושלים הועברה לכלכלן איזה שהיא פרוגרמה שמתבססת על 

צרכי שטחים כפי שההנהלה הכינה אותה, על הבסיס הזה הוא בדק שלוש חלופות, 

מתחם שערי צדק, החלופה השניה חלופה אחת זה בינוי קריית רשות השידור כאן ב

היא חלופה של הישארות ברוממה עם איזה שהוא שידרוג של התנאים שם, 

והחלופה השלישית היא מקום אחר. מבחינת תוצאות הבדיקה באופן מאוד מובהק 

החלופה של שערי צדק היא החלופה הכדאית. אחת הסיבות לכך היא שריכוז כל 

מליון שקל בשנה  25-מביאה לחיסכון של כמתחמי הרשות בירושלים בשערי צדק 

רק מעצם הריכוז במקום אחד. החלופה השניה היא חלופת מקום אחר שהחיסרון 

העיקרי שלה הוא שאין מקום אחר זמין ככל הידוע לנו בשטחים אותם דורשת רשות 

השידור, החלופה של הישארות ברוממה היא ההצעה הכי פחות כדאית. לגבי תל 

פות דומות כשהממצא העיקרי הוא, בהנחה שהרשות  כפי שהחליטו אביב נבדקו חלו

המוסדות, תעזוב את הקריה, שהעלות הכלכלית שבודקים אותה לאורך מספר רב 
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של שנים של חלופת השכירות היא הגבוהה ביותר, כשהחלופה המועדפת היא רכש 

 או יזמות של מקום חדש בהתאם לצרכי השטחים והפרוגרמה של הרשות. 

אני מציע שנעבור על המתווה. אנחנו קיימנו על  ר, אמיר גילת:"היו

המתווה הזה דיון בוועדת נדל"ן, הוועדה הזאת לא מוסמכת לקבל החלטות אלא 

באישור המליאה, מכיוון שאנחנו במצב שגם במליאה כרגע אין קוורום, אני מציע 

וה שגם חלק ואת ההחלטות נאשר במייל כשאני מקו שנעבור על המתווה, נעשה דיון

מחברי הוועדה שיותר בקיאים בנושא יוכלו  להצטרף להצבעה האלקטרונית ולאשר 

את המתווה הזה. הסעיף הראשון מדבר על, הסעיף שכותרתו, זה עמוד שמופיע בו 

הנושא של תל אביב, תחפשו סעיף שכותרתו מתחם הקריה בתל אביב, זה מופיע 

ח אדם, באמצע העמוד יש נושא של בעמוד השני. העמוד שכותרתו התייעלות בכו

מתחם הקריה בתל אביב. במחשבה שניה אני אתחיל עם שערי צדק, זה יותר קל, 

מתחם שערי צדק, סעיף ג', הסעיף אומר כך: זה לפני שצוללים לקריה בתל אביב. 

כבר אחרי תיקונים של השלכה המשפטית. בכפוף לחתימת הסכם מימון בין הרשות 

הרשות ייפוי כוח בלתי חוזר לחשב הכללי למכירת הנכס  למשרד האוצר, תעביר

 והזכויות במתחם. 

אנחנו מחכים גם להערות של עו"ד חיצוני שטרם  תומר קרני:

 התקבלו. 

זה המקום לעדכן שרשות השידור שכרה את  ר, אמיר גילת:"היו

שירותיו של עו"ד יהודה רווה שיטפל מטעמה בכל הנושא של הנדל"ן מול כל 

 - - -הנוגעים בדבר, שייצג את האינטרסים של רשות השידור מול  הגורמים

 מי החליט על יהודה רווה ואיפה? נורית ירדני לוי:

 איך בוצע התהליך של יהודה רווה? ר, אמיר גילת:"היו

 מי החליט? נורית ירדני לוי:

 יועצת המשפטית עונה לך. ר, אמיר גילת:"היו

רוייקט ועבד בפרוייקט יהודה רווה מכיר את הפ חנה מצקביץ:

הזה לאורך כל הדרך, יש אצלו מידע נרחב, מי שמחליט בדרך כלל על רכישת 
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שירותים, ועדת המכרזים החליטה שהיא מתקשרת איתו לאור הנסיון הנצבר אצלו 

 - - -ולאור זה 

היו לנו הצלחות איתו, עם החוטים ועם ההלוואות  נורית ירדני לוי:

לא כדאי לקחת מישהו יותר צעיר שיש לו רק את זה ועם כל, היו לנו הצלחות, 

 בראש, לא יודעת.

 אנחנו סברנו שלא.  חנה מצקביץ:

אין לי כלום נגד יהודה, אני פוגשת אותו חברתית,  נורית ירדני לוי:

 בטח מחר יצלצלו אליו, אבל לא איכפת לי.

