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

ושא של התקשרויות והפקות מקור. אנחנו הגשנו כמתחייב מחוק הראשון זה הנ

לחודש דו"ח על מספר או היקף הפקות המקור שאנחנו  15-רשות השידור לכנסת ב

בצענו בחצי שנה הראשונה. זה מופיע בחוק שאנחנו ביוני נגיש דו"ח לכנסת. מטבע 

א בפועל הדברים מכיוון שהחוק נחקק רק באפריל, החוק משקף לא חצי שנה אל

 31.12-ולכן ההיקף הוא לא כפי שאנחנו משערים שיהיה ב הוא משקף רק חודשיים

. אבל מאחר והנושא נמצא בעין הציבורית ונמצא תחת חקיקה אני ביקשתי 2כפול 

ממנהל חטיבת התוכניות לדווח על מה שאושר כבר בוועדת התקשרויות בראשות 

 . 15.7-ם, עד ההמנכ"ל בחצי שנה הראשונה פלוס חודש, עד היו

 חצי שנה קצרה, אנחנו לא התחלנו בינואר. מושון מצליח:

רק אמרתי את זה, הבהרתי שמאחר והחוק נחקק  ר, אמיר גילת:"היו

באפריל, סדר גודל, אני לא זוכר את התאריך בדיוק, הדו"ח משקף שלושה חודשים 

שרויות בפועל ולא חצי שנה. ומטבע הדברים לקראת סוף השנה תהיה האצה בהתק

אבל בכל זאת בואו נשמע מה אושר בחצי שנה הראשונה. כמו כן ועדת התוכן קיבלה 

 25%מהתקציב יושקע בדרמה,  45%החלטה עקרונית בתיאום עם ההנהלה לפיה 

 בתרבות ובידור, כך שיש לנו פה משחק עם הז'אנרים השונים.  30%-בתעודה ו

ים, אנחנו אני אתחיל מההפקות שנחתמו בהם חוז יואב גינאי:

 מדברים על, אתה רוצה שאני אקרא את שמות ההפקות?

 תדווח מה שנראה לך.  ר, אמיר גילת:"היו

אז אני לא אקרא את השמות של ההפקות, אנחנו  יואב גינאי:

מליון, אלה הפקות נחתמו חוזית בינתיים בשנת  19-מדברים על הפקות בערך של כ

 - - - 250. הפקות שעברו ועדת  2012

מה שמחייב אותנו זה רק הסכמים חתומים, אם  בן מנחם: יוני

 70לא חתמנו על הסכם זה לא נחשב בדיווח לכנסת. זה לא משנה אם פרסמנו מעל 

מליון קול קורא והפקות, כל עוד אין הסכם חתום אנחנו לא יכולים להחשיב את זה 

 בדיווח. 
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צרים גם על זה אגב יש פרשנות כי ארגוני היו ר, אמיר גילת:"היו

מתנגדים אפילו לפרשנות הזאת, בתשובה לעתירה שהם הגישו לבג"צ, הם רוצים 

כסף בפועל ולא מן הנמנע שהנושא הזה יוכרע בסופו של דבר ע"י בג"צ, מה נחשב לנו 

 . לספירה

יש חוות דעת משפטית של יגאל ארנון שאנחנו  יוני בן מנחם:

כנו גם אתכם, אני נתתי הנחיה נוהגים על פיה, אלה ההחלטות שהתקבלו ואנחנו עיד

ויש מאמץ עכשיו, אנחנו להאיץ את המשא ומתן כדי להגיע להסכמים חתומים 

הולכים לתגבר גם את מחלקת תחשוב כלכלי של ערן כדי לסייע בזה וגם אצל יואב 

גינאי באנשים שיעבדו על פי נוהל ההתקשרויות החדש כדי להגיע להסכמים 

 ו לדיווח. חתומים, אחרת זה לא יחשב לנ

אבל בעיקרון אין מושג כזה בעל פה שאומרים להם  גאלה"

 - - -צאו לדרך ואז הם מרגישים 

 הסכם חתום. ר, אמיר גילת:"היו

הם אינם יכולים לצאת לדרך אם אין הסכם  יואב גינאי:

 - - -חתום. רק אם יש מהסכם חתום 

 תמיד הפקה זה רעיון ואז חותמים? גאולה אבידן:

