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אני פותח את ישיבת הוועד המנהל. הנושא  ר, אמיר גילת:"היו

הראשון זה הנושא של הדו"חות הכספיים, אני רוצה לשחרר את האורחים מבחוץ. 

 ערן, בבקשה. 

רואת חשבון מירי מוסקוביץ תציג את הנושא.  :ערן הורן

 שאושרו פה לפני כשנה.  2011דו"חות הנושא זה 

אני אעשה את זה מהר. בעצם הדו"חות של שנת  מירי מוסקוביץ:

2011 - - - 

 את יכולה לדבר לאט.  ר, אמיר גילת:"היו

אוקיי. קודם כל אני מירי מוסקוביץ ממשרד סומך  מירי מוסקוביץ:

... כבר לפני  2011חייקין, רואת חשבון של רשות השידור. הדו"חות הכספיים לשנת 

אולם לא נחתמו מסיבות כאלה ואחרות,  2011כשנה. הם אושרו בפועל בפברואר 

והחתימה בפועל הייתה לפני חודשיים, אם אני לא טועה. החתימה בפועל הייתה 

 אחרי אירוע משמעותי מאד של הודעת שר התקשורת לעניין הקפאת הרפורמה

 ושר האוצר.  ר, אמיר גילת:"היו

ושר האוצר. ולכן אנחנו חשבנו, מבחינת תקינה  ביץ:מירי מוסקו

תאריך הדו"ח חשבונאית יש מה שנקרא אירועים לאחר תהליך המאזן. כל אירוע מ

ועד לתאריך החתימה, מצריך, אם הוא משמעותי ובעל משמעות בעסק, מצריך גילוי 

בדו"חות הכספיים. מאחר שהחתימה בפועל הייתה ביולי, התייעצנו עם היועצת 

משפטית והגענו למסקנה שנכון לשקף את האירועים המשמעותיים האלה גם ה

, ולכן הדו"חות שמוצגים היום ונמצאים פה, 2011במסגרת הדו"חות של שנת 

כוללים את הגילוי בעניין הודעת שר האוצר ושר התקשורת. בנוסף יש גם איזה 

יון בסך הכל. מיל 6עדכון קטן של הפרשה לתביעות, בעקבות התפתחות, משהו כמו 

אבל המשמעות של הגילוי של הודעת הרפורמה, זה משמעות של הערת עסק חי 

וכתוצאה מכך גם הערת עסק  2011-, קודם כל ביאור לגבי מצב הרשות ב-וחוות דעת

 . אז זה הדיווח.2010חי שלנו בדו"ח המבקרים, שזה אגב היה המצב בדו"חות 

 אוקיי.  ר, אמיר גילת:"היו
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ו"ח הוא זהה בשלושה שינויים. הדו"ח זהה הד :ערן הורן

 לדו"ח שאישרתם למעט שלושת השינויים שהיא אמרה. 

 מכתב השרים.  ר, אמיר גילת:"היו

ביאור לעניין מכתב השרים, הערת עסק חי  :ערן הורן

 וההפרשה לתביעות משפטיות, מייצגת את המצב כמו שהוא היום ולא כמו שחתמנו.

 תנה בדבר השני שאמרת?ומה הש ר, אמיר גילת:"היו

 בהערת עסק חי?  :ערן הורן

. מה 2010הערת העסק חי, זה היה גם בשנת  ר, אמיר גילת:"היו

 השתנה בחודשים האחרונים בעסק חי?

 מכתב השרים. :ערן הורן

 אה, בגלל  חוסר ההסכמה של הרפורמה? ר, אמיר גילת:"היו

שאישרתם את הדו"חות חשבנו שאנחנו ערב  :ערן הורן

 - - -ורמה, ואז זה היה נראה רפ

 הבנתי. אז זה משליך גם על מכתב השרים.  ר, אמיר גילת:"היו

 כן. :ערן הורן

 או מושלך ממכתב. טוב. שאלות, הערות?  ר, אמיר גילת:"היו

תסבירו לי רגע את הקטע עם הערת עסק חי. ואם  אסתי אפלבאום:

רי ברור שהאוצר לא חתם על , ה2013היו חותמים על הדו"חות בינואר השנה, ינואר 

הדו"חות מסיבות ששמורות עימו, שאין צורך לפרט אותן פה. אז הוא לא היה מקבל 

 עסק חי. הדו"חות לא היו מקבלים עסק חי. 

, קודם כל -נכון למה שהיה ידוע לנו, בהתבסס מירי מוסקוביץ:

, ואכן למשל כספים והיועצת המשפטית, ברגע שיש סיכוי סביר שמשהו ייצא לפועל

אלה היו התנאים, הסכם הרפורמה נחתם, מרבית התנאים המתלים התקיימו, אז 

 - - -ברגע שיש סיכוי יותר מסביר שהסכם הרפורמה ייצא לפועל 

 לא, אבל חל שינוי.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא היה עסק חי? 2010-איזה שינוי לרעה חל שב אסתי אפלבאום:

 קיבלנו את מכתב השרים.  :ערן הורן



 
 ישיבת הוועד המנהל

 4 10.11.2013תל אביב   

 שלא נכנסה הרפורמה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אז זה מה שאני שואלת. אסתי אפלבאום:

זה יותר מזה. שנייה, אני אסביר. כשאתם  :ערן הורן

. היינו עם הסכם מימון 2012דצמבר -אישרתם את הדו"חות זה היה אזור נובמבר

ת חתום, חשבנו שאנחנו עם הסכמי עבודה חתומים וסופיים, ולאט לאט מנינו א

התנאים המתלים שהתקיימו אחד אחרי השני. זאת הסביבה, ואז חשבנו שאנחנו 

תחת איזו שהיא תכנית עסקית שעומדת לצאת לפועל. התהליך שעבר מהמשא ומתן 

הארוך והמייגע עם אגודת העיתונאים, דרך מכתב השרים והקפאת הרפורמה, משנה 

 מהקצה אל הקצה. מבחינת תחזית עתידית של רשות השידור, משנה את המצב 

 גם היה עסק חי? 2010-רגע, אבל ב אסתי אפלבאום:

 כן.  :ערן הורן

כן, זה כי הסכם הרפורמה לא היה חתום, ואז לא  מירי מוסקוביץ:

 - - -הייתה אי ודאות. בעצם, חתימת הסכם הרפורמה הייתה הטריגר המקל, אבל  

 - - -וגם אז, רק מתינו את ההערה, זה לא ש  ערן הורן:

מה הם המרכיבים של הערת עסק חי עכשיו  ר, אמיר גילת:"היו

 שהשתנו ושלא היו קיימים בנובמבר?

אוקיי, מבחינת עסק חי יש כמה שלבים. השלב  מירי מוסקוביץ:

הראשון זה הפניית תשומת לב למצב כספים, שזה בלי המילים עסק חי. יכול להיות 

. הפסדים מתמשכים. -רווח והפסדשיש גירעון בהון חוזר, תזרים שלילי מפעילות, 

זה המצב הפשוט. הפניית תשומת לב והערת עסק חי אומר שהמצב הוא קשה עד 

לכדי יכולת להגיע למצב שהרשות לא תצליח לפרוע את ההתחייבויות ותגיע למצב 

של עסק חי. השלב השלישי זה חדלות פירעון, שאז באמת מציגים את הדו"ח על פי 

שים את כל הנכסים וההתחייבויות, אבל זה המצב שעוד לא דו"ח נזילות. ממש מממ

 הגענו אליו.

עכשיו מה המשמעות, הרי ההערה היא רישומית  ר, אמיר גילת:"היו

 . מה המשמעויות?2014, אנחנו כמעט בשנת 2011על 
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המשמעות היא מבחינת קוראי הדו"חות. ...  מירי מוסקוביץ:

 תלוי מי משתמש בדו"חות.  בנקים. בדרך כלל זה מול קוראי הדו"חות.

השאלה היא מה המשמעות לנושא משרה. לחבר  :יעקב בורובסקי

 ועד מנהל. מה אתם אומרים לנו? חנה? ערן? מה המשמעות לנושאי המשרה, מרסיה?

זה דו"ח כספי. אתם לא יכולים. המשמעות היא  מרסיה צוגמן:

ן איך להסתיר את איך להתנהל לאור הדו"ח. הדו"ח אמור לשקף את המציאות. אי

 זה מהדו"ח. 

 לא, לא, זה ברור.  :יעקב בורובסקי

ההערה הזאת צריכה בעצם להזהיר גם אתכם,  חנה מצקביץ:

 שאתם צריכים להתנהל ביתר זהירות וקפדנות בנושא הכספים. 

 כפי שאנחנו עושים.  ר, אמיר גילת:"היו

בסדר. זאת המשמעות הראשונית. איזה  יעקב בורובסקי:

ות יש מבחינתך, ערן, לוועד המנהל? המשפטית היא ברורה, זאת אומרת משמעוי

חלה חובה לחבר ועד מנהל או חבר מליאה, איש מוסדות, לנקוט משנה זהירות 

 בהתנהלות הכספית. מה מבחינתך?

אני חושב ואתם תראו את זה ביתר שאת בדיון על  :ערן הורן

 -כיום. אנחנו עומדים בפני  התקציב, שזה משקף נכונה את מצבה של רשות השידור

- - 

 ברור, ברור, שהמספרים הם לא מספרים מתים.  יעקב בורובסקי:

אז תחת ההנחה הזאת, אין שתי חלופות. במצב  ערן הורן:

 כזה הערת עסק חי היא משהו שהוא טריוויאלי. 

לא, אני שואל אותך איזה כלים אתה מייעץ מול  :יעקב בורובסקי

 עד מנהל. מה אתה אומר לו?הנתונים האלה, לחבר ו

 לנקוט בריסון משמעותי.   :ערן הורן

 ריסון? :יעקב בורובסקי

אתם תמיד צריכים להיות זהירים, אבל עכשיו עוד  חנה מצקביץ:

 יותר.
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 בסדר, אני רוצה להבין את המשמעויות.  :יעקב בורובסקי

 בסדר, עוד? ר, אמיר גילת:"היו

זו תכנית לאיזון תקציבי? הוועד המנהל צריך אי אסתי אפלבאום:

 אני שואלת. 

. לכן אני שואל, 2014אז אנחנו מדברים על תקציב  ר, אמיר גילת:"היו

, 2012, ואנחנו כבר מאז עברנו את תקציב 2011מאחר שזו הערה רישומית לגבי שנת 

 - - - 2014, והיום אנחנו דנים בתקציב 2013

פיים של אז בקרוב מאד תקבלו את הדו"חות הכס ערן הורן:

2012 - - - 

 שייראו אותו דבר. ר, אמיר גילת:"היו

 אני חושבת שהמצב הפיננסי לא נהיה יותר טוב. מירי מוסקוביץ:

 לא, זה ברור.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -היות שהטיוטא כבר מוכנה, אז  :ערן הורן

תראו, אם הדו"חות היו מוגשים במועד אחר,  ר, אמיר גילת:"היו

ותר, אז אני מבין, אז יש לקח לנושאי משרה שצריך להפנים, יש במועד מוקדם י

התנהגות רשותית שצריך להפנים. אבל מאחר שעברנו כבר שני תקציבים ואנחנו 

, אז זה פחות או יותר מה שאתם אומרים: 2014היום מדברים על התקציב של שנת 

 - - -ל  הערה משפטית מול נושאי המשרה לתשומת לב, והערה של סמנכ"ל הכספים

 אני לא חושבת שמישהו מודע לזה בכלל.  אסתי אפלבאום:

 יש יידוע של השר הממונה? :יעקב בורובסקי

 לא היה, אנחנו שומעים את זה עכשיו. יהיה יידוע.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, יש הבדל בין הצד. כרגע אני חושב שצריך  :יעקב בורובסקי

 ליידע גם את השר הממונה. 

 - - -בוודאי, אחרי שהוועד המנהל  גילת:ר, אמיר "היו

 שידעו על מה מדובר.  :יעקב בורובסקי

 ברור.  ר, אמיר גילת:"היו
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מה זה הוועד המנהל? הוועד המנהל לא יכול לא  :יעקב בורובסקי

מה שנאמר פה, אלא אם כן יש לנו פה בסיס נתונים אחר. אין לנו בסיס לאשר את 

 נתונים אחר.

 על פי חוק למי עוברים הדו"חות? ר, אמיר גילת:"היו

 מפורסמים לציבור, כולל באתר האינטרנט. :ערן הורן

לשר האוצר, השר הממונה?  –לא, אבל פורמאלית  ר, אמיר גילת:"היו

 אם לא אני ממילא אעביר אותם, אבל אני חושב שזה המסלול הרגיל. 

 אני חושב שאנחנו צריכים ליידע. :יעקב בורובסקי

 בסדר. יצורף עם מכתב שלי לשרים. אוקיי, תודה.  לת:ר, אמיר גי"היו

 יש לנו פה כבר עותקים לחתימה.  :ערן הורן

יש לי שאלה פרוצדוראלית. התקיים דיון בוועדת  :יעקב בורובסקי

 הכספים?

לא. אני עוד לא חותם. הוועד מנהל מאשר ואני  ר, אמיר גילת:"היו

 מעביר את זה גם לוועדת כספים. 

 ולא התקיים עדיין דיון בוועדת כספים? קי:יעקב בורובס

 לא.  ר, אמיר גילת:"היו

- -אז אני כן חושב שוועדת הכספים צריכה לראות  :יעקב בורובסקי

- 

הם מאשרים. אתם מאשרים, נכון? אתם מאשרים  חנה מצקביץ:

היום ואתם צריכים לחתום, ואולי וועדת הכספים צריכה לדון ביתר פירוט ולהמליץ 

  - - -דים איזה צע

לא, לא, תהליך האישור הוא הפוך. תהליך האישור  :יעקב בורובסקי

 הוא שוועדת הכספים ממליצה לוועד המנהל ואנחנו חותמים. זה התהליך. 

 נכון, תמיד.  אסתי אפלבאום:

 אוקיי. ר, אמיר גילת:"היו

 אבל לא בדו"חות כספיים.  חנה מצקביץ:

 יב בוודאי, זה התהליך. אלא במה? באישור תקצ יעקב בורובסקי:
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עם קבלת החומר, וקודם כל גם בגלל לוחות זמנים  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שממילא יש היום ישיבה של הוועדה המנהל הבאתי את זה קודם לפה 

 בסדר, זה בסדר להביא.  :יעקב בורובסקי

רגע. ביקשתי כבר מיושב ראש ועדת כספים לדון  ר, אמיר גילת:"היו

הכספים, ובהנחה שיחליטו מה שיחליטו, ימליצו מה שימליצו, אני מניח  בזה בוועדת

 - - -נביא את זה פורמאלית ל שההמלצות יהיו כמו שדיברנו עכשיו. 

חשוב לדעת. אבל בהחלט הסדר צריך להיות שזה  :יעקב בורובסקי

 עובר את ועדת הכספים, ועדת הכספים תמליץ. 

 בפירוש, תמיד.  אסתי אפלבאום:

 ואז אנחנו נקבל החלטה. :בורובסקייעקב 

מסכים. לכן אמרתי שאנחנו לא נחתום היום. טוב,  ר, אמיר גילת:"היו

 לא קיבלתי בברכה את בורו שחוזר אלינו. תודה. 