 - - -נשקלו האופציות, אבל להוסיף נקודה נוספת  תומר קרני:

עד שאיזה מישהו ילמד את מה שיש פה אז כבר  יץ:חנה מצקב

 יעברו כמה שנים. 

לפני כשנה הוצאנו פניה לקבלת הצעות לפי נושאים  תומר קרני:

לעו"ד, יהודה רווה נכלל במאגר של עוה"ד שהגישו הצעה והוא נכלל במאגר הנדל"ן 

 שלנו. גם היה כבר הליך, הוא נכלל במאגר ועל סמך זה גם פנינו אליו. 

גם חנה אמרה משהו חשוב, עד שמישהו חדש יכנס  וד חיון:ד

 - - -שנה  20וילמד את כל העניינים הסבוכים של הנדל"ן ברשות כמו שהוא מכיר 

 - - - נדמה שזה יתרון נורית ירדני לוי:

 זה יתרון גדול. דוד חיון:

לנו, לא אבל אתה צריך לבדוק אם היו לו הצלחות   נורית ירדני לוי:

 לי. באופן כל

מה זה הצלחות? מה שהוא עשה הוא עשה בסדר,  חנה מצקביץ:

 זה שהפרוייקט הזה נתקע ולא התקדמו איתו זה לא אשמתו של יהודה רווה. 

זה לא היה תלוי בו, אנחנו למדנו את זה עד כמה  דוד חיון:

 שאפשר, הדברים לא היו תלויים בו. 

ת הישיבה כמי אגב אריה הולצר שהזכרתי בפתיח ר, אמיר גילת:"היו

שהתפטר מתפקידו במליאת רשות השידור, התפטר על רקע זה שהוא שותף במשרד 

הנושא, הבנין יוותר בבעלות רשות במתחם שערי צדק,  2של רווה. שימו לב לסעיף 
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שלנו, בעל פה כבר קיבלנו על זה הסכמה השידור, זה לא מופיע במתווה, זאת דרישה 

טוי במתווה החדש. בכל מקרה גם ועדת הנדל"ן ואנחנו מקווים שזה יבוא לידי בי

סבורה שיש לעמוד על כך שהחלק בשערי צדק שישאר שלנו יהיה בבעלות של רשות 

 השידור. 

 אבל היום הוא בבעלות רשות השידור. עטאף כיוף:

 - - -כן, אבל  ר, אמיר גילת:"היו

 להדגיש את זה.  עטאף כיוף:

 מה זה החלק? נמרוד לב:

עוד פעם, המתווה של שערי צדק הוא כזה שאנחנו  ילת:ר, אמיר ג"היו

מוסרים למדינה את מתחם שערי צדק פחות שליש, כלומר שני שליש הולך למדינה 

מליון ושליש נשאר בבעלות רשות השידור שבו יבנה על שטח של  400-כנגד חלק מה

ם אלף מ"ר, תיבנה קריית רשות השידור. זה אגב אחת ההחלטות שקיבלה היו 25-כ

ועדת נדל"ן ואנחנו נעביר את זה במייל לאישרור. ועדת הנדל"ן או מליאת רשות 

 25השידור מחליטה על הקמת קריית רשות השידור במתחם שערי צדק בשטח של 

 אלף מ"ר. זה השטח שדרוש לרשות השידור כדי לרכז את כל פעילותה בירושלים. 

 דונם. 25 דובר:

י על כשישה דונם. זה לגבי שערי אלף מ"ר בנו 25 ר, אמיר גילת:"היו

של  2צדק, השליש זה החלק שנשאר בבעלות רשות השידור, זאת המלצה מספר 

ועדת נדל"ן. דבר שלישי, יש פה שמדינת ישראל והרשות לפיתוח ירושלים יפעלו 

לשינוי התב"ע הקיימת במתחם שערי צדק, אנחנו רוצים שהרל"י, הרשות לפיתוח 

מולנו שהם אכן יפעלו לשינוי התב"ע הזאת. אני גם עומד  ירושלים, תחתום על נייר

להיפגש עם ראש עיריית ירושלים כדי לשמוע גם בקולו כמה רוצה עיריית ירושלים 

כמו שהם מצהירים את הפרוייקט הזה. העמוד הבא, זה הסעיף העיקרי שהוא אחד 

מן של , היה והתב"ע לא תאושר תוך פרק ז5מהסעיפים הבעייתיים ביותר, סעיף 

שלוש שנים תתקיים הערכת מצב אצל מנכ"ל משרד ראש הממשלה אשר יכריע האם 

ינתנו שנתיים נוספות להנהלת הרשות לשימוש בנכס עד לפינוי או עד לאישור התב"ע 

לפי המוקדם או לקבוע כי על הרשות לפנות את הנכס באופן מיידי. במצב הזה 
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שלוש שנים, אנחנו מוצאים את  ובהערכה לא בלתי סבירה שהתב"ע לא תאושר תוך