 - - -זה רעיון שעובר  יואב גינאי:

 בכמה בסך הכל היינו אמורים להיות עכשיו?  אסתי אפלבאום:

 . 2-לחלק ל 74 יוני בן מנחם:

 . 19-וכרגע אנחנו רק ב 37בסביבות  אסתי אפלבאום:

מליון לחודש בממוצע, כלומר  12אנחנו צריכים  ר, אמיר גילת:"היו

 . 7כפול  12-היינו צריכים להיות עד היום ב

 - - -אבל יש דברים שלא קשורים בנו  בן מנחם: יוני

אולי שיהיה לנו איזה מצע לדיון, אתם מדברים  יעקב בורובסקי:

 ואני לא מבין על מה מדברים. 

יש דברים שלא קשורים לנו, יכול להיות שאנחנו  יוני בן מנחם:

מאשרים התקשרות באופן עקרוני ומתחיל המשא ומתן ואנחנו לא מגיעים לכלל 
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מה, גם זה יכול לקרות. למשל יש לנו את הדרמה הזאת עץ המשאלות שבסוף הסכ

אושרה ונחתם ההסכם על מעל שלושה מליון שקלים ובסופו של דבר אחרי משא 

ומתן ממושך וקשיים הצלחנו להתגבר וחתמנו. אבל יכול להיות גם מצב שלא 

שיהיה לנו נחתום, כי יש תנאים שרשות השידור לא מוכנה לוותר עליהם, למשל 

 זכויות באינטרנט על כל הפקה.

 , כל מיני התניות. 250-אלה החלטות שקיבלנו ב דוד חיון:

. עם כל הכבוד לכולכם אני לא יודע על מה הדיון יעקב בורובסקי:

תנו ליואב לדבר, אתם מדברים ביניכם ואני לא יודע על מה אתם מדברים. אני מודה 

 שלא הבנתי כלום. 

 אז אני אסביר.  ת:ר, אמיר גיל"היו

אבל תנו לו לדווח, נשמע את הנתונים ואחרי זה  יעקב בורובסקי:

 נדבר. 

אני אתן לכם מהתחלה. אני נותן לכם את  יואב גינאי:

הסטטוס של ההתקשרויות השונות בשלבים השונים שלהם, כפי שהתחלתי, זה היה 

מי שנחשב לנו מליון בערך, פלוס רכש מקו 19הפקות שיצאו לדרך שבן בשווי של 

ומחכות  250סרטים קנויים המוכרים לנו, הפקות שעברו  761,600לצורך הענין, 

מליון. הפקות שעברו ועדת מכרזים א' או ב'  9.5להסכם, זה ענין של ימים, בשווי של 

מליון, הפקות  8.659מליון, הפקות שעברו משא ומתן  18.221, 250-ומחכות ל

מליון, מתוכם סוגה  78.310יון. בסך הכל זה מל 22.614שממתינות למשא ומתן 

 מליון.  53.250עילית 

כמובן שיש גם עמידה בכללים של ועדת תוכן  ר, אמיר גילת:"היו

 בחלוקה לז'אנרים. 

מליון יש להערכתי  53-פחות או יותר כן, מתוך ה יואב גינאי:

 מליון שהם דרמה.  22בערך 

מים אפשר יהיה אבל שוב, רק כשיחתמו ההסכ יוני בן מנחם:

 לעשות את החשבון.



 ישיבת הוועד המנהל
 5 2012.15.7תל אביב, 

 19כרגע מה שאתה אומר שחתום ומוכר לנו זה  ר, אמיר גילת:"היו

 מליון, כולל הסרטים קנויים? 