אנחנו עוברים במעבר ישיר להמשך הדיון על שנת  

 . המנכ"ל, ערן. 2014

ב, כן, כן. אנחנו הכנו פה שתי הצעות של התקצי יוני בן מנחם:

אחת היא עם שפ"מ ואחת היא בלי שפ"מ. כיוון שהנושא של שפ"מ עדיין לא הוכרע 

- - - 

 מה זאת אומרת לא הוכרע? :יעקב בורובסקי

זאת אומרת יש החלטה של ועדת פרסום, אבל  :יוני בן מנחם

ההנהלה הביעה התנגדות חזקה מאד, ותיכף ערן יסביר. אנחנו חושבים שזאת 

נוכל להקים מערך עצמאי בלבד, מכיוון שההכנסות הצפויות  הייתה טעות. אנחנו לא

. אם הרשות תעשה את המערך הזה 2014מיליון שקלים בשנת  80משפ"מ הן 

בעצמה, ספק אם היא תגיד ליעד הזה. אולי היא תגיע לשליש ממנו, ולכן גם ככה יש 

תיכף תראו לנו בור תקציבי גדול מאד ובלי שפ"מ יהיה לנו בור תקציבי יותר גדול.  

את זה במספרים. זאת העמדה שלנו. וצריך לקחת פה בחשבון שני אלמנטים, אחד 

שאין את המימון של הרפורמה, והנושא השני זה עלייה בהפקות המקור בסכום, 

 74מיליון שקלים, לעומת  94-במתווה. אנחנו השנה נצטרך להוציא הפקות החוצה ב



 
 ישיבת הוועד המנהל

 9 10.11.2013תל אביב   

ר, וזה יוצר בור תקציבי. שכחתי עוד איזה מיליון שקלים יות 20מיליון, זאת אומרת 

אלמנט אחד, נכון? תיכף תראה. זה פחות או יותר תמונת המצב. אין לנו את המימון 

מיליון שקלים, ושפ"מ זה בסימן שאלה,  20של הרפורמה ויש לנו עלייה של 

 בהכנסות.

רק מבחינת התהליך, היה פה לפני מספר שבועות  :ערן הורן

 ת עקרונות התקציב. להבנתי הם לא אושרו באופן פורמאלי. דיון שבו הצגנו א

 נכון.  ר, אמיר גילת:"היו

מאז המנכ"ל קיים ישיבות עם כל המנהלים, כשכל  :ערן הורן

מנהל הציג את דרישות שלו לעניין ההוצאות המשתנות בתקציב. מה שאנחנו נראה 

יב. זאת ארבעה שקלים, ואת המסגרת הראשונית של התקצ-עכשיו זה שלושה

אומרת לא ברמת הסעיף הבודד, אלא את המספרים הגדולים, כשהמסר העיקרי 

שאני רוצה להעביר ואני מקווה שהוא יופנם, כי אני לא מרגיש שאני מצליח להעביר 

 אותו, שאנחנו הולכים למשבר פיננסי מאד מאד משמעותי. 

 - - -הפעם האחרונה שנתנו לי לקרוא ממרחק כזה  יעקב בורובסקי:

אני מתנצל על גודל המסך. זה נובע ממספר  ערן הורן:

גורמים. כמו שהמנכ"ל אמר, אנחנו מחויבים בחוק למתווה הדרגתי של הפקות 

מקור, שאמור היה להיות ממומן ממקורות הרפורמה ומההתייעלות שהייתה 

אמורה לייצר הפרישה. המקורות לא קיימים, בעוד שחובת ההוצאה קיימת, וזה 

כל הזמן בלון שהולך ומתנפח, כי כל הפקה שמאושרת נכנסת לפול, הכסף    מייצר לנו

 בגינה משוריין ומשולם לפי הקצב שבו המפיקים מבצעים את ההפקות. 

בעיה שנייה שיש לנו זה עם אוכלוסיית האזרחים  

הוותיקים, כשיש לנו מחלוקת עם משרד האוצר לגבי המימון בחוק, שמייצרת חוב 

, נכון לעכשיו, תוקף החוק פג. כשזה 2014. בשנת 2013לים בשנת מיליון שק 30של 

 - - -לכאורה הרשות 

 י :ערן הורן

 ?2014מה בשנת  יעקב בורובסקי:
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תוקף החוק שפוטר את האזרחים הוותיקים  :ערן הורן

לכאורה אפשר לגבות. מניסיון של שנים קודמות יש קושי פג.  –ממחצית האגרה 

ברדיו, המנכ"ל דיבר. כרגע, כחודש וחצי לפני סוף  לגבות. על הכנסות מפרסום

השנה, יש רמה גבוהה של אי ודאות, כשהגורמים המקצועיים, המספרים שהם נתנו 

מיליון  30במידה שהרשות תחליט לעשות את זה בעצמה, הוא צפי הכנסות של 

מיליון שקלים. המשמעות של זה היא חור בתקציב ביחס  10שקלים והוצאות של 

 מיליון שקלים. 50, של 2013לשנת 

הגיע השבוע פסק דין עטק"ם שצריך להיות  

מיליון שקלים שידענו כל הזמן שזה יגיע, אבל לא היינו  30משולם בקרוב, זה עוד 

 - - -בטוחים לגבי העיתוי, וזה לא 

 זה פסק דין חלוט? אסתי אפלבאום:

זה פסק דין שלהערכתי לא כדאי לערער עליו, אבל  :ערן הורן

 אני לא יודע להגיד. 

  באמת, למה? כי אם נערער אז? :אסתי אפלבאום

זה סכום די מינימאלי. אנחנו בעבר הסכמנו  :ערן הורן

 לפרשה בסכום כפול והצד השני דחה אותנו. 

 האם הצד השני לא מערער? היו"ר, אמיר גילת:

אנחנו עוד לא יודעים. יכול להיות שחלק  מרסיה צוגמן:

 וחלק מהעובדים לא יערערו. אנחנו עדיין לא יודעים.  מהעובדים יערערו

 שנה.  20רק לידיעתכם, זה תיק שמתנהל כבר  חנה מצקביץ:

בכל מקרה, לצורך הדיון התקציבי שנאלצנו לאזן  ערן הורן:

, אז הופחתה הרזרבה להוצאות משפטיות, וכרגע אין מקור תקציבי 2013את תקציב 

 - - -של החלטות שיש  לשלם את זה. בנוסף לזה יש סביבה

 כשהוא יהיה חלוט, אתה ...  יעקב בורובסקי:

 כן, אז יהיה זמן. עולה לך הרבה כסף.  אסתי אפלבאום:

 יום. 30כרגע הפסק דין הוא לשלם תוך  :ערן הורן

 יום מיום ההמצאה.  30תוך  מרסיה צוגמן:
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 בסדר, אבל יכול להיות שמישהו יערער.  אסתי אפלבאום:

 לא, שמערערים זה לא אומר שיש עיכוב ביצוע.  :מריסה צוגמן

 אפשר לבקש עיכוב ביצוע.  אסתי אפלבאום:

 בסדר, חכו שנייה. הלאה.  היו"ר, אמיר גילת:

החלטות שהמשמעות שלהן היא הגדלת הוצאות  ערן הורן:

מיליון שקלים. זה החלטות חדשות, זה  9בתקציב בתחום הספורט, סדר גודל של 

ה להגדיל מכסות שעות נוספות בעשרות אלפי שעות. יש תוספת הכדורסל. יש בקש

, 2014משרות, זה מספר מיליונים בודדים של שקלים, ויש מונדיאל בשנת  11של 

 מיליון שקלים. 5-ל 4שעלות ההפקה שלו בין 

 וכמה פורשים? אסתי אפלבאום:

 פורשים? ערן הורן:

שיש  גם הפרשות צריך, וגם לדעת, כי אמרת אסתי אפלבאום:

 , מעניין כמה יוצאים.11תוספת של 

אני לא יודע כמה יוצאים, אנחנו הכנו את התקציב  ערן הורן:

לפי נתונים של כוח אדם שקיבלנו. יישום החוק להגברת האכיפה על תנאי העבודה 

מיליון שקלים בשנה. כל הדבר הזה מייצר תמונה של  4-יחייב הגדלת הוצאה של כ

אחד גדלות כל הזמן ההוצאות, ובצד שני ההכנסות  מן תנועת מספרים, כשבצד

קטנות או לא משתנות. ברמת תזרים המזומנים, שוב, אני מתנצל שהמספרים 

חודשים,  10, שהוא בפועל על 2013קטנים, אבל יש לנו פה תזרים מזומנים של שנת 

 100ותחזית לחודשיים. כרגע אנחנו לא במשבר תזרימי כי נכנסנו לתחילת השנה עם 

מיליון שקלים שהעברנו משנה קודמת, בעיקר בגלל הפקות שחתמנו ולא שולמו. 

מיליון  80-, הוא תזרים שלילי בהיקף של כ2013התזרים, בלי הסכום הזה בשנת 

שקלים. בסוף השנה, לפני שיגיעו הכנסות מהאגרה, בהכנסות מהאגרה של השנה 

ת ראשונית של הבאה צפויה האטה שיכולה להקשות על תשלומי השכר. מסגר

התקציב, שוב, לפי מה שאמרנו, השכר על פי מספר משרות שקיבלנו מסמנכ"ל 

משאבי אנוש פלוס התוספת, שעות נוספות, הוצאות קבועות לפי תחשיבים שלנו של 

הסכמים ותשלומים על פי חוק, והוצאות משתנות על פי הצעות התקציב שהציגו 
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השורות התחתונות. החלופה  המנהלים. אלה שתי החלופות, אתם רואים את

שמניחה ששפ"מ תמכור את הפרסומות בהיקף הכנסות דומה לשנה מייצרת גרעון 

 - - -מיליון שקלים. הנחת העבודה  74.5-של כ

 תחזור על המשפט. יעקב בורובסקי:

ששפ"מ תהיה זו שתמכור את הפרסומות ותביא  ערן הורן:

כי השוק בירידה. התקציב  הכנסות דומות לאלה של השנה, עם הפחתה מסוימת

מיליון שקלים. מערך פרסום עצמאי לרדיו, שוב, לפי  74הזה הוא גירעוני ברמה של 

מיליון שקלים  50-מספרים שקיבלנו מהגורם המקצועי, מייצר עוד סדר גודל של כ

 מיליון שקלים.  128גירעון, ובסך הכל 

ל אבל למה רק שפ"מ מופיעים פה? זה בגרף ש אסתי אפלבאום:

 השקף הבא, ההכנסות?

לא, התקציב כולל את כל הסעיפים. המנכ"ל ביקש  ערן הורן :

 להראות שני תרחישים, תרחיש עם שפ"מ ותרחיש בלי שפ"מ.

אז זה אגרה? רגע, ערן, תחזור רגע כי יש לי עוד  אסתי אפבלאום:

מתכלל גם את האגרה, אבל בצד אחד שאלה על השקף, ברשותך. זה שקף שאתה 

 מוכר ובצד שני כששפ"מ לא מוכר.  כששפ"מ

 - - -נכון. אפשר לראות את זה ב  :ערן הורן

 נכון, אבל זה כולל את האגרה? אסתי אפלבאום:

 נכון, נכון. ערן הורן:

בסדר, אז טעות שלי, סליחה. עוד שאלה, יש פה  אסתי אפלבאום:

אני דם, את מרכיב השכר הגלובאלי. קודם כל, אני עוד פעם חוזרת על הערתי מקו

, מה זה תוספת? 20משרות. אם פורשים בסוף השנה  1,573.28ראיתי שקף של 

 11פורשים יש עוד  20-, על מה התוספת? אחרי ה1,573-תוספת על סמך מה? על ה

 תוספת? אני לא סתם שואלת, כי לנו הוצגו נתונים ואני רוצה להבין. 

וי אחרי לא, אני מדבר על התקצוב. התקצוב פה בנ :צבימודי בן 

 - - -שיש 
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על כמה אנשים בנוי התקצוב? בוא פעם אחת נשים  :אסתי אפלבאום

 מספרים. 

משרות פחות  20עוד פעם, התקצוב פה בנוי על  :צבימודי בן 

ממה שהיה לפני שנה. ... המספר שהיה לפני שנה, אבל ככה זה בנוי. עליו נוספו 

 השעות הנוספות וכוח אדם חדש. 

 - - -אלה של אסתי, אתם יודעים לשים לש יעקב בורובסקי:

 יש את הדו"ח הזה.  מרסיה צוגמן:

 . 11.2הדו"ח הוא  ערן הורן:

לשאלה של אסתי, אתם יודעים לשים חיסכון של  יעקב בורובסקי:

150 - - - 

 בדיוק, בדיוק.  אסתי אפלבאום:

, אם נניח עד מרס, 2014-כמה הרשות חוסכת ב יעקב בורובסקי:

איש. כמה היא חוסכת אם ביוני פורשים, כמה היא  100פורשים לצורך הדיון, 

 חוסכת וכדומה. 

 פרישה טבעית אתה מדבר? היו"ר, אמיר גילת:

 כולל פרישה טבעית. אסתי אפלבאום:

 פרישה טבעית אני מניח הם יתנו.  היו"ר, אמיר גילת:

 קודם שנראה מספרים.  יעקב בורובסקי:

 ים. אני לא רואה מספר אסתי אפלבאום:

 כשנראה מספרים נקבל החלטות.  יעקב בורובסקי:

 בדיוק.  אסתי אפלבאום:

יכול להיות שצריכה להיות שאיפה לעשות א',  יעקב בורובסקי:

 לעשות ב'. 

לא, אבל יש הבדל. פרישה טבעית היא פרישה שיש  ערן הורן:

שהיא לא לה עלויות שאנחנו יודעים למדוד אותן, וכמו שאני מבין הן בפנים. פרישה 

 - - -טבעית היא פרישה שבשנה שהיא קורית, אין חיסכון. העלות שלה עולה על 

 - - -אבל אם אתה בפרישה שהיא לא טבעית  יעקב בורובסקי:
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אני לא יודעת מה זה תוספת, בואו, חברה, אני לא  אסתי אפלבאום:

ו לי , תנ2014, תנו לי 2013יודעת מה זה תוספת. תנו לי את המספר שהיה בשנת 

, תראו לי, תגדירו לי מה. מספרים. מה זה תוספת? לנו הציגו מצג מסוים, שאני 2012

 מבינה שהוא עוד במינוס, לא רק שהוא לא תוספת. לא אני הצגתי, הציגו אותו פה. 

אז אני ממליץ שתראו את המסמך שהעברתי היום  ערן הורן:

 על ידי רואה חשבון. למנכ"ל בנושא, כי יש בו מספרים שנבדקו במשך חצי שנה 

בסדר, אני מבינה מה אתם אומרים. אבל תציגו  אסתי אפבלאום:

את זה ואז אני רוצה לראות אם יש תוספת נכון להיום על הקיים היום, או שאין 

תוספת, או שזה אותו מספר. הנה המספרים, והם מספרים מוחלטים. אני ראיתי 

אני לא יודעת, בואו תציגו . 2012משרות פחות משנת  Xמספר ונאמר לי שיש 

מספרים שנדע. כי המילה הזאת תוספת, לכאורה, כל מי שיראה אותה יגיד, סליחה, 

מה זה? יש את מכתב השרים והכל, מה פתאום תוספת? המילה תוספת פה לא סתם 

יושבת, בואו. עכשיו זו אחריות שלנו, זו אחריות שלכם. אז אני, לפני שאני חותמת 

בואו תתנו לי את המספר ותגידו לי מה זה, האם זה באמת על המילה תוספת, 

תוספת, האם זה פחות המספרים, שנראה את המספרים המוחלטים, זה הכל. 