בירושלים ולכן ועדת נדל"ן ממליצה למליאה שלא לקבל את עצמנו בלי מקום 

הסעיף הזה ולבקש את ביטולו. אני אומר שוב, משרד ראש הממשלה מאוד מתעקש 

על הסעיף הזה, בעינינו הוא אחד הסעיפים הכי בעייתיים. אם מישהו רוצה להוסיף 

א' שהוא עוד  7אז שיעצור אותי. אני מפנה אתכם לסעיף  משהו לגבי אחד הסעיפים

סעיף בעייתי, היה וסך ההכנסות נטו בניכוי הוצאות מכירה ועלויות נלוות ממכירת 

מליון, יתרת האשראי הנוסף שטרם קוזזה  400-שלושת הנכסים תהיינה נמוכות מ

נכסים תהפוך להלוואה. המשמעות היא שאנחנו נותנים למדינה למכור לנו את ה

-אבל אין לאוצר שום אינסנטיב למכור אותם במחיר שיביא לנו את התמורה של ה

מליון שקל מסיבותיו  200-מליון שקל, כלומר אם למשל האוצר ימכור את זה ב 400

מליון שקל מכספה שלה  200-שלו, המשמעות היא שהרשות תצטרך להשלים את ה

 - - -וזה סעיף נוסף 

 - - -כת השמאי ביחס מה היא הער דבורה הנדלר:

 מה הנתונים, יואב? שמאי, שערי צדק. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מה הערכת השמאי לגבי  דבורה הנדלר:

 , תיכף אני אגיד בדיוק. -ו 300 יואב אשכנזי:

 . 400-ההערכה של השמאי היא פחות מ דבורה הנדלר:

סים כל הנכסים, כל הנכ 400אבל אנחנו מדברים  ר, אמיר גילת:"היו

 הרלוונטיים. כל הנכסים זה שני שליש שערי צדק, רוממה והקריה בתל אביב.

 מיסים.  20%מליון, שערי צדק, לפני הפחתת  440 יואב אשכנזי:

אז גם פה ממליצה ועדת הנדל"ן שלא להטיל על  ר, אמיר גילת:"היו

 מליון.  400-רשות השידור את האחריות להשלמת הפער במידה והוא לא יגיע ל

 שלושת הנכסים זה כולל שערי צדק? טאף כיוף:ע

 כן, שני שליש שערי צדק. ר, אמיר גילת:"היו

 למה מדגישים את זה? עטאף כיוף:

 איפה?  ר, אמיר גילת:"היו

 א'.  7בסעיף  עטאף כיוף:
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שלושת הנכסים זה שערי צדק הקריה בתל אביב  ר, אמיר גילת:"היו

נכסים שהם בבעלות מלאה של רשות  וירמיהו. רק בשביל הידע האישי שלכם, יש

זה רחוב ירמיהו והנביאים בחיפה. שני השידור שאין עליה עוררין, שזה שערי צדק, 

נכסים משמעותיים בבעלות מלאה של רשות השידור. שערי צדק וירמיהו. רוממה 

אין לנו בעלות עליה, יש לנו מסמך, תיכף אני אגיע לזה, שיש לנו שם זכויות 

 - - -והבטחות 

וזה אגב בזכות יהודה רווה גילינו את המסמך  דוד חיון:

 הזה. 

על הקריה בתל אביב אין לנו שום זכויות, אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

פשוט יושבים שם ומתים שנעזוב ולכן מוכנים לשלם לנו מחיר כזה או אחר על כך. 

ביר את אז זה לגבי שערי צדק. אם אין שאלות נוספות, אני שוב אומר, אנחנו נע

המלצות ועדת נדל"ן לאישרור חברי המליאה במייל. אבל אני מנצל את ההזדמנות 

שאנחנו פה ומדברים, אז אפשר גם לשאול שאלות. לגבי הקמת קריית רשות 

השידור, יש פה את הענין של רוממה. במתווה המקורי שהם הציעו, הם הציעו 

לבניית קריית רשות  שאנחנו נמכור את רוממה וההכנסות ממכירת רוממה ילכו

 - - - 2006-השידור, פה נמצא בשבוע שעבר אותו מסמך מ

למה מצאו אותו, מצאו את האוצר, מצאו את  נורית ירדני לוי:

 הזהב, איך זה לא היה אצלנו?