שיהיה מספר רשותי אחד, שלא יהיו מספר מספרים רשותיים. שיהיה מספר רשותי 

אחד שאתם תסמכו עליו ושמשאבי אנוש יסמכו עליו. כי לנו, לוועד המנהל, הוצג 

 ג שונה לחלוטין על ידי יחידת משאבי אנוש. מצ

 הנה, אנחנו קוראים לסמנכ"ל שיבוא.  יוני בן מנחם:

 כן, בורו.  היו"ר, אמיר גילת:

 סיימת? יעקב בורובסקי:

 לא, יש לו עוד שקפים, אני עצרתי אותו.  אסתי אפלבאום:

לא, השקפים הבאים זה הטבלאות שקיבלתם שהן  ערן הורן:

 סעיפים ראשיים.ברמה של מדיה ו

רגע, אני רוצה להתייחס לזה. לגבי הכנסות  היו"ר, אמיר גילת:

 תשדירי שירות וחסויות, אני מניח שהגידול המשמעותי יהיה במונדיאל?
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הגידול המשמעותי יהיה במונדיאל, אבל הגורם  ערן הורן:

 . המקצועי מערער על החישובים שלנו

ה לנו לנהל דיון כשאנחנו קשרגע, רגע, שנייה.  היו"ר, אמיר גילת:

מקבלים מספרים והגורם המקצועי מתייחס. האם זה המספרים שההנהלה עומדת 

 מאחוריהם או לא. 

לא. נכון לרגע זה על הנושא של שני הסעיפים  :עודד בורגר

 לא. –מיליון שקלים  16-האלה, של ה

 מה לא? היו"ר, אמיר גילת:

 מה, של חסויות? יעקב בורובסקי:

 של חסויות בטלוויזיה.  גר:עודד בור

 שאתם לא עומדים מאחורי זה? היו"ר, אמיר גילת:

 כן. המספר הזה הובא לידיעתי ביום שישי.  עודד בורגר:

 נו, אז איך אפשר ככה? היו"ר, אמיר גילת:

ויש פה מרכיב מהותי, זה המונדיאל, שעליו צריך  עודד בורגר:

רים שיש, לפי כמות הברייקים, ... להתקיים דיון בוועדת התוכן. לפי כמות המשד

הדקות, ערוצים שבהם זה יופץ, הרשתות שלהן זה יימכר, רק לאחר מכן אפשר יהיה 

 לעשות את התקציב.

 מיליון? 16אז מאיפה ההערכה על  היו"ר, אמיר גילת:

 עכשיו, המונדיאל הוא מרכיב משמעותי. עודד בורגר:

 16כן נכנס המספר הבנתי, בסדר, אז מאיפה  היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון?

לא יודע. זה מספר שנקבע על ידי סמנכ"ל הכספים.  עודד בורגר:

 צריך לבדוק אותו. הערתי את ההערות שלי, ביום שישי קיבלתי את זה. 

 מיליון? 16-סמנכ"ל הכספים קבע את ה יעקב בורובסקי:

 בטח לפי הערכה מסוימת.  אסתי אפלבאום:

הפחתה משמעותית ממונדיאל המספר הזה משקף  ערן הורן:

2010 . 
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 כולל פריים טיים? שזה שעון ברזיל? היו"ר, אמיר גילת:

 לא, זה לא כולל.  עודד בורגר:

 בוודאי שכן.  ערן הורן:

מיליון, לא? כמה  8היה  2010אגב, מונדיאל אל  אסתי אפלבאום:

 הסכום היה אז?

 היה יותר.  ערן הורן:

 ון.מילי 8אני זכרתי  אסתי אפלבאום:

טוב, עכשיו תפרט רגע לגבי המשתנות, שיש עליה  היו"ר, אמיר גילת:

 , מה זה כולל?222-ל 168-דרמטית מ

 זה כולל בקשות של המנהלים. ערן הורן:

 אבל מה? איך אנחנו יודעים מה הבקשות? היו"ר, אמיר גילת:

מיליון שקלים  4הסכומים הגדולים שבהם, זה  ערן הורן:

גידול בגלל  100%-ורט גדלו בצורה מאד משמעותית, יותר מלמונדיאל. הפקות הספ

 מיליון שקלים. 22-תוספת של זכויות שרכשנו. הפקות המקור גדלו ב

כמה זה הספורט? אפשר להעריך? המונדיאל הוא  היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון.  4אמר 

 ארבעה.-ועוד שלושה אסתי אפלבאום:

 הוצאות ההפקה. לא, הוא לא הכניס את  היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון? 8-9הוא הכניס את הכדורסל, נכון? יחד זה  אסתי אפלבאום:

מיליון  12-13לא, יחד זה בסביבות יותר משהו כמו  ערן הורן:

 שקלים תוספת, מודי?

 כן. יש גם את הזכויות.  מודי בן צבי:

 ההפקה, לא הזכויות.  היו"ר, אמיר גילת:

 ? מה שאתם תגידו.8 אסתי אפלבאום:

, זה 20ועוד ההפקות זה עוד  12זה  4-ו 8מיליון.  8 היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון.  32

 . 22ההפקות זה  ערן הורן:
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 אוקיי.  היו"ר, אמיר גילת:

 יש גידול מסוים ברדיו. ערן הורן:

 למה? היו"ר, אמיר גילת:

 לבקשת מנהל המדיה. ערן הורן:

 איפה הוא? הוא פה? היו"ר, אמיר גילת:

 הוא יצא. שידורי החוץ.  מנחם: יוני בן

אנחנו הצגנו תכנית אסטרטגית לוועד המנהל, עם  יוני בן מנחם:

שתי אופציות של אורנים גדול, אורנים קטן לשיפור התוכן. במידה וזה לא יאושר, 

 - - -אנחנו חוזרים ל 

אין לנו אורנים גדול או אורנים קטן. אומרים לנו  יעקב בורובסקי:

עסק חי, וזה מה שאני מבין. התבקשנו לאשר את זה, אז אנחנו צריכים ... .... הערת 

 להניח שגג התקציב, הוא שנה שעברה, וממנו צריך לעשות שיפורים.

 נכון. היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון. 20-תוספת התקציב של שנה שעברה, של ה חנה מצקביץ:

לא, לתוספת התקציב יש עול על ההוצאה שצריך  יעקב בורובסקי:

ל... למקור. אין תוספת לתקציב. אין לנו כסף אחר שנכנס. ההכנסות שלנו הן 

נתונות. לעניות דעתי, בהערת עסק חי, ואתם יודעים את זה, אני לא יודע מה יתר 

חברי יגידו, אבל לדעתי, בהערת עסק חי, גג התקציב הוא השנה הקודמת, ואז צריך 

 לעשות בתוכו את השינויים שאין ברירה. 

 אנחנו הכנו גם את התרחיש הזה.  בן מנחם: יוני

אם זה ככה, אני לא הייתי מאשר לאף אחד לעלות  יעקב בורובסקי:

 את מה שהיה, אלא נהפוך הוא, לדרוש התייעלות פנימה. 

 מכולם.  אסתי אפלבאום:

וזה אני אומר גם לך, ערן, הייתי מצפה לראות  יעקב בורובסקי:

יש לי עם שפ"מ ויש לי  –נכון. אתה בא ואומר  בדיוק מה שעשית עם שפ"מ, שעשית

בלי שפ"מ. על זה המוסדות יתווכחו ויקבלו החלטה. אותו דבר פה. בא מנהל ואומר 

אני חושב שאין מקור תקציבי, אלא  –לך אני רוצה עוד כסף, אז אתה צריך להגיד 
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אם כן יבוא המנכ"ל ויגיד לך שהוא רוצה לתת לרדיו יותר על חשבון המדיה 

אחוז  100דיגיטלית, הטלוויזיה, הניהול, אני לא יודע. אבל המשק צריך להיות ה

 סגור. 

  2014כן, יראון. איך אתה מתייחס לנתונים של  היו"ר, אמיר גילת:

 מבחינת פרישת עובדים וההשפעה שלהם על התקציב.  2013מול 

עובדים מטעמי  42יש לנו פרישת עובדים צפויה של  יראון רופין:

 גיל. 

 .2014על איזו שנה אתה מדבר?  יוני בן מנחם:

 . 2014 :יראון רופין

 תגיד את השנים תמיד.  :יוני בן מנחם

 בדצמבר. 31בינואר עד  1-מ :יראון רופין

אתה מכיר את השקף הזה? ערן, תעביר רגע לשקף  אסתי אפלבאום:

 ההוא שהיה, בבקשה. 

 גם מי שפורש בנובמבר נכנס? חנה מצקביץ:

 כן.  ופין:יראון ר

 אז אין לכם שום חיסכון.  חנה מצקביץ:

 לא הבנתי.  יראון רופין:

הרי פורש נותן לך חיסכון, ומי שפורש בדצמבר  חנה מצקביץ:

 ובנובמבר לא נותן לך חיסכון.

 ברור, ברור.  אסתי אפלבאום:

יש לי את זה גם משנה קודמת. אנחנו מתייחסים  יראון רופין:

 למספר העובדים. 

עד מתי הפרישה היא בשיא, וממתי מתחיל הזה,  בורובסקי:יעקב 

 . 2014ולא על  2015משפיע על תקציב  2014כי דצמבר 

אז יש לנו עובדים שפרשו באוקטובר השנה ויש לנו  יראון רופין:

 עובדים שפורשים בנובמבר השנה, ויש לנו עובדים שפורשים בדצמבר השנה. 

 א היו"ר, אמיר גילת:
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 ?2013, שהיא זהה לשנת 2014יש לך תחזית לשנת  :יעקב בורובסקי

 לא הבנתי את השאלה. יראון רופין:

 2014את לוחות הזמנים של הפרישה במהלך שנת  היו"ר, אמיר גילת:

 אתה יודע?

 ממתי אתה סופר? אסתי אפלבאום:

, קצב 2015אז בואו נעשה סדר. מהיום ועד  יראון רופין:

 ו דומה. הפרישה הוא פחות או יותר אחיד א

אתה יודע מה, אני אשאל שאלה אחרת. מה הוא  יעקב בורובסקי:

 החיסכון לרשות כשעובד נגרע מהמצבה?

 הבעיה היא שגם לא נגרעים מהמצבה.  חנה מצקביץ:

עלות של עובד, הייתי אומר שהיא בערך, ערן, כמה  יראון רופין:

 שקלים בשנה?  180,000חישבנו? 

 בממוצע.  אסתי אפלבאום:

 קצת יותר אפילו.  הורן: ערן

 שקלים.  200,000 יוני בן מנחם:

שקלים? מוסכם שבממוצע עלות עובד  200,000 יעקב בורובסקי:

 שקלים? 200,000היא 

 כן.  יראון רופין:

. יראון, השורה הראשונה בשקף, כי מדברים 42יש  אסתי אפלבאום:

תוספת עובדים. אז  והוצג פה במצגת שיש תוספת בתקנים, ויש 2014פה על תקציב 

אני הערתי ואמרתי שקיבלנו מצגת בוועד המנהל האחרון, שלא מדובר בתוספת, שכן 

בגלל הפרישה ובגלל עובדים שכבר פרשו ממזמן ולא קלטו, אין תוספת מהמצב כוח 

שנדע להתייחס אליו כל השנה  –תנו לנו מספר אחד, אחד  –אדם שהיה. אז אמרתי 

 ריעה. ואז נדע אם זה תוספת או ג

 - - -מספר העובדים ש  יראון רופין:

זה הסכום פר אדם, היא עכשיו שואלת כמה  היו"ר, אמיר גילת:

 אנשים. 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 20 10.11.2013תל אביב   

מספר העובדים שלנו בשנים האחרונות מצטמצם  יראון רופין:

באופן קונסיסטנטי, כי אנחנו מקפידים על היחס של קליטה של לפחות אחד לשניים. 

סוים עזבו יותר או הצטרפו יותר, אבל לאורך השנים זה יכול להיות מאד שבחודש מ

 - - -אנחנו 

 זה לא תואם את הנתונים שיש לנו.  ערן הורן:

תואם לפי הנתונים שרשומים אצלי ולא לפי  זה יראון רופין:

הרישומים של רואה החשבון, שיש לי ויכוח איתו, אבל אני יכול להוכיח על פי 

אותנו כל הזמן, שאנחנו לא מאשרים שום קליטה  התקנים ... זמן, והביקורת בודקת 

 יותר מאשר היחס של אחד לשניים. 

אגב, גם ההחלטה שאני אגיד שהיא כבר לא  היו"ר, אמיר גילת:

בתוקף, של השניים מול אחד, היו לה שלושה נדבכים. אחד שזה רק בתחום התוכן, 

 - - -והאם הדבר הזה נשמר? ושניים 

 לטנו בתחום המנהל אף אחד. אנחנו לא ק יראון רופין:

 רגע, רגע. היו"ר, אמיר גילת:

למעט שתי משרות שאושרו. מכרז אחד בלשכה  יראון רופין:

 - - -המשפטית ומכרז אחד ב

 - - -רגע, רגע, היו שלושה  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, בלשכה המשפטית לא הייתה פרישה.  חנה מצקביץ:

אומר אושר לקלוט אחד  אני לא אומר פרישה, אני יראון רופין:

לביקורת ואחד ללשכה המשפטית. זה שני העובדים היחידים בתחום המנהל 

 שקלטנו. 

רגע יראון, נסיים את העניין הזה. מה אנחנו  אסתי אפלבאום:

צריכים להבין עכשיו, לאור מה שפה על השולחן? שנה הבאה יש ירידה בכמות 

 ?2013, 2012-המשרות, נכון ל

 תשובה חיובית. ה יראון רופין:

בכמה? כמה עובדים יהיו ברשות השידור בשנת  היו"ר, אמיר גילת:

 ?2013לעומת שנת  2014
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 אני צריך לחשב ואני אתן לכם את המספרים.  יראון רופין:

לא, אבל אני רוצה להדגיש, אפשר לקבל רשות  ערן הורן:

 דיבור?

 כן, בבקשה.  היו"ר, אמיר גילת:

אני רוצה להדגיש. אחד, הוצאות שלוש נקודות  ערן הורן:

השכר לא מורכבות רק ממספרי עובדים. שוב, לפי הנתונים שבדק רואה חשבון 

חיצוני, גם לגבי הנשארים יש עלייה בשיעור מאד גבוה בעלויות השכר שלהם. בחינת 

הוכן בתיאום  2014בשנה. זה אחד. שתיים, התקציב של שנת  6-7%השכר היא סביב 

וח אדם. זה לא שהכנסנו מספרים שאנחנו המצאנו, והם כוללים מלא עם סמנכ"ל כ

, הנתונים של 2012-ו 2011את כל מה שצריך להיות פה. ושלוש, עוד פעם, בשנים 

 רואה החשבון לא תומכים פרישה של אחד לשניים. 

 אני סומך על הנתונים שלנו ולא על הנתונים שלכם. יראון רופין:

 - - -ב. אני מבקש עזוב, עזו היו"ר, אמיר גילת:

הוא בדק לפי הנתונים שלכם, יראון, נו באמת. חצי  ערן הורן:

 שנה הוא בדק. 

שהוא יבדוק עוד פעם, ערן. אני יכול להוכיח את  יראון רופין:

 מה שאני אומר. 

 זה לא הגיוני מה שאתה אומר. למה לא הוכחת לו? ערן הורן:

זה דבר חמור  הרואה חשבון כותב מה שהוא רוצה, חנה מצקביץ:

 מה שאתה אומר. 

 טוב, בואו נתקדם רגע.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, זה לא תקין. אסתי אפלבאום:

יראון, אני מבקש להעביר מצבה עדכנית של מספר  היו"ר, אמיר גילת:

בדצמבר  31-העובדים היום ברשות השידור, ומספר העובדים שצפויים להיות ב

 קודם כל. , כתוצאה מפרישה טבעית, זה 2014

 יפה. יראון רופין:
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עכשיו, בהזדמנות זאת אני מזכיר שהתנאים  היו"ר, אמיר גילת:

בישיבה האחרונה, לא ... וכשביקשנו את מספר  10-לקיום ההחלטה על קליטת ה

 - - -התקנים ברשות לפי יחידות, לא ציון כללי כמה יש בתוך 

 -- -אין מתוך הארבעה עובדים שלוש היו חולות,  יראון רופין:

 שנייה רגע.  היו"ר, אמיר גילת:

 בסדר נו, הוא יגיש את זה. יוני בן מנחם:

הייתה החלטה מפורשת שהקליטה שלהם היא  היו"ר, אמיר גילת:

. שנקבל את רשימת התקנים הנוכחיים ברשות 1בכפוף למספר תנאים, והם: 

ים, השידור. ההחלטה הזאת לא בוצעה. משום שאם אתם מבקשים קליטת עובד

אנחנו רוצים לדעת. סתם אני זורק, אם אתם רוצים לקלוט צלם, אנחנו רוצים לדעת 

מה המצב של הצלמים. כמה יש, כמה היו, כמה פרשו. זה דבר אחד. ההחלטה 

הזאת, שהייתה תנאי לקליטת העשרה,  לא בוצעה. דבר שני, ביקשנו להסדיר את 

ב עכשיו במספר כי זה כן בצו הליכי הקליטה של אותם עשרות אנשים שאני לא אנקו

של בית משפט או לא בצו של בית משפט, או כן במכרז, או לא במכרז. לכל הדעות 

, ורובן ככולם נקלטו שלא 1.1.2011יש עשרות אנשים שנקלטו פה מהתאריך הקובע, 

על פי הנהלים. התנאי לאישור העשרה האלה היה, ואני שם רגע את עובד הביקורת 

אני רק מפנה את יקויים שהיו בקליטתם. גם הדבר הזה לא נעשה. בצד, של הסדר הל

 - - -תשומת לב ההנהלה לזה, שזה היה התנאים  

 אתה העברת, לא? למה לא נעשה? יוני בן מנחם:

יש לי רק הערה, האנשים עוד לא נקלטו. היום, כדי  יראון רופין

- - - 

. אני חוזר אני חוזר על מה שאמרתי, אל תתווכח היו"ר, אמיר גילת:

 - - -על מה שאמרתי   

 בסדר, אבל מה לא נעשה, האנשים עוד לא נקלטו. יראון רופין:

אבל תקשיב מה אני אומר, אני אומר שהתנאי  היו"ר, אמיר גילת:

שהוועד המנהל אישר את קליטת העשרה, היה שתוך שבוע ימים יוסדרו שני 
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מיליון שקלים בשעות  5ל של הנושאים שהזכרתי, זה לא בוצע. עכשיו, למה יש גידו

 . 2014הנוספות, למשל? בשנת 

 בקשה של הרדיו וחטיבת החדשות.  ערן הורן:

 מי אישר את זה אבל? יעקב בורובסקי:

 זה לא אושר.  ערן הורן:

 48,000-שעות וה 16,000-זה באורנים הגדול, זה ה עודד בורגר:

 שעות. 

 לא שפ"מ?מה זה אורנים גדול, שפ"מ  היו"ר, אמיר גילת:

 שעות. 48,000-שעות ו 16,000לא, לא שפ"מ. זה  עודד בורגר:

 - - -אני שאלתי לפני הישיבה הקודמת  היו"ר, אמיר גילת:

 אורנים גדול זה הרצוי, נכון? יעקב בורובסקי:

 בסדר, נכון, בדיוק.  עודד בורגר:

לא, לא, אני רוצה לחדד את זה. אני שאלתי שאלה  היו"ר, אמיר גילת:

וד לא קיבלתי תשובה. מה ההבדלים בין אורנים גדולים לאורנים קטן, חוץ וע

 מחטיבת הפיתוח. הדבר היחיד שאני מצאתי הבדל זה הנושא של חטיבת הפיתוח. 

אז אלף זה השעות, הרדיו והטלוויזיה. הרדיו זה  עודד בורגר:

 - - -שעות, שזה  48,000

 אזין. לא, מה המשמעות לצופה, למ היו"ר, אמיר גילת:

 אה, זה רשום, כתוב. יש לכם תכנית. עודד בורגר:

לא, ההבדל היחיד שאתם אומרים מבחינה מבנית  היו"ר, אמיר גילת:

 הוא יחידת הפיתוח. 

 לא, גם בכסף.  יוני בן מנחם:

 לא, לא.  עודד בורגר:

רגע, המבני, ההבדל המבני. עכשיו בכסף, מה  היו"ר, אמיר גילת:

והצופה. מה ייפגע כתוצאה מההבדל בין אורנים גדול  ההבדל מבחינת המאזין

 לאורנים קטן?
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אז מיקי, תתאר אתה את הרדיו. מיקי, מה  עודד בורגר:

 ההבדל?

תסביר את ההבדל ברדיו בין אורנים גדול לאורנים  יוני בן מנחם:

 קטן. 

תראה, אנחנו בחזון שלנו, שהוא תואם גם לחזון  מיקי מירו:

 השידור, אנחנו רוצים להיות יותר ויותר בשטח. של המוסדות ושל רשות 

עזוב, עזוב, מה ההבדל רק בין אורנים גדול לקטן,  היו"ר, אמיר גילת:

 אל תכנס לזה. 

 - - -תדבר איתי בשפה, אני, אורנים זה  מיקי מירו:

 אתם הגשתם.  היו"ר, אמיר גילת:

זו הייתה מלחמה. למה אתה מתכוון, אז אני  מיקי מירו:

 לך. אסביר 

שעות עם הפרישה בשטח, היציאה  48,000זה  עודד בורגר:

 לשטח. 

 נו, אז אני מסביר את זה, זה ההבדל. מיקי מירו:

 מה ייפגע? מה הצופה ישמע פחות? היו"ר, אמיר גילת:

אז זה מה שאני אומר, אז הבנתי אותך נכון,  מיקי מירו:

חנו מצמצמים בצורה מאד סליחה. אני אומר, אנחנו לא נוכל להיות הרבה בשטח. אנ

 - - -משמעותית 

 ביחס להיום או ביחס לאורנים גדול? היו"ר, אמיר גילת:

 ביחס להיום אנחנו נרד מאד מאד.  מיקי מירו:

 המצב היום הוא אורנים קטן או אורנים גדול? היו"ר, אמיר גילת:

 אנחנו עכשיו באורנים קטן מאד.  מיקי  מירו:

בנתי, אוקיי. עכשיו תגיד ערן, מנהל, בסדר, ה היו"ר, אמיר גילת:

גידול במנהל ובכספים  3%? 94-ל 91-כספים, גבייה וכלל רשותיות, למה זה עולה מ

 ובגבייה? 

 אולי זה לא ... שצריך את זה, או שגם זה בוטל? אסתי אפלבאום:
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 לא, זה לא בוטל.  ערן הורן:

 זה בוטל.  יוני בן מנחם:

 המוקד בוטל? אסתי אפלבאום:

 המכרז בוטל.  י בן מנחם:יונ

טוב. ועוד שאלה שרק תעזור לנו להבין. הנושא של  היו"ר, אמיר גילת:

. אנחנו יוצאים מישיבה של ועדת המדיה 6.5-המדיה הדיגיטלית מתוקצב פה ב

הדיגיטלית, שסמנכ"ל טכנולוגיות לא, או ראש האגף למערכות מידע, ולא פרויקטור 

, ובלי התייעצות איתנו. אז אני 2013עשה על בסיס בעניין התקציב נמדיה דיגיטלית 

 .10%שואל ככה, תסבירו את המתודה של 

אנחנו מסבירים. הייתה ישיבה אצל המנכ"ל, הוא  ערן הורן:

זימן את סמנכ"ל הטכנולוגיות והוא החליט את מי להביא ואת מי לא. על כל 

 התקציבים שקשורים אליו. 

הייתה התייעצות למשל עם המדיה  שנייה רגע, לא היו"ר, אמיר גילת:

 ?6.5-הדיגיטלית על התקציב של המדיה הדיגיטלית. איך נקבעו ה

 איך נקבע? כמו שנקבעו התקציבים של כולם.  יוני בן מנחם:

 שזה? היו"ר, אמיר גילת:

 שזה ישבנו עם המנהלים והתייעצנו איתם.  יוני בן מנחם:

 ל טכנולוגיות. אתה אומר שלא היה סמנכ" היו"ר, אמיר גילת:

היה סמנכ"ל טכנולוגיות, זה מה שהוא אמר לך,  יוני בן מנחם:

 שכן היה סמנכ"ל טכנולוגיות.

בישיבה הקודמת הוא אמר שהוא לא יודע  היו"ר, אמיר גילת:

 ?6.5-או שהוא לא יודע על ה 6.5-. הוא יודע על ה6.5-מהתקציב של ה

כל בקשה הוא הוזמן למנכ"ל,יכול היה להעלות  ערן הורן:

 שלו בתחום התקציב.

טוב, הבנו. טוב, אני מציע שנעשה הפסקה. זה דיון  היו"ר, אמיר גילת:

 ארוך פשוט. 

 בואו נגמור את החלק הזה.  יעקב בורובסקי:
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אם זה קצר, אני לא רוצה לעכב אותם. טוב, נראה  היו"ר, אמיר גילת:

 ונחליט. כן, בבקשה, בורו. 

מאד פשוטים ולדעתי גם מרחב  טוב, הדברים יעקב בורובסקי:

הגמישות הוא לא גבוה. התכנון התקציבי צריך להיות מושתת על עקרונות פשוטים. 

עיקרון אחד זה חיים כפי היכולת ולא חיים על שום מחשבה עתידית. אין דבר כזה. 

זה לא חברת מנהל. חיים כפי היכולת פירושו של דבר שיש פה גג תקציבי והגג 

אני מזהה להחלטה שלנו, כי זה עקרונות שלא .... נקודה ראשונה, התקציבי מחייב. 

 9בנובמבר, מה אנחנו,  10-אין לי צל של מושג מה היה פה עם שפ"מ. איך שפ"מ ב

בנובמבר? לדון על מסגרת אחרת זה פשוט, במצוקה הכלכלית הקיימת, זה פשוט אי 

הל צריך להנחות את הבנה בסיבית של עקרונות תקציב. לכן, אני חושב שהוועד המנ

ההנהלה, ממשיכים עם שפ"מ. אני כן מצפה וזה בהערת סוגריים, ששפ"מ ימקסמו 

ויגיעו לרווחים הכי גדולים. אני לא מקבל שמונדיאל, ואני אומר לכם את זה פעם 

שלישית או רביעית, שמונדיאל הוא עסק מפסיד כסף. אני דורש ואני אומר את זה 

 - - -דיאל  בפעם האלף, אני דורש שהמונ

 אנחנו מוכרים לבד.  יוני בן מנחם:

 לא, שפ"מ ערוך יותר ברדיו.  אסתי אפלבאום:

 אנחנו מוכרים לבד.  יוני בן מנחם:

 הטלוויזיה לבד.  אסתי אפלבאום:

שקלים עודף  100אני דורש שהמונדיאל יכניס  יעקב בורובסקי:

 לתקציב הזה. 

 אז שיתעוררו.  יגאל אבידן:

יש מספיק זמן עכשיו לעשות מכרזים, לשווק,  :יעקב בורובסקי

לקדם, לעשות, זהו היעד. מי שירצה איך לעשות את זה, אז באמת יש פורומים 

ותעשו את כל הדיונים האפשריים. אבל אני פחות נכנס למונדיאל, זו הייתה הערת 

אגב, הערה מספר אחת היא זאת. הערה מספר שתיים, שנראית לי מחייבת 

שקלים, חייבים, הוועד המנהל  200,000יבית, אם עלות עובד היא המציאות התקצ

, אני אומר אצבע 2014צריך להנחות את הנהלת רשות השידור, לתכנן את שנת 
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עובדים. אצבע. כי אתה לא יכול לחיות מעל למה שיש לך. לכן אצבע,  200-בפחות מ

, 2014וח שבשנת צריך להתקיים אותו דיון כדי להגיע לאופטימאליות, אבל אין ויכ

התקציב צריך להיות עם פחות עובדים. אין דבר כזה. מי שלא מבין את זה, משלה 

את עצמו. כי מה זה הערת עסק חי? ... לוועד המנהל, יבואו יגידו חברים יקרים, 

 אתם נמצאים באחריות.

 הנה, נענה לך על זה.  :יוני בן מנחם

 -- -בכל מקרה אתה לא, אתה נעדרת מהדיון הזה.  :עודד בורגר

אבל לא נעדרתי מכיתה א', שיש מאזנים  יעקב בורובסקי:

 תקציביים. 

לא, אבל בהתייחס לכוח האדם. בהתייחס לכוח  :עודד בורגר

האדם, במסגרת אחד ... שהצענו, ... ... שאחד המרכיבים שלה זה באמת להוציא את 

פשר לשאת את כוח האדם ולעשות את הדיון יותר יעיל ואפקטיבי, וברור שאי א

הגיבנת הזאת. כבר איך אומרים, חכמים לפנינו הוכיחו שבמסגרת הרפורמה צריך 

עובדים, ולכן בעצם מכתב השרים בא והקפיא את המצב הזה, ואנחנו  700להפריש 

נאלצים להמשיך עם הגיבנת הזאת. מכיוון שכך, התבקשנו להיפגש עם סגן מנהל 

 - - -התקציבים 

שבדקתי, אני מכיר את כל האינפורמציה,  למרות יעקב בורובסקי:

תאמין לי. ועדיין אני אומר, הוועד המנהל צריך להנחות וההנהלה צריכה לעשות 

 - - -עובדים, והיא תדע להפחית. תסכים איתי ש  200כמיטב יכולתה, להפחית 

 . 45זה מה שעושים, כבר יש  חנה מצקביץ:

טבעית אתה לא  זו אמירה נכונה, אבל ללא פרישה עודד בורגר:

 יכול לגרום לעובדים לעזוב. 

אני לא אמרתי לך ללא פרישה טבעית. אני לא  יעקב בורובסקי:

 - - -אמרתי לך 

פרישה טבעית זה פרישה טבעית, אבל פרישה של ..  עודד בורגר:

 עובדים.  42זה 
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אני לא אמרתי לך איך. אנחנו מאשרים תקציב  יעקב בורובסקי:

 כנושאי אחריות. 

להפסיק את אלה שבתקופת ניסיון, לא לקבל  מצקביץ: חנה

 במקומם חדשים, יש הרבה דרכים.

התקציב הזה הולך לאוצר, הוא הולך לשר  יעקב בורובסקי:

עובדים. אני בטוח  200הממונה, כל הגורמים צריכים לשלב ידיים כדי להפחית 

לתמריצים  שתמצא הנוסחה אצל אנשים, כי התבונה קיימת שם, אצל אנשים, להגיע

כדי לאפשר לעוד אנשים לפרוש בכבוד, ברצון, בצורה וולונטרית. חס וחלילה אם 

השתמע ממני שאני אומר שאנשים יעבדו פה ויקבלו בעיטה בישבן, לא לזה כיוונתי. 

 - - -הוועד המנהל דן עכשיו בעקרונות התקציב 

 זה לא מה ש... במסגרת הפגישה באוצר . עודד בורגר:

אבל שאלה, הנושא של פרישת עובדים באופן כזה  :גאולה אבידן

 או אחר, אני אומרת זה הדבר היחיד? זאת אומרת חשבתם על עוד רעיונות?