 זאת שאלה אחרת.  ר, אמיר גילת:"היו

 למרות שהוא מבוגר יש לו זיכרון טוב. דוד חיון:

 - - -ה היה צריך לא, למה ז נורית ירדני לוי:

עזבי עכשיו נורית, כרגע אנחנו עומדים על כך שיש  ר, אמיר גילת:"היו

לנו התחייבות וזה נכנס, נדמה לי שזה לא מופיע בנייר שלכם או שכבר, איזה טיוטה 

מהמכירה של  80%-יש להם, את האחרונה? בטיוטה האחרונה יש כבר הבטחה ש

לקופת המדינה. כלומר  10%-היטלים ול 10%רוממה היא הולכת לרשות השידור, 

יש פה שיפור משמעותי ביחס להכנסות מרוממה. זה לגבי ירושלים, יש מתווה של 

שערי צדק, שני שליש שערי צדק למדינה, שליש לרשות השידור בבעלותה, אני מדבר 
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על המדיניות שלנו, הבטחה של הרל"י לגבי שינוי התב"ע ומימון הבנייה באמצעות 

ח של רוממה. זה ירושלים. תל אביב, תומר, דבר על הערת האזהרה וכו', מהרוו 80%

 תעדכן את חברי המליאה.

הערת האזהרה, אני חושב שכבר הצגנו את זה כמה  תומר קרני:

 - - -פעמים 

 לא במליאה. ר, אמיר גילת:"היו

לגבי הנכס בקריה בתל אביב, קיים הסכם משנת  תומר קרני:

לפיו הרשות אמורה לפנות את הנכס שבו היא נמצאת בין הרשות למינהל ש 1996

ולעבור למבנה שיוקם ע"י המינהל, מבנה חדש. המבנה הזה לא הוקם עד היום. 

במסגרת אותו הסכם התחייבה הרשות להסיר הערת אזהרה שהיתה רשומה 

לטובתה על הנכס שבו היא יושבת היום בקריה. גם הערת האזהרה הזאת לא 

ה המינהל לרשות בבקשה להסיר את הערת האזהרה הזאת הוסרה. לפני כשנה פנ

בהסתמך על אותו סעיף בהסכם שחייב את הרשות להסיר את ההערה מיידית כבר 

אז. הרשות לא מיהרה להסיר את הערת האזהרה משום שאנחנו טענו שכמו 

שהסעיף הזה התעכב היישום שלו, היו סעיפים אחרים שבאחריות המינהל שגם הם 

ריך לבחון את המחוייבויות של הצדדים בנושא הזה, לקשור אותם אחד לא בוצעו וצ

בשני ולראות איך מתקדמים בנושא כי צריך להבין שאם אנחנו מסירים, הערת 

האזהרה נותנת לנו איזה שהוא בטחון קנייני בנכס הזה שאי אפשר למכור אותו ללא 

רת האזהרה בלי רצינו להיות זהירים ולא להסיר את הערשות שלנו ולכן אנחנו 

שנהיה בטוחים שאנחנו מוגנים. עלו כל מיני הצעות בהקשר הזה, המינהל דרש 

לקיים את ההסכם, המינהל פנה, באיזה שהוא שלב המינהל לא היה שבע רצון 

מהקצב שבו הרשות מחזירה תשובות לדרישות שלו בענין הזה אז הם פנו בהליך 

ת ההערה וכאן חשוב לציין ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיכריע בדבר מחיק

שבהליכים בין גופים ציבוריים המשמעות של הליך כזה זה כמו הגשת תביעה 

משפטית, במקום לפנות לבית משפט הם מחוייבים על פי הנחיות היועץ המשפטי 

לממשלה לפנות קודם ליועץ המשפטי לממשלה ולברר את הנושא הזה. אז הם פתחו 

עומדת בינינו לבינם כרגע איזה שהיא בוררות או בהליך כזה, כך שלכאורה תלויה ו
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איזה שהוא נושא שהוא בבוררות, אני לא יודע להגיד כרגע באיזה שלב זה עומד שם, 

אנחנו לא שמענו עידכונים על הטיפול או על החלטה שהתקבלה אבל בהחלט יכולה 

 להתקבל שם החלטה לכאן או לכאן. 

 מים?והיו טיעונים, סיכ יוסי דרמר:

היו, לא ביקשו מאיתנו להציג עמדה, לא עמדה לא  קרני: תומר

כתובה, פנה הפרקליט שמונה כבורר בענין הזה, שאל שאלות בטלפון, לא הוגשו 

, אני ביקשתי מסמכים בכתב, אגב גם לא שלהם, גם הם לא שלחו מסמכים בכתב

ל לראות ונעניתי בכך שהם פנו בעל פה או באיזה שהיא צורה פחות פורמאלית. אב

צריך להבין שזה תלוי ועומד שם. כאן אנחנו עומדים, הערת האזהרה עדיין לא 

נמחקה, אנחנו חשבנו שאם בתקופה הקרובה תהיה התקדמות במתווה כזה אולי 

 אפשר לנסות לקשור את נושא הערת האזהרה במה שאנחנו נקבל או בפינוי שלנו.