 שנייה, תמשיך.  היו"ר, אמיר גילת:

בסדר, שנייה, תני לי עוד שנייה לסיים עם  יעקב בורובסקי:

עם שקל מצטבר,  מיליון 128. עכשיו דיברתם על גירעון של -העקרונות ואחרי זה אני

ב... הוא זה, עם שפ"מ בחוץ וכל מיני כאלה, ואני אומר שצריך לרדת באמת לתקציב 

מיליון שקלים גירעון, אחד שפ"מ, שניים החלטה .... ... תמצאו את  130, 128של 

הנכס הנזיל שניתן למכירה היום. זה מה שהוועד המנהל מנחה אתכם. לבוא ולעשות 

 - - -נמצאים בהליך  איזון תקציבי. אנחנו

 תגידי לו, מרסיה, זה עלה.  אסתי אפלבאום:

 בסדר, תיכף אני אענה לו. היו"ר, אמיר גילת:

 זה לא התפקיד שלנו להגיד לו.  חנה מצקביץ:

חברה, לא צריך להגיד לי. מי שהחליט לכבול את  :יעקב בורובסקי

אני לא מוכן  –ד ידי הרשות, צריך לדעת מה אומר הוועד המנהל. הוא יכול להגי

עובדים, אני לא מוכן ללכת על מכירת נכס. אני דורש מכם ללכת  200לוותר על 

לשפ"מ בחוץ. תעשו הכל, אין בעיה. אנחנו נמצאים בדיון, זה דיון רציני, זה דיון 
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אחראי, זה דיון שמחייב פה כל אחד למצות. הדיון הוא לא חלקי, הוא הוליסטי, 

חושב שכדאי עם זה ללכת לשרים, ללכת לאוצר, להגיד הוא שלם. זאת דעתי, ואני 

 להם חברה, אין דרך אחרת, מה אתם רוצים? להמציא? אי אפשר להמציא. 

 אוקיי. רצית גאולה? היו"ר, אמיר גילת:

האם כן, אמרתי אם חשבו על עוד רעיונות.  גאולה אבידן:

אני לא יודעת  חשבתם על עוד רעיונות איך למזער את ההוצאות. אז דיברו בזמנו,

בכמה, מבחינת התייעלות, כמה זה יעזור, אבל אז דיברו על הנושא של שעות 

נוספות, דיברו על הנושא של שעון נוכחות, דיברו על כל מיני דברים. אם הרפורמה 

עכשיו לא יוצאת לדרך, הרי כל זה דברים שלא עשינו כי אוטוטו הרפורמה יוצאת. 

 אז צריך לבחון דברים.  עכשיו שהרפורמה לא יוצאת לדרך,

קודם כל את צודקת. הבסיס, ואני מתחבר גם למה  :יוני בן מנחם

שבורו אמר, שאנחנו חושבים שאם אנחנו ניתן, אם המדינה תסכים למהלך הזה 

-, כתנאי פרישה מרצון, לפני הרפורמה, ב2004ותיתן את תנאי הפרישה שהיו בשנת 

עובדים. על סמך  200הגיע למספר הזה של , אז זה יביא לגל של פרישה שיכול ל2004

על סמך זה עשינו את הפנייה, באישור הוועד  –עודד ניסה להסביר את זה   -זה 

 המנהל, עשינו את הפנייה לאוצר וההיענות הייתה חיובית. נכון?

כן. הוא אמר שזה נשמע מאד דמיוני. הוא ביקש  :עודד בורגר

 הגיש לו המלצות. מהצוות המקצועי לבדוק את הנושא הזה ול

 שוב, אבל אני אומרת מעבר לזה, עודד.  גאולה אבידן:

 לא, זה הגיוני.  :יוני בן מנחם

 לא, אותם המילים שאמרת זה מה שאמרתי.  :עודד בורגר

אבל מה שאני אומרת זה מעבר לנושא של  גאולה אבידן:

 הפרישה. 

ו, אבל כבר עשינו את זה, אז למה זה לא? תקשיב אסתי אפלבאום:

הרי זה היה בדיוק מה שבורו אמר, שכפול, היה לפני כמה וכמה, ועודדנו אתכם, 

ואני זוכרת עוד התעקשתי, כי לא היינו בטוחים והלכתם לאוצר ובדקתם, אז למה? 

 - - -אם יש היענות חיובית ויש תקציב 
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 - - -כי בין היענות לבין  עודד בורגר:

, אני עכשיו צריכה 2014אז רגע, יש תקציב לשנת  אסתי אפלבאום:

, תביאו לי החלטות עד למועד שאני צריכה לקבל החלטות, 2014לקבל החלטות על 

. אם תצליחו להביא את זה, אז יכול להיות שנקבל החלטות מסוג 2014על תקציב 

 אחד, ואם לא תצליחו, זה החלטות מסוג אחר. 

 אני יכול לבדוק איתם עוד פעם ולחזור. יוני בן מנחם:

 לא, לא. בורובסקי: יעקב

 למה לא? אסתי אפלבאום:

כי את מקבלת החלטות כוועד מנהל. זה לא שייך  יעקב בורובסקי:

להצלחה. זאת ההנחיה, על זה בנוי התקציב ואת הולכת אל השרים ואומרת להם זה 

כך. בתקציב הזה, בתנאים האלה אני יודע לחיות. כמו שאתם הגבלתם ואמרתם אין 

מרים מאה אחוז, בתקציב הזה אלה התנאים שלנו. חברה, זה לא אנחנו אורפורמה, 

 - - -עניין של אמונה. מישהו צריך לקבל החלטות. כמו שלנו יש אחריות 

 נכון, אתה צודק.  אסתי אפלבאום:

אתה לא יכול להתעלם  –האחריות שלנו אומרת  יעקב בורובסקי:

מהעובדה שאתה  מהחלטת השרים שביטלו את הרפורמה, אתה לא יכול להתעלם

בהערת עסק חי, אז אתה לא יכול גם להתעלם מזה שאתה צריך לנקוט צעדים, וחלק 

מהצעדים זה הפחתת כוח אדם, חלק מהצעדים זה מכירת נכסים, וחלק מהצעדים 

זה כמובן לשמר. לא להתחיל לעכשיו לעשות ניסיונות עם שפ"מ, שכן לא תרוויח 

 תפסיד. 

ו, קודם כל אין חיה כזאת תקציב טוב. תרא היו"ר, אמיר גילת:

גירעוני, זה ברור מאליו ואנחנו לא דנים ולא מאשרים שוב תקציב שהוא גירעוני. גם 

בשנים האחרונות היה פה תקציב מאוזן ואנחנו נמשיך לשמור על זה. זה אחד. 

שתיים, מה שבורו, שלא היה בדיונים הקודמים, אומר, זה בעצם לאמץ את החלק 

אסטרטגיית הניו מנג'מנט, ולהכניס אותם כאמירה וכהחלטות של מהעקרונות של 

הוועד המנהל בנושא עקרונות התקציב, בין אם זה הנכסים שדורשים שינוי, אני לא 
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יודע אם חקיקה, אבל דורשים הסכמה של הכנסת ודורשים עוד דברים, שאנחנו 

 - - -בזמנו 

 יש לנו נכסים נזילים? :יעקב בורובסקי

 מיליון שקלים.  40כן, כן. יש לנו  :יוני בן מנחם

 - - -יש לך התניה  היו"ר, אמיר גילת:

 איזו בעיה? יעקב בורובסקי:

תקשיב רגע, יש לך התניה של ה... של המדינה,  היו"ר, אמיר גילת:

 שכל מכירת נכס מחייבת אישור נדמה לי גם של השר וגם של  ועדת הכלכלה. 

 )מדברים ביחד(איזה בעיה יש פה?  יעקב בורובסקי:

 40יש לנו נכס שעומד ריק, מוכן למכירה, בירמיהו,  יוני בן מנחם:

 מיליון שקלים. 

 זה שליש.  יעקב בורובסקי:

בורו, אין בעיה. דבר שני זה הנושא של כוח האדם.  היו"ר, אמיר גילת:

דבר שלישי זה עלויות השכר. לא יכול להיות שגם במצב התקציבי של היום, אנחנו 

מיליון שקלים של תקציב השעות הנוספות, שגם כך  5-ם פה בקשה להעלאה במקבלי

קיצוץ בכל עלויות השכר,  –. זה צריך לשקף בדיוק מגמה הפוכה 70-הוא מגיע ל

ושוב, אני לא נכנס לאיך. אבל לא יכול להיות שעלויות השכר יגדלו, הן צריכות 

 - - -קורת לקטון בצורה משמעותית ביותר. וכבר היו גם בוועדת בי

אני מסכימה מילה במילה עם כל מה שנאמר, אבל  אסתי אפלבאום:

כמות העובדים הולכת ויורדת, היא יורדת בעשרה, היא יורדת  –נשאלת השאלה 

 בשניים, היא נשארת באותה כמות. היא לא עולה. לא עולה כמות העובדים, נכון?

 . לא עולה. והמשימות גם נשארות אותו דבר יוני בן מנחם:

 המשימות נשארות אותו דבר.  מיקי מירו:

כמות העובדים עולה? תענו לי, אני לא יודעת, אני  אסתי אפלבאום:

 מסתכלת עליכם. 

 לא, לא, היא פוחתת.  מיקי מירו:
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מה אומרים רואי החשבון, כמות העובדים עולה או  אסתי אפלבאום:

 פוחתת, ערן?

 היא עלתה.  2012-ב ערן הורן:

 היא עלתה?  2012-ב :אסתי אפלבאום

 טוב, אסתי.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, רגע, רגע.  אסתי אפלבאום:

לבין היום, כמות העובדים ירדה,  2010לאור ... בין  יראון רופין:

 ולא משנה מה יגידו רואי החשבון, אני יכול להביא לכם נתונים. 

 בואו לחדר החדשות שלי, תראו ... מיקי מירו:

חברה, אני לא פותח את זה פה. ביקשתי לגביהם  ת:היו"ר, אמיר גיל

רשימת תקנים ואני חוזר על הבקשה, ואנחנו לא נעשה דיון בעלמא, זה אומר ככה, 

זה אומר ככה. תביאו מספרים, תביאו נתונים. ואסתי, אני רק מחדד את מה 

 שאמרתי. עלויות השכר, זאת אומרת זה מגולם בתוך מה שאת אומרת. 

 עלויות השכר הן בפועל יוצא של היקף כוח האדם.  :יעקב בורובסקי

אז אם פרשו לא יכול להיות שהשעות הנוספות  היו"ר, אמיר גילת:

 שאת משלמת,  יהיו בהיקף של משרה מלאה. 

 אז רגע, דקה. אני הרי מסכימה עם שניכם.  אסתי אפלבאום:

 לא, אבל אמיר טועה.  :מיקי מירו

כתב של הרדיו, במקרה  דקה, דקה. פגשתי :אסתי אפלבאום

  Xבמקרה. ובדיוק שיבחתי אותו, אמרתי לו ששמעתי אותו עושה כתבה על נושא 

ואמרתי וואי, איזה מולטי טאסק אתה, שני נושאים שלא קשורים  Yועל נושא 

בכלל. אז הוא אמר לי, את יודעת מה, אני עושה שישה נושאים לא שני נושאים, ואני 

תב לא מבוגר שעובד פה כמה שנים קבוע. ואני מתחנן מתחנן שיורידו ממני. זה כ

שיורידו ממני נושא אחד, אבל אין למי לתת. כאילו, הוא עוד פעם קבל על העניין 

הזה של הסכמי העבודה ושאי אפשר להגיד והכל. אז אני אומרת, כאילו שכשאנחנו 

ל הכוח נותנים את כל ההוראות, ופגשתי אותו באקראי. לא נוהל דיון, לא דיון ע

 האדם, סתם, דיון תוכן על הכתבה. 
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 מה זה קשור להסכמי עבודה? חנה מצקביץ:

 - - -לא, זה קשור שמוטל  :מיקי מירו

זה קשור שהוא עושה כמה דסקים. הוא עושה  אסתי אפלבאום:

 יותר מדסק אחד. הוא עושה יותר עבודה. 

 הוא עושה יותר עבודה.  :מיקי מירו

 סתי, תראו רגע, אני לא נכנס לזה עכשיו. טוב א היו"ר, אמיר גילת:

 למה אי אפשר להעביר לאחר? חנה מצקביץ:

 הם לא מוכנים לעבוד, אז מה הם יעשו? אסתי אפלבאום:

לפי הסכמי העבודה אין מניעה להעביר עבודות  חנה מצקביץ:

 לעובדים. 

חנה, אסתי, תנו לי רגע, אנחנו כבר באיחור. אני  היו"ר, אמיר גילת:

ככה, לגבי כוח האדם, אנחנו פורום רחב מדי בשביל להיכנס לפרטים. יש לנו אומר 

פה אנשים שאנחנו יודעים שלא מנוצלים עד תום, יש מקום להתייעלות רבתי גם 

בנושא של העסקת כוח אדם. איך מעסיקים, כמה שעות נוספות משלמים ולמי 

דברים שמעבר  משלמים, ואלף ואחד דברים. מה שבהסכם, בהסכם, אני מדבר על

 להסכם. ויש פה מקום להתייעלות רבתי בכל הנושא של עלויות השכר. זה הכל. 

מסכימה. לא רק בשכר יש מקום להתייעלות, יש  אסתי אפלבאום:

 עוד כמה נושאים.

רגע, רגע, עכשיו דיברתי על השכר, יפה. אז זה  היו"ר, אמיר גילת:

קות האחרונות, ואני עוד פעם, לא הדבר המרכזי שאני רוצה לסכם מכל הדיון של הד

אומר כמה יפרשו ואיך יפרשו ומי יעשה כמה וככה. אלה הכללים. עכשיו, בוודאי 

שתקציב כזה והערת עסק חי וכל הדברים ששמענו, צריכים לשקף התייעלות גם 

 , נכון? 20-ל 7-בדברים האחרים. שכחתי לשאול קודם, תקציב הפיתוח עלה מ

כולל גם את אגרת תדרים. תקציב זה  20לא.  ערן הורן:

 - - -הפיתוח שיש פה 

. למה אנחנו 20-ו 7מופיע פה תקציב הפיתוח  היו"ר, אמיר גילת:

 צריכים להגדיל אותו? תסתכל בדף.
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 . 20הוא בסך הכל  ערן הורן:

לא, אני רק מצביע על הדבר. לא יכול להיות  היו"ר, אמיר גילת:

 הפיתוח.  שבשנה כזאת אנחנו מגדילים את תקציב

אני מתנצל, מבחינתי זה יכול להיות. אם המנכ"ל  יעקב בורובסקי:

 - - -ואם ההנהלה רוצה 

 זה סדרי עדיפויות. אסתי אפלבאום:

בדיוק, אם הם רוצים פחות אנשים ויותר פיתוח,  יעקב בורובסקי:

שיבורכו. אם הם רוצים פחות אנשים ויותר לא יודע מה,  –כי זה מה שהם חושבים 

שו. לא יכול להיות שתהיה חריגה בתקציב. לא יכול להיות שיהיה מעל. זה צריך שיע

לייצר רסנים מחייבים, ברורים, עם גמישות ניהולית. תעשו מה שאתם יודעים בתוך 

איש, תפתחו. תעשו איזה  50התקציב, אבל לא יכול להיות. בעיני תפתחו. תביאו עוד 

 משמרות שאתם רוצים.

אוקיי, טוב, עוד משהו לגבי עקרונות התקציב? אז  היו"ר, אמיר גילת:

 תחזרו אלינו. וצריך גם לוועדת כספים. 

 - - -אני גם לגבי השפ"מ חושב ש  יעקב בורובסקי:

 על שפ"מ אני לא יכול לדון פה.  היו"ר, אמיר גילת:

 למה לא? ... כל התקציב.  יעקב בורובסקי:

שיו. שפ"מ אנחנו לא בסדר, אבל אי אפשר פה עכ היו"ר, אמיר גילת:

יכולים לחתום. מילה אחת על שפ"מ, אנחנו דנו בזה עשרות רבות של שעות, אנחנו 

 - - -לא יכולים לסגור את הנושא. ועדת פרסום 

זה לא ועדת פרסום, זו החלטה של ועדת מנהל, זה  יעקב בורובסקי:

 לא החלטה של ועדת פרסום. 

 . בסדר, אבל יש פה בעיה היו"ר, אמיר גילת:

בעיות. הוועד המנהל מקבל את  100שיהיו  יעקב בורובסקי:

 ההחלטה. 

 אבל כרגע אתה לא יכול.  היו"ר, אמיר גילת:
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בסדר. איזה בעיות יכולות להיות? מי שבניגוד  יעקב בורובסקי:

 שיצביע.  –עניינים שלא יצביע. מי שלא בניגוד עניינים 

 הזה? טוב, עוד משהו לגבי הנושא היו"ר, אמיר גילת:

אני רק רוצה להדגיש, אמיר, כי מהדברים שלך אני  מיקי מירו:

מרגיש שאולי אנחנו לא הבהרנו מספיק טוב את התמונה. ברגע שמצטמצם כוח 

האדם, ואני נותן בכוונה, וצדקה אסתי לגבי החדשות. בחדר החדשות שבימים 

 - - - 8עורכים ועושים את זה  14כתיקונים צריכים להיות 

אני חייב לקטוע אותך. אני מסכים לכל מילה  מיר גילת:היו"ר, א

 שאתה הולך להגיד, אבל תעשו אתם את סדרי העדיפות. תעשו אתם. יש נתון.

 רציתי רק לתקן.  מיקי מירו:

יש נתון, יש מסגרת תקציבית. הוא צריך להיות  היו"ר, אמיר גילת:

 מאוזן. מספיק. 

שאין לכם יכולת  בדיוק. אתם חייבים להבין יעקב בורובסקי:

 לחרוג. 

 אני רק רוצה להגיד משפט אחד על השכר.  :יראון רופין

יראון, יראון, די. אתם הגעתם לנקודה שקיבלתם  :יעקב בורובסקי

את האחריות, יש לכם את הגמישות, תעשו את מה שאתם מבינים. אתם צריכים 

 יב הפוך. להציג תקציב. מה לעשות? זה התפקיד שלכם. תקציב מאוזן ולא תקצ

אני מפנה אתכם לכותרת בפתח דבריו של סמנכ"ל  היו"ר, אמיר גילת:

נא להתנהג  –לקראת משבר פיננסי. אז כמו שאומרים בערוץ אחר  –הכספים 

בהתאם. עכשיו רק ועד מנהל נשאר. אנחנו מקבלים החלטה כמובן, שמסגרת 

 . 2013התקציב צריכה להיות פחותה מתקציב 

 דאי. בוו יעקב בורובסקי:

 

 מהחדר נוכחים שלא חברים בוועד המנהל יוצאים
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טוב, שני נושאים משפטיים על הפרק, שניהם  היו"ר, אמיר גילת:

בג"ץ. אחד בג"ץ נסטלבאום והשני הבג"ץ נגד הקמת ועדת לנדס. נתחיל בנושא 

 - - -הראשון. בדיון שנערך בשבוע שעבר 

. מכיוון אם זה על נסטלבאום, אני מצטער מאד יעקב נווה:

שאחרי הישיבה האחרונה יגאל רביד השתלח בי באופן אישי, ואני שוקל כיצד 

 לפעול, אני מרגיש שאני נמנע מלשבת כאן. 

 מה הקשר? גאולה אבידן:

 ... לא הניחו לך שום מטען מתחת לרכב.  יעקב בורובסקי:

אני כבר לא אובייקטיבי, מכיוון שיש לי, אני לא  יעקב נווה:

 לפרוטוקול. רוצה להרחיב

שלא תהיה שיטה לחסל את יכולתם של חברי  היו"ר, אמיר גילת:

 הוועדה לדון בעניינים. 

אם הבן אדם כתב את מה שכתב, השתלח במישור  יעקב נווה:

 האישי ובאופן אישי, אז אני כבר לא אובייקטיבי.

שזה לא יהפוך לשיטה שתפגע בנו. אבל בסדר, אני  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -מה שאתה אומר. טוב, ביום שני שעבר נערך דיון מכבד את 

רגע, אבל אל תלך, רצית אחר כך להעלות איזה  אסתי אפלבאום:

 נושא. 

 אני פה. אני לא הולך.  יעקב נווה:

טוב, ביום שני, אני מנסה להגיד בפעם הרביעית,  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -שביום  

 שלישי. רון גזית:

 ישי, תודה. של היו"ר, אמיר גילת:

 עכשיו זה יהיה רביעי. רון גזית:

בג"ץ דן בעתירה של אגודת העיתונאים נגד החלטת  היו"ר, אמיר גילת:

הוועד המנהל שלא להעביר את מר משה נסטלבאום מתפקידו כמנהל חטיבת 

החדשות. אני התרשמתי את ההתרשמות שלי ממה שהיה בדיון, אבל אני אניח 
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את המסרים שלהם. הנושא הזה עולה היום לוועד ליועצים המשפטיים להעביר 

שוב בנושא הזה, לאור החלטת בג"ץ המנהל משום שעל הוועד המנהל חובה לדון 

 להוציא צו על תנאי נגד רשות השידור. כן, בבקשה. 

שאני אדבר? אני אציג את הדברים שהיו בדיון  רון גזית:

אמסור לכם את ההמלצה  כמיטב שיפוטי ולאחר מכן תחליטו איך להתנהג. אני גם

שלי, שאני חייב לומר שהיא המלצה שלי. לא דיברתי על זה לפני כן לא עם היועצות 

המשפטיות ולא עם היושב ראש, ולא עם אף אחד. כלומר זה מה שאני חושב שצריך 

 לעשות. אבל קודם כל נתחיל מהעובדות.

השופטים היו עדנה ארבל, סולברג ורובינשטיין.  

בה בראש ההרכב. הם הכירו את החומר על בוריו, הם באו מאד עדנה ארבל יש

מוכנים ולהפתעתי החיובית, אני חייב לומר, הם היו מאד סבלניים. הם אפשרו לכל 

אחד ואחד מעורכי הדין לטעון בנחת את מלוא טיעוניו בסבב ראשון, ולאחר מכן 

ית המשפט. סבב שני, ואפילו קצת השלמות של סבב שלישי, שזה לא דבר רגיל בב

הדיון כולו ארך משהו כמו שעה וחצי עד שעתיים. השופטים, לכל אורך הדרך, לחצו 

על עורך הדין של נסטלבאום, כהן, הם לחצו עליו על מנת שהוא לא יערים קשיים. 

הם לא אמרו שזה קשיים, אבל שיצמצם, ייעל, הם השתמשו במילים חלופיות בכל 

וזאת על מנת שמר נסטלבאום יוכל למצוא  מה שקשור לדיון בבית הדין, שמתארך

פתרון אלטרנטיבי למצב שקיים כיום, או במילים אחרות: פתרון שיהיה מוסכם 

איתו, של קבלת תפקיד אחר לתפקיד הקיים היום, שאיננו ניהולי, או יציאה 

 לחופשה. 

 ?-עד ל גאולה אבידן:

 עד להשלמת הדיון בבית הדין למשמעת.  רון גזית:

 הנציבות, לא בית הדין לעבודה.  ן:גאולה אביד

 בית הדין למשמעת של הנציבות. יוני בן מנחם:

כן. צריך גם להזכיר, אני חוזר ואומר, ואפילו  רון גזית:

השופטים תיקנו ואמרו, מדובר בתובענה, זה לא כתב אישום. זה תובענה בבית הדין. 

יימשך כשנתיים, לא עכשיו, עורך הדין כהן לא התרצה. הוא אמר שלהערכתו הדיון 
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ניתן לגמור את זה באופן מהיר, ולכן בנסיבות העניין הוא לא רואה מקום לכנס 

 לדיון מהסוג הזה, שהם הציעו. 

בית המשפט לא יכול לומר לבית הדין המשמעתי  גאולה אבידן:

 זמן, אין  לו את היכולת הזאת? Xתוך 

יקח לא כשאומר עורך הדין כהן שהוא רואה שזה י רון גזית:

שנתיים. הבעיה לא הייתה אילוץ של יומנו של בית הדין. הוא הגיש בקשות ביניים, 

הוא הגיש עתירה נגד אחד השופטים. הוא מנהל מערכה, אגב סופר לגיטימית, אני 

 אומר את זה, אבל הוא מנהל את המערכה עד הסוף, מה שנקרא. 

ריאה למרות שהם הציעו לתרום את תרומתם לק היו"ר, אמיר גילת:

 לזירוז. 

כן, הם הציעו, אבל הוא אמר אני רוצה להגן על  רון גזית:

הקליינט שלי הכי טוב שאני יודע, וככה אני עושה את זה, וזה בסדר. הם גם אמרו לו 

את זה, זכותך. עכשיו, אני אומר את זה שיהיה לגמרי ברור. אל לכם לרגע אחד לבוא 

ן מייצג את הלקוח שלו הכי טוב שיש, חשבון אפילו לא במחשבה, על זה שעורך הדי

אבל זה ייקח את הזמן. קודם כל ברמה העובדתית, שלושה ימים אחרי המשפט 

השופטים הוציאו צו על תנאי נגד רשות השידור. קראתם את זה? אני אפילו צילמתי 

את זה בשבילכם. אם תרצו, אני משאיר את זה פה ותחליטו אחר כך אם מישהו 

 גרסו את זה. ניסיתי להיות יעיל.ת –צריך, ואם לא 

עכשיו, כדאי לשים לב בצו על תנאי למעלה,  

העברה  –כשמגדירים מתן פסק דין חלוט, למען הסדר הטוב, וזה הנקודות החשובות 

 - - -מתפקיד 

 תעביר לנו, נראה מה הטענה.  גאולה אבידן:

את בכל זאת רוצה. כן, כדאי עוד פעם, כי כולו חצי  רון גזית:

ד. תראי למטה בעמוד הראשון: העברה מתפקיד תוכל להיות לתפקיד שאינו עמו

ניהולי ולכלול גם יציאה לחופשה. ואז הם נתנו תשובה תוך זמן קצר למה שאנחנו 

יום, ואפילו הם מאיצים  14, אבל הם נתנו 60יום,  30רגילים. בדרך כלל הם נותנים 

מעבר לטיעונים שנשמעו. כל  בנו שנסכים שלא יישמעו טיעונים נוספים בעל פה,
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משפטן מתחיל, לא, מתחיל לא, אבל כל משפטן עם ותק של שנה שהיה פעם או 

פעמיים בבית המשפט, הוא רואה את הכתובת על הקיר, שבכוונתם להפוך את הצו 

אמנם ברמה התיאורטית הכל יתכן, אבל מאחר שהדיון מוצה והיה דיון להחלטי. 

 שזה הולך לכיוון של צו החלטי.  מפורט מאד, יש סבירות גבוהה

הנקודה שהם שמו עליה דגש מיוחד, לא הייתה  

בנקודה שהחלטתם לעניין הסבירות או אי סבירות של עצם האמירות שהוא אמר, 

אותן אמירות שאני לא אחזור עליהן פה. הם כמעט לא דיברו על זה. הם שמו דגש 

מה שכולכם מכירים,  על נושא של ההפרדה הניהולית. כאן, אני אזכיר את

שההחלטה שלכם בעצם אמרה שצריכה להיות הפרדה ניהולית. היא קבעה שזה דבר 

מהותי בהחלטה, שתהיה הפרדה ניהולית וההפרדה הניהולית הוטלה על הג'נטלמן 

שיושב מולי, הוא המנכ"ל. כך נאמר, כך קבעתם: שיקול מרכזי בהחלטת הוועד 

נתק ארגוני וכפיפותי בין מר נסטלבאום לבין  המנהל, הוא הצהרת המנכ"ל כי ייצור

עדי התביעה עד לגמר ההליכים המשמעתיים נגד מר נסטלבאום. המנכ"ל יורה למר 

נסטלבאום שלא לדבר עם איש מהעדים בנושא עדותם ובכלל בקשה לנושא התביעה 

נגדו. קודם כל אני חייב לומר שאין טענה שהוא דיבר עם מישהו מהעדים בנושא 

או משהו מהסוג הזה. אין כזאת טענה. עכשיו, לגבי הנתק עצמו, כאן קבע עדותם 

המנכ"ל שהוא ממנה את אלון מזר להיות זה שאחראי בחטיבת החדשות, על העדים 

עדים. הקביעה הזו לא זכתה להתלהבות, בלשון המעטה, מצד  11האלה. על אותם 

שבות כאן. הן סברו הפרקליטות, וגם לא מצד היועצת המשפטית, שתי היועצות שיו

וגם הפרקליטות סברה, שהפרדה ניהולית כזו היא בעייתית. נדמה לי שאני  מתמצת 

נכון, ואם אני טועה אז תתקני אותי, חנה, משתי סיבות. אחת, שלא יתכן שהאחראי 

יהיה מישהו שהוא כפוף לנסטלבאום ברמה הארגונית, ושניים, שלא יתכן ניהול דו 

של חטיבת החדשות. אני מתנצל, טעות פרוידיאנית. של ראשי של חברת החדשות, 

ב'. אלה היו -א', והיתר יקבלו הנחיות מ-איש יקבלו הנחיות מ 11-חטיבת החדשות ש

הנימוקים והם הוסיפו ואמרו שלדעתם, ואני פה אומר זה לא רק היועצות 

המשפטיות, זה גם הפרקליטות, לדעתם לא תיתכן הפרדה ניהולית. הם הלכו רחוק 

מזה. זה לא שנשב שוב שבעה נקיים ונחשוב איך, אולי, מה. לא תיתכן. בית המשפט 
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העליון הביע אי נוחות מההפרדה הניהולית. הוא נזהר מאד אגב, וזה ייאמר לזכותם 

של השופטים, שהם לא התרשמו יותר מדי מהתלונות. הרי היו הרבה תלונות 

 ושה וכן מפריד ולא מפריד. בעקבות זה, אתם יודעים את זה, שטענו שהוא כן ע

 היו הרבה? :יוני בן מנחם

 היו מספר תלונות.  רון גזית:

 כמה היו? יוני בן מנחם:

 היו ארבע.  רון גזית:

 זה לא הרבה.  11אה, זה לא הרבה. מתוך  יוני בן מנחם:

 לא, עזוב. בסדר.  רון גזית:

 לא, בוא נדייק.  יוני בן מנחם:

תלונות מתוך  4יקתי כשאמרתי אוקיי, חשבתי שדי רון גזית:

 - - -, אבל אם לא דייקתי 11

 אה, חשבתי שאמרת הרבה.  יוני בן מנחם:

 לא, ארבע.   רון גזית:

 אה, ארבע תלונות. סליחה.  יוני בן מנחם:

תלונות. אז אני אומר, הרבה או מעט זה עניין  4כן,  רון גזית:

ך, אני בא להגיד הפוך. הם לא של כל אחד לשפוט. על כל פנים לא זו הנקודה. להיפ

התרשמו מזה, הם הבינו שזה תלונות שעדיין נדונות ולא יודעים וכן יודעים. הם 

 ביקשו במפורש שלא תמשיכו, יראון?

 יראון לא פה.  מרסיה צוגמן:

הוא היה פה אבל, נכון? שהוא לא ימשיך לראיין  רון גזית:

, אמרה את זה השופטת עדנה את העדים, אל תגעו בהם בעדים האלה, תשמרו מרחק

 - - -ארבל, ואנחנו מיד כמובן קיבלנו את זה. אבל הם כן הביעו אי נחת 

זו הייתה המלצת הלשכה המשפטית שלנו בישיבה  אסתי אפלבאום:

 הקודמת. 

 נכון. יוני בן מנחם:

 אני ער לזה שהייתה המלצה. רון גזית:
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 שלא מוצה התהליך של הבדיקה.  אסתי אפלבאום:

אומר זאת כך: אני חושב שההמלצה הייתה נכונה.  גזית:רון 

אני חושב שהשופטת ארבל טעתה כשהיא אמרה את זה. אני מצדיק לחלוטין את 

 המחלקה המשפטית בעצה. אני הייתי נותן עצה דומה.