 חינתנו. למה אולי, אנחנו מחוייבים לזה, מב ר, אמיר גילת:"היו

לגבי הקריה בתל אביב, אני אעדכן. בעיקרון, כמו  דוד חיון:

שדיברנו בישיבת המליאה הקודמת, השווי שהשמאי העריך את הזכויות עליהם 

יושבת הרשות ושהמינהל אמור לממש במסגרת פרוייקט נדל"ן גדול שהוא הולך 

ותר, השווי להוציא בתל אביב, והמתחם של הרשות מהווה מחצית ממנו פחות או י

מליון שקל. אם אתם רואים פה במתווה, הם הציעו לתת לנו  308של הזכויות הוא 

מליון שקל כדי שנפנה את המתחם. הסכום הזה לדעתי ולא רק לדעתי, גם לדעת  150

ועדת הנדל"ן שהתכנסה ןדנה היום, הוא נמוך מאוד, אנחנו צריכים לשאוף לקבל 

ר השמאות, היה אפילו דיון שבו סמנכ"ל מליון שקל, מחי 308-מחיר שמתקרב ל

מליון שקל. אנחנו מכירים את  500המינהל אמר, לדעתי המתחם הזה שווה אפילו 

המחירים בתל אביב, אנחנו מכירים את הביקוש הגבוה, אנחנו צריכים לדעתי גם 

 - - -לנצל ככל האפשר 

 זה פער ענק. נורית ירדני לוי:

ל ככל האפשר את הלחץ שבו כן, אנחנו צריכים לנצ דוד חיון:

המינהל נמצא היום, המינהל רוצה באופן בהול ביותר לשווק את המתחם, לנצל את 

הבום שיש במחירים בתחום הזה בתל אביב, הוא מתכנן שם קומפלקס של משרדים, 
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מסחר וכו', אנחנו צריכים גם לנצל את המומנטום שיש לנו מול הממשלה ולנסות 

מליון שקל ולהתקרב ככל האפשר לסכום של  150-יותר מלהוציא מחיר שהוא הרבה 

מליון שקל. ההפרשים האלה הם מאוד דרמטיים והם יכולים מעבר למימון  300-ה

הרפורמה גם להשלים לנו כל מיני חוסרים אחרים בתחומי התוכן, טכנולוגיות, 

וכו', אני חושב שהמליאה צריכה לחזק את הנקודה  בנושא של הפחתת האגרה

את כושר המיקוח שלנו בענין הזה. אם אתה רוצה לחבר את זה לרוממה  הזאת,

החוטים, רוממה החוטים המתחם שבו יושבת היום הפעילות העיקרית של הרשות 

בירושלים, הוא נמצא בשליטה ובבעלות של המינהל אבל כמו שאמרנו קודם יש לנו 

 - - -הוא  מהתמורה מהמתחם הזה תגיע אלינו. השווי שם 80%-מסמך שאומר ש

 מליון. 270 יואב אשכנזי:

מליון שקל, השווי של השמאי, השווי הגבוה  270 דוד חיון:

יותר נגזר מזה שהכינו בימים אלה תב"ע למגורים, מדובר באיזור חרדי עם ביקוש 

גבוה מאוד למגורים והמינהל אמור לחתום על התוכנית כדי שהיא תופקד. אני 

צב שהמינהל מחזיק אותנו במקום רגיש, לסכם את הצעתי, כדי שאנחנו לא נהיה במ

שני הדברים במקביל, לא להשאיר דבר אחד תלוי אלא לנסות לסגור שהם יחתמו על 

תוכנית המגורים להפקדה ברוממה החוטים כדי שנוכל אחר כך לקבל את 

המקסימום מהתמורה וגם שנסגור את נושא הקריה. במקביל במשא ומתן ביקשנו 

של משרד ראש הממשלה להביא את המינהל כעת לשולחן  שתהיה התחייבות

הדיונים ושהמינהל יתחייב גם שהוא חותם על תוכנית המגורים ברוממה החוטים. 

ברגע שנצליח למקסם את כל הזכויות ואת כל המכירה כמו שנאמרו פה הסכומים, 

אז אנחנו מדברים על סכומים מאוד נכבדים כשמצד אחד אנחנו שומרים על מבני 

קבע של הרשות בירושלים ובתל אביב ומצד שני אנחנו מחזקים את האיתנות ה

הפיננסית, אבל זה כמובן בתנאי שאנחנו לא נצטרך להחזיר שום דבר מהכיס שלנו 

מליון שקל וגם בתנאי  400-אם התמורה בגין הנכסים שתגיע אלינו לא תגיע ל

ואים במתווה כל מליון שקל, אם אתם ר 400שנצליח למכור בסכומים שהם מעל 

מליון שקל מגיע אלינו, הבעיה המרכזית היא כמו שאמיר הציג  400סכום שהוא מעל 

 400-אותה, שאסור לנו להסכים למתווה שבו אם חלילה הנכסים ימכרו בפחות מ
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מליון שקל אנחנו נצטרך להחזיר מהכיס שלנו. אגב, מה שדיברנו בעבר, אפשרות 

 נשללה לחלוטין ע"י הממשלה.  שאנחנו בעצמנו נמכור את הנכסים,

 האם יש שאלות, הערות, התייחסויות.  ר, אמיר גילת:"היו

מה עמדת היועצת המשפטית, המחלקה המשפטית  בלהה כהנא:

 לכל המתווה הזה? 