 - - -כך עשינו. זה לא ש  אסתי אפלבאום:

 אבל משנאמרה ההערה, אז צריך לקיים אותה.  רון גזית:

צריך רק להוסיף שהייתה בדיקה שעשה סמנכ"ל  מנחם: יוני בן

 משאבי אנוש, ירון רופין, של הטענות. 

 זה מה שהוא אמר.  אסתי אפלבאום:

לא, הייתה בדיקה ולא נמצא שהייתה הפרה של  יוני בן מנחם:

 המלצה הניהולית.

 אני ער לזה.  רון גזית:

 11כל ואז הלשכה המשפטית המליצה לראיין את  יוני בן מנחם:

 - - -ה 

 , את הממונים. 11לא  מרסיה צוגמן:

חברים, הדיון הזה, ברשותכם, הוא מחוץ לנדרש.  רון גזית:

ראשית אני יודע את העובדות, ושנית אני חוזר ואומר, בית המשפט העליון לא 

התרשם מכל הנושא הזה. הוא הבין. בית המשפט העליון הוא בית משפט מקצועי. 

מוצה, ולכן לא ניתן להסיק מסקנה כזו או אחרת, מעצם  הוא הבין שהנושא לא

לכן זה מחוץ לנדרש. העובדה שפלוני או אלמוני, בתום לב או שלא בתום לב, התלונן. 

אבל הוא לא הרגיש נוח עם הנושא של ההפרדה הניהולית. ומפה אני מגיע, אני מנסה 

 לסגור את הטיעון שלי. 

של בית  אני חושב שהחלטה, ופה הסכנה, החלטה 

המשפט העליון עלולה לא להסתפק רק בסוגיה של הפרדה ניהולית, אלא עלולה, 

למרות שזה לא הנושא שהעסיק אותם בדיון, ללכת, אם הם כבר דנים ואם כבר הם 

מחליטים והם הם כבר מנמקים, הם לא יתעלמו מלהביע עמדה. הם לא יכולים 

להיות מצב שאני רואה אותו להתעלם כמעט מלהביע דעה על הקייס עצמו, ועלול 
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בסבירות די גבוהה, שבית המשפט העליון לא ייתן, הוא יטען שהאמירות של 

נסטלבאום הן לוקות בחוסר סבירות קיצוני. אותן מילים שהוא אמר, למרות שזה 

לא נדרש, אבל הם עלולים ללכת למקום הזה, לעשות בזה כביכול סדר. תזכרו את 

ם לא לתת החלטה שסותרת גישה של הפרקליטות זה במובן מערכתי. הם עלולי

בעניין הזה, ואז התוצאה תהיה לא נוחה. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, ליבי על 

נסטלבאום. אני חושב שהוא, קודם כל הוא, לפני אתם, לפני כולנו, הוא היה צריך 

ללכת ולגמור את העניין הזה בהסכמה או בהבנה. נדמה לי שאתה העלית את זה 

הישיבות הראשונות. אתה, אני מצביע, אני מדבר על מר בורובסקי. הוא  באחת

העלה את זה שהוא היה צריך ללכת ולגמור את זה בצורה מכבדת. זה עדיין לא 

. אני ממליץ לכם לא לקבל היום החלטה להפוך את 90-מאוחר. אנחנו בדקה ה

שבוע ההחלטה או שלא להפוך את ההחלטה. אני ממליץ לכם לקבל החלטה שב

הקרוב, וזה מה שלא תיאמתי ואני לא יודע אם זה לטעמם של כל הנוכחים, אבל אני 

אומר את דעתי. בשבוע הקרוב לקרוא למר נסטלבאום לשבת עם המנכ"ל, או אם 

תרצו תמנו אדם אחר. אני לא כל כך מכיר את המערכות הפנימיות פה, אבל לשבת 

יפנה את התפקיד, עד לגמר  עם האיש המוסמך ולהגיע להבנות, שבהסכמה הוא

ההליכים המשפטיים. זה יותר טוב בשבילו, זה גם יותר טוב לרשות השידור. היה 

והוא יעמוד במריו וילך עם הראש, סליחה על הביטוי הלא פוליטיקלי קורקט, עם 

הראש בקיר, אז במצב כזה לא יהיה לכם מנוס אלא להתכנס פעם נוספת ולבחון את 

 החלטתכם.

 תודה.  יר גילת:היו"ר, אמ

 אנחנו התבקשנו להחליט? גאולה אבידן:

לא. התשובה היא לא. אתם יכולים גם לא לעשות  רון גזית:

את זה, אבל אני חושב שנסיבות העניין מחייבות אתכם לשקול את הדבר. אגב, את 

, לקבל החלטה אנחנו -אנחנו מחליטים –שאלת שאלה רצינית, זה גם בסדר להגיד 

, אין החלטה של בית המשפט ואנחנו משאירים את זה לבית המשפט לא מעוניינים

 להחליט. 
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גאולה, אני חושבת שהוא אומר דברי טעם, ששווה  אסתי אפלבאום:

 לנסות את זה.

 אוקיי, אני שומעת, כן.  גאולה אבידן:

 ה של חנה?מדעמה ה יעקב בורובסקי:

 אני מקבלת את מה שרון אמר.  חנה מצקביץ:

 היו דיבורים ... ... פסק הדין? ילת:היו"ר, אמיר ג

 לא. בנושא הזה לא.  יוני בן מנחם:

 אז בכלל לא היה צורך את כל הדיון.  אסתי אפלבאום:

אבל זה עוד לא מאוחר. עוד לא פורסם פסק דין.  רון גזית:

 - - -כשיפורסם פסק דין, זה ילך 

 כמה זמן עוד יש? יוני בן מנחם:

שיב, ואפשר לבקש מבית ימים לה 7יש עוד  רון גזית:

המשפט להמתין מעט אם זה ייקח עוד כמה ימים. תראו, אני רוצה לומר משהו, אין 

לי בעיה שהכל יוקלט, אבל לצורך העניין הוא אוף דה רקורד, למרות שאני מוכן שזה 

יוקלט. אני לא מדבר אף פעם מחוץ, אבל אני אומר אוף דה רקורד. אדון נסטלבאום 

והה, להשאיר לילדיו ולנכדיו החלטה שהיא לא תעשה לו צדק עם עלול בסבירות גב

מה שהוא עשה עד היום ברשות השידור ולאישיות שלו. זה יהיה לו לדיראון עולם. 

ילמדו את זה באוניברסיטאות אחר כך כתקדים. למה? את זה, אם הייתי עורך דין 

 שלו, הייתי אומר לו את זה. 

ושב שהדברים ברורים. אני מבקש אוקיי, אני ח היו"ר, אמיר גילת:

 - - -מהמנכ"ל שיזמן את מר נסטלבאום בהקדם האפשרי, ינסה 

תגידו, יש מצב, הייתה איזו התעכבות גם של ...  אסתי אפלבאום:

 נכון?

 על הליך אחר.  היו"ר, אמיר גילת:

 באמצע הליך משפטי.  חנה מצקביץ:

 אני שואלת. לא, לא, רגע, לא לבקש מהנוטריון,  אסתי אפלבאום:

 כן, היה תהליך גישור. יוני בן מנחם:
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לגבי תהליך הגישור שהתנהל דרך מבקר המדינה,  אסתי אפלבאום:

 נכון, נחתם הסכם גישור?

 נחתם הסכם גישור.  יוני בן מנחם:

אני שואלת את זה בהקשר של יגאל רביד, לא   אסתי אפלבאום:

 בהקשר של המבקר. 

 א כן. כן, התשובה הי יוני בן מנחם:

 שמה? מה זה קשור? יעקב בורובסקי:

הייתה החלטה, אני מזכיר לך בורו, אתה היית עוד  יוני בן מנחם:

 יושב ראש ועדת הביקורת. 

 אני יודע. אני שואל מה זה רלבנטי. יעקב בורובסקי:

לשבץ אותו בעבודה. לא, אני שואלת האם בחלון  אסתי אפלבאום:

 איזה פתרון עם רביד, לא קשור עכשיו לבג"ץ. הזמנים הזה היה גם אפשר להגיע ל

 השופטת אמרה לא לדבר עם העדים.  מרסיה צוגמן:

 אסור לך לדבר עם העדים.  רון גזית:

 השופטת אמרה במפורש לא לדבר עם העדים. מרסיה צוגמן:

 עם העדים. הוא מתלונן עד.  אסתי אפלבאום:

ובענה היא של התובענה היא לא של יגאל רביד, הת יעקב בורובסקי:

 המדינה עכשיו. 

 בסדר, אני כבר הולכת קדימה.  אסתי אפלבאום:

רק למען הגילוי הנאות, אני חייב פה, סליחה,  יוני בן מנחם:

בחודש,  28-או ב 26-להגיד לכם שמתוכננת פגישה נוספת אצל מבקר המדינה ב

 משותפת ביחד עם נסטלבאום ועם רביד. 

 א רלבנטי. בסדר. זה ל היו"ר, אמיר גילת:

 זה לא רלבנטי לזה. גאולה אבידן:

לא, אמרת שאסור מגע עם העדים וזה, אני רק  יוני בן מנחם:

 אומר .

 זה לא בקשר לשיבוץ שלו.  מרסיה צוגמן:
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תראו, מבקר המדינה הוא במקום אחר. מבקר  יעקב בורובסקי:

, הוא לא המדינה ... מעמד של חושף ... ... ותהליך הגישור הוא בכלל החלק הזה

 קשור לתהליכים אחרים. 

 - - -אולי צריך להגיד למבקר המדינה מה ש  חנה מצקביץ:

 לא שמעתי. יעקב בורובסקי:

ליידע את המבקר לגבי האמירה של השופטת  היו"ר, אמיר גילת:

 ארבל.

 - - -לא, מבקר המדינה עוסק בהליך של  יעקב בורובסקי:

אמרה ואני אומר את מה בסדר, שאלת מה חנה  היו"ר, אמיר גילת:

 שהיא אמרה. 

רק הערה אחת לגבי לוחות הזמנים. מאחר שיש  רון גזית:

 - - -ימים למסור את ה  14לנו 

 מיום רביעי שעבר.  היו"ר, אמיר גילת:

 מיום שקיבלנו את הצו על תנאי. רון גזית:

 נשאר לנו עוד שבעה ימים.  היו"ר, אמיר גילת:

ציע, לא בקשתי, אני מציע בקשתי היא, אני מ רון גזית:

שהדברים ייעשו בדחיפות ושכדי לקבל הנחיות מהמחלקה המשפטית מה להגיד 

לבית המשפט, ולכן צריך לתאם ישיבה נוספת שלכם בנושא הזה, לדעתי ביום ראשון 

 הבא, על מנת שעד אז תבואו עם תשובה איפה הדברים עומדים. 

 יהיה פתרון אחר.  במידת הצורך. אלא אם כן היו"ר, אמיר גילת:

אלא אם כן יש הסכמה, כן. אבל גם אז צריך  רון גזית:

 לדווח. 

טוב, אוקיי, אז המנכ"ל ידווח לנו בהקדם האפשרי  היו"ר, אמיר גילת:

 על המגעים, על השיחות עם מר נסטלבאום. 

שוב, בהתייחס למה שרון אמר, לא בהקדם  חנה מצקביץ:

ם. גם יש פה כל הזמן דחיות של הדברים. אנחנו האפשרי, אנחנו חייבים ללוחות זמני

 צריכים, אני חושבת, לחזור לבית המשפט עם הזמן שהוא קבע. 
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 אנחנו נזמן אותו וניתן לכם תשובה עד יום ראשון. יוני בן מנחם:

 שעות. )מדברים ביחד( 48לא עד יום ראשון.  היו"ר, אמיר גילת:

  -- - לכל המאוחר צריכה להיות פה יעקב בורובסקי:

לנו יש עד יום שני להגיש את עמדתנו לבית  אסתי אפלבאום:

 המשפט? לא צריך לבדוק אותה קודם?

 לכל המאוחר, את שומעת? יעקב בורובסקי:

 כן, אבל אני מכיר את זה, אני כותב מהר.  רון גזית:

 אתה כותב מהר, אז אפשר עד סוף השבוע.  אסתי אפלבאום:

 ון, בסוף היום. לי מספיק ביום ראש רון גזית:

לא, לא, אבל אנחנו צריכים. בורו, אני מציע ככה,  היו"ר, אמיר גילת:

 שעות, שבמהלכן המנכ"ל יראה לאן הדברים, אולי הבעיה נפתרת בשיחה אחת.  48

 יש לי עוד הערה לפרוטוקול.  רון גזית:

תן לי שנייה אחת. תנסו חצי דקה גם להקשיב לי.  יעקב בורובסקי:

שעות נותן תשובה. אם היא  48, עד יום חמישי, כשבאמצע אתה תוך לכל המאוחר

חיובית אז זה המצב הטוב. אם היא איננה חיובית, אני ממליץ שחנה ואתה תזמנו 

את עורך הדין יוסי כהן יחד עם נסטלבאום ותקיימו איתו שיחה, למרות השיחה עם 

מנכ"ל ידבר, מהלבל המנכ"ל. תגידו לו שעמדת הרשות היא לנסות להגיע לפתרון. ה

של המנכ"ל, ואם זה מסתדר, אז אין בכלל בעיה. אבל אם זה לא מסתדר, אני כן 

חושב להציע אפילו שיחה כזו, כאובה, ... . אם כל זה לא מסתדר, אז ביום ראשון 

 אנחנו צריכים לשבת ולדבר. )מדברים ביחד(

 אני מניחה שגם עורך הדין שלו, יוסי כהן, יודע גאולה אבידן:

 לקרוא פסקי דין, ואני מניחה שהוא גם ייתן לו עצות בהתאם. 

 אל תניחי. בעניין הזה אל תניחי.  רון גזית:

 תודה. עד כאן בנושא הזה.  היו"ר, אמיר גילת:

 יש לו דעה משלו בטח. גאולה אבידן:
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אל תניחי פה. על כל פנים אין חובה, אני רוצה  רון גזית:

בטח אשאל, כי יוסי כהן יגיד עוד פעם שימוע. אין משהו לומר לפרוטוקול, כי אני 

 חובה לערוך שימוע נוסף.

אני חושב שגם אנחנו צריכים להביא את  היו"ר, אמיר גילת:

ההחלטות שלנו למיצוי בעניין הזה. אני מקווה שהשיחה עם המנכ"ל תפתור את 

. כמו הבעיה, ואז אני פשוט אעדכן אתכם שנמצא פתרון, לא צריך להתכנס עוד פעם

שאתם יודעים, יש לנו גם דברים חשובים אחרים לדון בהם, אני מקווה שלא נצטרך 

 להביא את זה עוד פעם בפני הוועד המנהל.

מבג"ץ לבג"ץ. אגודת העיתונאים נגד הקמת ועדת  

 לנדס. 

בכמה מילים. קודם כל לגבי העתירה  אני אומר רון גזית:

 עצמה. אתם מכירים את העתירה?