 מה הקשר ללשכה המשפטית? דוד חיון:

 אני לא מבין את השאלה.  תומר קרני:

 פטיות. בכל סעיף שאתה נוגע יש סוגיות מש בלהה כהנא:

אמת, אז אנחנו הערנו הערות פחות או יותר לכל  תומר קרני:

הסעיפים, כמו שאמרתי קודם אנחנו מחכים להערות של היועץ המשפטי החיצוני, 

את כל ההערות שלנו אנחנו נביא למסמך הזה, יש פה דברים עקרוניים שמדובר 

רנו הערות עליהם שהם לא קשורים לצד המשפטי. לנושאים המשפטיים אנחנו הע

 ונצטרך לראות אם הצד השני, נצטרך לדון עליהם עם הצד השני. 

כמליאת רשות השידור אנחנו חייבים לקבל  ר, אמיר גילת:"היו

החלטות עקרוניות על המדיניות שלנו בנושא הנדל"ן, מימושו, אי מימושו, הקמת 

העקרונות,  קריית רשות השידור וכו'. אני אעביר את זה במייל בצורה מסודרת, אבל

הדגשתי, הקמת קריית רשות השידור בשערי צדק באופן שבו דיברתי עליו, אי 

העמסת אחריות פיננסית על רשות השידור, פתרון כולל לבעיות רשות השידור מול 

המינהל, רוממה והקריה בתל אביב וסעיפים אחרים שדנו, אני לא אחזור עכשיו על 

ודרת במייל. אלה ההחלטות העקרוניות כל מה שדיברנו, נעביר את זה בצורה מס

שמליאת רשות השידור צריכה לקבל, שוב, אין לנו היום קוורום להצבעה, אחרת 

היינו אולי מקיימים עוד דיון ומציגים עוד מסמכים, החומרים הועברו לפני הישיבה, 

יש את המתווה המעודכן מהבוקר, אם יש חבר מליאה שחושב שהוא זקוק לעוד 

ז אפשר כמובן לבקש כל מה שצריך ורוצים כדי שיהיה לכם, מה חומר נוסף א

שנראה לכם, שמעתם על הסקירה של החברה הכלכלית, אם מישהו רוצה עוד 

ניואנס ממנה או את כולה, הכל פתוח לרשותכם. אנחנו נעביר בצורה מסודרת את 

 המלצות ועדת הנדל"ן כפי שהוצגו למליאה כדי שתוכלו לאשר אותם. המגעים עם
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בין ההנהלה למשרד רוה"מ, שומע פה המנכ"ל משרד רוה"מ אמורים להימשך מחר 

את הרוח הנושבת במליאת רשות השידור, זה נותן לו גם כלים להמשיך מחר את 

 ההתדיינות מולם. 

יש לנו כרגע בעיה טכנית שאין לנו מספיק חברים  נורית ירדני לוי:

יו אני הייתי מתנגדת ואני אגיד לך להצבעה, אבל אם אני הייתי צריכה להצביע עכש

 גם למה.

 מתנגדת למה?  ר, אמיר גילת:"היו

מתנגדת לכל העיסקה הזאת. היא נראית לי  נורית ירדני לוי:

הרפתקאה שאנחנו נצא ממנה לא טוב, שנישאר בה, הרבה דברים פה נראים לי לא 

ל החושים שלי סגורים, אני לא כל כך מבינה אם יש לנו אלטרנטיבה להגיד לא אבל כ

אומרים לא אחד גדול. זה סכומי עתק שכל דבר תלוי בדבר, אני רואה שאנחנו 

שנה הייתי חברת ועדת  15הולכים לדרך מאוד ארוכה, שינוי תב"ע בירושלים, לפני 

תכנון ובניה ממול, את התב"ע עוד לא שינו, אז על מה אנחנו מדברים, כאילו בסוף 

יה הזאת בלי כלום וכל מיני עו"ד בדרך יתעשרו, אנחנו נצא מכל עיסקת הקומבינצ

אני לא יודעת כמה יש לנו אלטרנטיבה להגיד לא מול הממשלה, כי אני מרגישה עם 

 - - -זה שזאת הרפתקאה בלי לשים את האצבע 

 אי אפשר למכור את זה בלי הסכמה שלכם.  יוני בן מנחם:

 א טוב. אז אני אישית כרגע מרגישה עם זה ל נורית ירדני לוי:

 אתם המוסדות, יש לכם אחריות. יוני בן מנחם:

אני כרגע מרגישה לא טוב, אני משתפת את  נורית ירדני לוי:

 החברים. 