 אני לא.  ן:גאולה אביד

 זה הוצג לכם בזמנו.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -כן, אבל אני לא  גאולה אבידן:

אוקיי, אז אני אציין את העתירה בקצרה, ולאחר  רון גזית:

מכן אני אומר לכם מה אני חושב עליה, בקריאה ראשונית, כי אני לא מוניתי על ידי 

רשות השידור בעתירה. חנה  רשות השידור לטפל בעתירה. אני לא עורך הדין של

ביקשה שאני אקרא ושאני אמסור את התרשמותי, או מה אני מציע לעשות אחרי 

עיון ראשוני, וזה מה שאני עושה עכשיו. מדובר בעתירה של אגודת העיתונאים 

בירושלים והאיגוד הארצי של עיתונאי ישראל, נגד מר גלעד ארדן שר התקשורת, מר 

מיוצגים על ידי הפרקליטות, מר רם לנדס, יושב ראש  יאיר לפיד שר האוצר, הם

הוועדה לבחינת השידור הציבורי, גברת קרני זיו, חברת הוועדה, ותיכף אני אתייחס 

אליהם בנפרד, ורשות השידור. העתירה באה ואומרת לבטל את ההחלטה להקים 

 ועדה לבחינת השידור הציבורי, את הוועדה הזאת, ועדת לנדס נקרא לזה. והם

מבקשים לתת צו זמני להפסיק את פעילות, להפסיק את ההקפאה של הרפורמה 
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ברשות השידור, ולאפשר לרשות השידור לפעול בהתאם להסכמי הרפורמה. סעד 

 שני, לשנות את הרכב הוועדה, כי רם לנדס וגברת קרני זיו נגועים בניגוד עניינים. 

 - - -ניגוד עניינים מפורט, או  יעקב בורובסקי:

ניגוד עניינים מפורט. אני יכול להיכנס לזה אחר  :ן גזיתרו

כך. אני לא נכנס לזה. אני גם לא התעמקתי בדבר. יותר חשוב לי הדבר המהותי, כי 

 - - -זה ניואנס, אז יחליפו, לא יחליפו, זה לא ישנה את הדבר 

חשבתי שניגוד עניינים שייך לנו פה באיזו שהיא  יעקב בורובסקי:

 ך לרשות השידור. דרך. שזה שיי

 לא, לא, לא. השבח לאל, במקרה הזה לא.  רון גזית:

 בסדר, זה מה שרציתי לשמוע.  יעקב בורובסקי:

 - - -בתחום התקשורת, לא בתחום ה  יוני בן מנחם:

הרכילות לא מעניינת אותי. מעניין אותי אם זה  יעקב בורובסקי:

 שייך לוועד המנהל. 

ן. שאלה אותי חנה שאני אומר עכשיו, לגוף העניי רון גזית:

את דעתי בעניין. אמרתי לה והיא הסכימה איתי, ואני אומר את מה שאנחנו 

חושבים, אני כבר יכול לומר. ראשית, העתירה הזאת לגופה, בכל זאת אני חייב 

להגיד משפט, היא עתירה מוקדמת מדי. בית המשפט העליון לא יתערב כשיש ועדה. 

עדה, תהיה המלצה של הוועדה, היא צריכה לסיים בכל נשמע את הוו –הוא יגיד 

מקרה את תפקידה עד סוף השנה, ולאחר מכן, אם ההמלצות יסתרו את מה שאתם 

מאמינים בהסכמים שחתמתם, אז הולכים לבג"ץ. זה נראה עתירה שעוד אין מה 

לדון בה. יחד עם זאת, כשאני מסתכל על עמדת רשות השידור, אני חושב שרשות 

לא יכולה להתנגד לעתירה הזאת, משום שהיא חתומה, היא לא יכולה קודם  השידור

כל להתנגד לעתירה משום שרשות השידור חתומה על הסכמי הרפורמה, והיא לא 

אני רוצה שיבוטלו. היא  –הסכמים שאני חתומה עליהם  –יכולה לבוא ולהגיד 

ר גם לתמוך חתמה על ההסכמים, היא צריכה לרצות את קיומם. מאידך, אי אפש

בעתצירה, כי אנחנו לא יכולים לדעתי, ללכת ולתמוך בעתירה נגד השר הממונה 

עלינו. זה לא דבר ראוי לעשות. הואיל וכך, אני חשבתי שהדרך הנכונה היא לא 
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למסור עמדה. בדבר הזה החלפתי מילה עם יושב הראש, והוא שלח לי, ברשותך, זה 

 - - -גם העתק אליכם, כך שאין פה סוד 

 זה הופץ אליהם מזמן.  היו"ר, אמיר גילת:

כן, הופץ. מכתב שהוא כתב לחבר הכנסת גלעד  רון גזית:

ארדן, שנראה לי שתוכנו של המכתב הזה ראוי להיות הודעה לבית המשפט. זאת 

אומרת לא רק להגיד לא מעניין אותי, מה שתחליטו, אלא יש פה קצת תוכן. ואני 

קאות שנראות לי ראויות. כמובן צריך להעביר ברשותכם אקריא שתיים שלוש פס

 את זה לשפה לא של מכתב, אלא של הודעה. וכך כתב יושב הראש:

עם כינונו של הוועד המנהל הנוכחי, הוא עשה  

מאמץ לקדם את תכנית הרפורמה במתווה שגובש עוד קודם לכן, מתוך אמונה 

בר כי יש להמשיך שתכנית קיימת זו טובה להבראתה של הרשות. הוועד המנהל ס

כבר חתמו הארגונים היציגים של העובדים, על אשר במסגרתה  ,ולקדם את התכנית

עובדים, והגדלת  700הסכמים שמאפשרים בניית מערכת שכר חדשה, פרישה של 

הגמישות הניהולית של ההנהלה, וזאת לצד שדרוג טכנולוגי רחב היקף, ובעיקר 

יות במרכז העשייה של הרשות. עם זאת, הקצאת סכומים נכבדים לתוכן, שחייב לה

הוועד המנהל מכבד את החלטתכם לבחון את הרפורמה. גם אנו כנציגי ציבור 

יקבלו תמורה נאותה  –משלמי האגרה  –מעוניינים להבטיח שאזרחי המדינה 

לכספם, וכי השידור הציבורי יבסס את מעמדו במפת התקשורת כשחקן מרכזי, 

נטי, ישראלי וחדשני. ולבסוף הוא מבקש להאיץ את שמבטיח שידור איכותי, רלב

 התהליכים ככל הניתן.

נדמה לי, וכמובן שאתם רשאים להחליט, אבל  

נדמה לי שהודעה בנוסח פחות או יותר כזה, לבית המשפט, היא מכבדת, היא ראויה, 

 וזה מה שאני מציע לעשות. 

 אוקיי. היו"ר, אמיר גילת:

רוצה לעדכן שיש סכסוך קיבוצי בעניין הזה אני  מרסיה צוגמן:

גם. אבל האם במקביל לעתירה לבג"ץ הם פנו גם בבקשה לסכסוך קיבוצי בבית הדין 

לעבודה. בקשה לסכסוך קיבוצי זה נגדנו ונגד המדינה ונגד האוצר, ואנחנו טענו שם 
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שאנחנו חתמנו על הסכמים ושאנחנו מנועים מליישם אותם בגלל הממונה על השכר. 

אז נחכה להחלטת בג"ץ. כי הכל מבוסס  –בשבוע שעבר, והשופטת אמרה והיה דיון 

 על מכתב השרים, על החלטת השרים. אז בינתיים ממתינים לבג"ץ. 

כן, חברים, התייחסות להמלצתו של עורך דין  היו"ר, אמיר גילת:

 גזית. 

 מתי בג"ץ יצטרך לתת החלטה? גאולה אבידן:

חנו צריכים להגיש את הוא יקבל את התגובות, אנ רון גזית:

 זה ממש בימים אלה. 

זאת אומרת יש שתי אפשרויות, אחת לא להגיב  היו"ר, אמיר גילת:

 ואחת להגיב ברוח הדברים. 

לא, לא להגיב, אנחנו לא יכולים לכתוב. אפשר  רון גזית:

ב', -להגיב ולהגיד שהוועד המנהל של רשות השידור החליט לא להתערב, נקודה. ו

כני. אני רואה ערך מוסף למכתב הזה, בתוכן של המכתב, להפוך את לתת משהו תו

זה להודעה של הוועד המנהל. להפוך את זה להחלטה בעצם. אבל יש פה משהו ערכי 

עשיתי, אני מאמין בזה, אני רוצה לקדם, אני רוצה שידור איכותי, אני  –שאומר 

 אני מכבד את זה.  –רוצה ייעול. אתה רוצה לבחון עוד פעם 

 אוקיי.  היו"ר, אמיר גילת:

יש פה דילמה אמיתית. הדילמה היא אחת. אם  יעקב בורובסקי:

השר הממונה קיבל החלטה, ההיגיון והסדר הטוב אומרים שהוא עשה את זה בדעה 

 אחת עם הוועד המנהל. זה ההיגיון והסדר הטוב. 

 זה לא מה שהיה.  דוברת:

י מקיש מרפורמה זה ההיגיון והסדר הטוב. אנ יעקב בורובסקי:

שדורש שר התחבורה בנמלים היום, ומנהלי הנמלים, שהם עם העובדים, אין להם 

ברירה, אלא ללכת על פי מדיניות השר. עכשיו, אני שואל משפטית עד כמה אנחנו 

אוטונומיים, ועד כמה אנחנו כפופים, אם בכלל, לשר. אתה מבין איך אני מסתכל על 

ההחלטה. למען האמת הכי היסטורית, חלק מחברי  זה? כי השרים קיבלו עכשיו את

 - - -הוועד המנהל, כולל אותי, אני לא ראיתי ברפורמה את חזות הכל. זה גם כתוב 
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 זה לא  ... זה כתוב.  דובר:

לא משנה, אני אומר את דעתי הפרטית. אני אדם  יעקב בורובסקי:

הכסף ... ונעשה  יש רפורמה, זה מה שיש היום? בואו נקבל את –פרקטי. אמרתי 

אותה. אבל האם זה יבריא את רשות השידור? יכול מאד להיות שבאמת צריכה 

... ... לא מחויבים, להיות הודעה כזו כי אנחנו מחויבים גם לעובדים, מאד. מאד. 

באיזה שהוא הליך משפטי, אני חושב אבל זה מחייב אותנו להגיד שאם דעתנו תשאל 

אני חושב. יכול להיות שאני טועה, לא ראיתי את שהבג"ץ עוסק בכיבוד הסכמים. 

 הבג"ץ.

 הבג"ץ הזה? רון גזית:

 לא, לא, לא. בגוף, בוועדה.  אסתי אפלבאום:

לא. יש לך מצד אחד הסכם, יש לך מצד שני  רון גזית:

החלטה לבחון אותו, וזה לא הסכם רגיל בין שני אזרחים. זה הסכם בעל משמעות 

 ן אותו.מדינית, שמותר לכאורה לבחו

 נכון, נכון, אני אומר.  יעקב בורובסקי:

 משמעות מדינית? יוני בן מנחם:

 משמעות ציבורית.  רון גזית:

 ציבורית.  יוני בן מנחם:

 כן, זה לא שני גופים פרטיים שעשו.  רון גזית:

 כן, זה לא בין אזרח לאזרח.  אסתי אפלבאום:

 - -ג כזה  כן, אתם גוף ציבורי וכשיש הסכמים מסו רון גזית:

- 

 מדיניותי.  דובר:

מדיניותי. תראה, אבל יכול להיות שבג"ץ יחליט כן  רון גזית:

 לקיים את ההסכם. בשביל זה יש בג"ץ.

אני מודה שחשבתי שאתה עושה לנו חיים יותר  יעקב בורובסקי:

 קלים. 

 יש שתי אופציות כרגע.  אסתי אפלבאום:
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 מאד. אני עשיתי לך חיים מאד קלים.  רון גזית:

 כן? יעקב בורובסקי:

עשיתי את הדבר הכי קל שיכולתי לעשות בשבילך.  רון גזית:

אני אסביר לך, אני במקרה עורך הדין של נמל אשדוד, אז אני מכיר את נושא נמל 

 אשדוד על בוריו. 

 אה, קלאסי.  יעקב בורובסקי:

 - - -יצא, במקרה. אני אומר לך כך  רון גזית:

יודע שאני חיפאי, אז אני מכיר את זה אתה  יעקב בורובסקי:

 מחיפה. 

 אתה מכיר, אני יודע. הם היריבים.  רון גזית:

הוא מכיר את אלון חסן הוא התכוון. )מדברים  יוני בן מנחם:

 ביחד(

רשות השידור כמו רשות, היא עצמאית, אבל איש  רון גזית:

 בע השר. מנמל אשדוד לא יעלה על דעתו לקבל החלטה בניגוד למדיניות שקו

 ברור.  יעקב בורובסקי:

ואיש ברשות השידור, לעניות דעתי, אלא אם כן  רון גזית:

 הוא מתאבד שיעי, לא יקבע החלטה שנוגדת את המדיניות של קובעי הזה. 

 נכון.  יעקב בורובסקי:

אל תנקטו עמדה לא לכאן  –לכן באתי ואמרתי  רון גזית:

דברים שהקראתי מהמכתב של יושב ולא לשם. אבל ברמה הערכית, נדמה לי, שה

 הראש, הם דברים ראויים וערכיים. ולכן אני עקפתי את הבעיה. אני לא נוקט עמדה. 

כן. מה עמדת ההנהלה? אתם דיסקסתם את  יעקב בורובסקי:

 הנושא?

לא דיסקסנו, אבל עמדתי היא שאתם צריכים לא  יוני בן מנחם:

 להגיד כלום. 

 בכלל? רון גזית:

 בכלל לא.  ם:יוני בן מנח
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 לא, מה אתם אומרים? אתם חלק מרשות השידור.  יעקב בורובסקי:

אני מציע שלא תאמרו שום דבר, לא עמדה ערכית  יוני בן מנחם:

ולא עמדה לא ערכית. לא תגידו כלום, כי זה לא ראוי להיכנס מול השר הממונה, גם 

 לא בנושאים כאלה. זו דעתי. לדעתי. 

 ל דעת בית המשפט.משאירה לשיקו רון גזית:

אני חושב שזו דעתי. מהיכרותי את המערכת  יוני בן מנחם:

 הפוליטית אני אומר את זה. 

 התבקשתם? רשות השידור מגיבה? יעקב בורובסקי:

 זה הדיון. כן, כן, היא משיבה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אנחנו משיבים, וודאי. אבל לא פורמאלית. רון גזית:

 ש למחוק אותה. אפשר לבק אסתי אפלבאום:

 אבל היא יכולה שלא למחוק, אבל לא להשיב.  גאולה אבידן:

לא, אני יכול לתת הודעה קצרה, אפילו לא צריך  :רון גזית

אותי בשביל זה. המחלקה המשפטית תודיע לבית המשפט שרשות השידור אינה 

מביעה עמדה, ומשאירה את הנושא לשיקול דעת בית המשפט. אני לא שולל את זה. 

 יכול להיות שזה גם בסדר גמור. 

 הכי נראה לי מכל מה שהיה.  אסתי אפלבאום:

גם לי זה נראה ככה, שבלי לעשות א' ובלי לעשות  יעקב בורובסקי:

 ב', ובלי לעשות ג'. 

 אין בה מוקשים.  היו"ר, אמיר גילת:

 למה אתם צריכים מוקשים? יוני בן מנחם:

 רתי. נכון. זה בדיוק מה שאמ יעקב בורובסקי:

 בשביל מה אתם צריכים? יוני בן מנחם:

 לא, אני אומר, החלטה בלי מוקשים.  היו"ר, אמיר גילת:

פרט לזה בורו, כשארדן החליט ממש אף אחד לא  גאולה אבידן:

שאל אותך. אתה קיבלת את זה כמו כל אזרחי מדינת ישראל, תוך כדי זלזול בוועד 

 המנהל, כך לפחות לטעמי. 
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 טוב.  לת:היו"ר, אמיר גי

זו לא פעם ראשונה שהוועדה המנהל אומר שיורד  יעקב בורובסקי:

 גשם כשיורקים לו בפרצוף.

 אסתי, כן? היו"ר, אמיר גילת:

 כן, נראה לי רעיון טוב.  אסתי אפלבאום:

 טוב, תודה רבה, אז זו ההחלטה.  היו"ר, אמיר גילת:
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