כששאלתי מה עמדת המחלקה המשפטית, אני לא  בלהה כהנא:

יודעת מאיזה כיוון, שמעתי מה זה קשור. זה לא ענין של מה זה קשור, מצד אחד 

צריכה להחליט על מתווה עקרוני, אז כבר לפני חצי שעה אתם אומרים לנו המליאה 

אמרתי את אותם דברים, החלטנו על מתווה עקרוני בישיבה הקודמת, עכשיו כבר 

הגענו למצב אחר, היום אתם כבר רוצים לא מתווה עקרוני אלא לקבל החלטות, 

זאת אומרת לא ברמה העקרונית שאין לנו ברירה ונמכור את שערי צדק אלא 
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ים למכור את שערי צדק. כל סעיף יש לו פה אבן נגף, אתם בעצמכם הצבעתם הולכ

גם אתם כתבתם בעצמכם מסוכן עם סימן קריאה  5וסעיף  7-ו 5לדוגמה על סעיף 

ובצדק רב, אז שוב, זה כבר לא מתווה עקרוני, זה משהו ברמה רזולוציה. זרקנו פה 

 - - -את ענין התב"ע 

משא  לניהול ת, זה מתווהיש אי הבנה עקרוני דוד חיון:

 ומתן. 

נכון, אנחנו פה מנהלים משא ומתן או התדיינות,  ר, אמיר גילת:"היו

זה לא בידוק משא ומתן, התדיינות עם המשרד הממונה בתפקידנו כנציגי ציבור 

וההנהלה כהנהלת רשות השידור כדי להגן על האינטרסים של רשות השידור מול 

הכל התחיל, הכל התחיל בהנחיית ראש הממשלה  המשרד הממונה. אני מזכיר איך

ושר האוצר בכנסת, תמכרו את הנכסים. אנחנו שמענו את ההנחיה בקשב רב 

ומכבדים כמוהן את המשרד הממונה, אבל חובתנו לבדוק את המשמעויות של 

ההנחיה הזאת, האם אנחנו יכולים ואיך אנחנו יכולים לבצע אותה וזה כל מה שקרה 

רונים. נעשתה בדיקת כדאיות כלכלית שהוצגה, אמרתי עוד פעם, פה בחודשים האח

בפעם הקודמת התכנסנו והיינו צריכים לקבל החלטה עקרונית כפופה לבדיקות 

כלכליות, עכשיו יש את הבדיקה הכלכלית עם החלופות שהוצגו, אנחנו יותר בשלים 

על מכירת לקבל החלטה. אנחנו לא מחליטים היום ומצביעים על מכירת או הקמת, 

שערי צדק למשל, שני שליש, אנחנו מבקשים לדון, אנחנו חייבים גם, זאת חובתנו 

כמליאת רשות השידור לדון במתווה ולהנחות את ההנהלה איך אנחנו, מה הם 

הכלים שאנחנו נותנים להנהלה להמשך ההתדיינות מול המשרד הממונה, כמובן 

ן הזאת זאת הטיוטה הכי שזאת רק טיוטה, אחת מבין אלף אבל בנקודת הזמ

עדכנית, הייתי חייב לבחור את המועד אז קיבלתם את הטיוטה הכי עדכנית 

מאתמול בערב וזאת לא טיוטה סופית, אנחנו מדברים פה על עקרונות, העקרונות 

שאנחנו חושבים ונעביר אותם במייל הם כפי שהצבעתי ותקבלו את זה גם במייל, 

לה ואולי גם חלק מהמוסדות ימשיכו את כמובן שזה יחזור למליאה כשההנה

התהליך מול המשרד הממונה, אנחנו חייבים להתחיל לדבר על זה ולקבל, קיבלנו 

החלטה עקרונית, עכשיו אנחנו מתקדמים ומקבלים החלטות עקרוניות נוספות שהם 
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נגזרת של המתווה כדי שלהנהלה יהיו כלים להמשיך את ההתדיינות, זה תפקידנו 

ת השידור לגבש את המדיניות שלנו בנושא הזה ולתת להנהלה את כמוסדות רשו

 הכלים לבצע אותה.

אגב, לשאלתך קודמת, עכשיו אני רואה שהנוסח  תומר קרני:

שנמצא בפניכם זה הנוסח עם שינויי מהדורה, רוב ההערות שאת רואה שם או חלק 

 גדול מהם זה הערות של הלשכה המשפטית. 

וסח אחר אז אני לא יודעת על מה אני לא רואה נ בלהה כהנא:

 אתה מדבר. 

בנוסח שקיבלתם ההערות שמסומנות זה הערות  תומר קרני:

 שלנו. 

במסגרת המידע שאני חושבת שחשוב שיהיה  חני פרי:

בפנינו לפני שאנחנו מקבלים החלטה, לי לפחות חסרה תמונת המצב לאורך לוחות 

ם ואחר כך עוברים תהליכים, זמנים. ברור שבשלב הראשון אנחנו נפרדים מנכסי

תב"ע ובניה וכו' והשאלה היא מה קורה בנקודות הביניים, מה החלופות האפשריות, 

מה קורה אם אישור התב"ע נדחה במשך עשר שנים, מה קורה אז לרשות, שלא 

נימצא מצד אחד מוותרים על נכסים ומצד שני בלי פתרון לרשות עצמה. אז לי 

 - - -ב לפחות לא ברורה תמונת המצ

 - - -תגדירי בדיוק את הבקשה כדי שנוכל  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אין סגירה פיננסית כרגע של המתווה  יוני בן מנחם:

אני לא מדברת על סגירה פיננסית, אני הבנתי  חני פרי:

 - - -שפיננסית יש פערים עצומים בין המסמך הזה לבין מה שאתם רוצים 

 - - -גירה הפיננסית לגבי הס ר, אמיר גילת:"היו

 אני עוד לא דיברתי על זה.  חני פרי:

אמרתי בהתחלה שנקודת הכניסה היא שהכל  ר, אמיר גילת:"היו

מאושרר ע"י הרשות, כל הסכמי הרפורמה מאושרים ע"י הרשות. בסייפא של 

המסמך הזה שימו לב שיש המלצה של המשרד הממונה, אנשי הצוות של השר 

למנוע את המשך תהליך הפחתת האגרה. שתי נקודות  הממונה ממליצים בפניו
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המוצא, אישרור ההסכמים מצד אחד ובקצה השני שאנחנו מפסיקים להיות 

מופחתים, שהאגרה מפסיקה להיות מופחתת, הם תנאי יסוד להתחלת התהליך 

ולסיומו כי הרי אם אין לנו סגירה פיננסית לא נוכל להגיע, זה רק הזכיר לי את 

 הדבר הזה. 

 אני מדברת על הסיכונים בדרך.  ני פרי:ח

את מדברת על הסיכונים הנדל"ניים או הסיכונים  דוד חיון:

 הפיננסיים?

 שניהם.  חני פרי:

לגבי הסיכונים הפיננסיים אני תיארתי קודם  דוד חיון:

ואמרתי שהסיכון הפיננסי הגדול ביותר שלדעתי האישית לא מקובל, זה שהם 

מליון שקל כדי להשלים את הרפורמה, אנחנו נמכור  400אומרים אנחנו צריכים 

מליון שקל, כיסינו, אם לא אתם תשלימו  400להשיג לכם את הנכסים, אם נצליח 

לנו מהלוואות שתחזירו לנו בעתיד. זה סיכון א'. אם כמובן יהיה מעל אז אתם 

יכונים, תרוויחו את היתרה. זה הסיכון לדעתי המרכזי. לגבי סיכוני נדל"ן, אין לך ס

כי לפי המתווה ולדעתי אנחנו צריכים להתעקש על זה וזה מה שמסתמן, אנחנו לא 

נפנה לא את רוממה עד שלא תהיה קריית רשות השידור החדשה ולא משנה אם היא 

תהיה בשערי צדק או במקום אחר, נכון לעכשיו ההחלטה היא על שערי צדק, ולגבי 

 כל עוד לא תושלם בניה של המתחם החדש. תל אביב כנ"ל, לא יהיה פינוי של הקריה 

 זה לא מה שרשום פה.  חני פרי:

 לדעתי זה רשום.  דוד חיון:

רשום שבתל אביב צריך לפנות ואז יהיה ענין של  חני פרי:

 שכירות.

 אין מצב, זה לא מה שדובר. דוד חיון:

 זה לא מעודכן.  ר, אמיר גילת:"היו

באוויר מבחינת אין מצב שהרשות תהיה תלויה  דוד חיון:

 המיקום שלה, לא נרשה דבר כזה. הדברים לא יאושרו במתכונת שונה מזו.
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אני מסכם, כל ההערות האלה יועברו לעיונכם  ר, אמיר גילת:"היו

כהמלצות של ועדת נדל"ן ולאור הדיון שנערך עכשיו במליאה חסרת הקוורום, 

דיינויות עם יועברו לאישור חברי המליאה במייל. ההנהלה ממשיכה את ההת

המשרד הממונה וכשיבשיל התהליך ושוב זה כנראה יהיה בהתראה קצרה, אנחנו 

נכנס את המליאה שוב לישיבה שלא מן המנין, נכנס את המליאה לדיון נוסף ונקבל 

את ההחלטות הנוספות ככל שנידרש. דבר אחרון, מבקרת הפנים סיימה את עריכת 

מליאה שמעוניין יכול לקבל עותק , כל חבר 2010-2011הדו"ח השנתי לשנים 

 מהדו"ח. תודה רבה, הישיבה נעולה.  

 

 

 