 כן.  מושון מצליח:

 הכל יחד.  ר, אמיר גילת:"היו

 מליון כולל הסרטים הקנויים.  19-קצת מעל ל יואב גינאי:

 כבר.  20-זה מדגדג את ה ערן הורן:

יהפוך לפחות,  74-מליון, יכול להיות שה 20-אז כ אמיר גילת:ר, "היו

מה שאנחנו  2012-, תיכף נראה את זה, אבל מתוך החובה שלנו בזה תלוי בהכנסות

מליון כבר מוכרים לנו לפי הפרשנות שלנו. אמרתי  20-מדווחים פה כרגע זה שכ

ובלת גם על בהתחלה שהיוצרים חלוקים על הפרשנות, אבל לפי הפרשנות שלנו שמק

מליון חתומים, נחשבים כהוצאה  20משרד האוצר וגם על משרד המשפטים, 

מליון נותרים בחודשים אוגוסט עד דצמבר.  50-שהוצאנו ולכן מה שנשאר לנו זה כ

לפי כל ההערכות אתם תעמדו בזה מפני שסך כל העוגה היא גדולה בנקודת הזמן 

 ת שיובאו לדיון. הזאת ואפילו יכול להיות שיהיו עוד התקשרויו

יכול להיות שיהיו דברים שיעשו אותם בשנה  יואב גינאי:

 הבאה. 

מה אנחנו למדים מהדיווח, שאנחנו עומדים  יעקב בורובסקי:

 בתכנון, שאנחנו לא עומדים?

מה שאנחנו למדים הוא שבשבועות האחרונים  יואב גינאי:

זרימה של ההפקות עשה המנכ"ל מאמצים גדולים מאוד על מנת לקצר את תרשים ה

האלה, הדברים מתחילים לזוז, יש פה ושם פקקים שאנחנו מקווים להתגבר עליהם, 

אנחנו מתגברים מחלקות ומריצים את הענין קדימה, אני מאוד מקווה שנוכל לעמוד 

 בזה, אני מניח לפי הזרימה הנוכחית שנוכל לעמוד. 

ת הזמן איזה סוג של פערים אנחנו מזהים בנקוד יעקב בורובסקי:

 הזאת? הרי מה שמעניין את היוצרים ואת הכנסת זה אם עומדים או לא עומדים.

בעיקרון יש לנו לפעמים עיכובים בין הוועדות  יואב גינאי:

 - - -יש תוכניות  250השונות, דווקא לקראת ועדת 
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עם זה לא נלך לכנסת, בעיות בבית אנחנו יודעים  יעקב בורובסקי:

ת היותר גבוהות, אם אתה צריך לייצר תחזית, אנחנו לפתור, השאלה היא ברמו

 נעמוד בהפקות המקור?

אני חושב שאנחנו נעמוד ואפילו נהיה מצטיינים  יואב גינאי:

מליון הם סוגה עילית אז אנחנו  53.5במובן הזה אם אכן מתוך ההפקות האלה 

 אפילו נהיה מעל.

 . 2012-וזה ל יעקב בורובסקי:

 .2012רק  יואב גינאי:

 ?14-ו 2013ומתי אתה מתחיל לתכנן את  עקב בורובסקי:י

 . 2013כבר מתחיל לתכנן את  יואב גינאי:

 ?2013-ומה הוא התקציב ל יעקב בורובסקי:

 חשוב לציין שהתהליך לא נעצר, אנחנו ממשיכים.  מושון מצליח:

 מליון.  74גם  יוני בן מנחם:

 זה אותם סכומים? 2014-ו 2013 יעקב בורובסקי:

 . 2013-ו 2012לא,  ר, אמיר גילת:"היו

זה פונקציה של מה שיהיה עם האגרה, אבל זה  ערן הורן:

 אותם סדרי גודל כי האחוזים מההכנסות בחוק הם אותם אחוזים. 

זה אומר שהיוצרים ואנחנו כל אחד עשה את  יעקב בורובסקי:

 המאמץ וזה בסדר גמור. 

ים עם היוצרים אני רק אומר שאנחנו חלוק ר, אמיר גילת:"היו

לחלוטין, למרות הכל הם הגישו בשבוע שעבר, לצערי הרב, גם המנכ"ל וגם אני 

בתהליך מתמשך של הידברות איתם, גם אנחנו כמו שאתם שומעים עושים הכל כדי 

לעמוד בדרישות החוק, כפי שדיווחתי מבחינתם הפרשנות לחוק היא אחרת, לא מן 

בל כרגע מבחינתנו ועל פי מיטב פרשנותנו הנמנע שגם ההכרעה הזאת תגיע לבג"צ א

אנחנו מקיימים את החוק ואני רוצה לשבח את המנכ"ל שעומד בראש ועדת 

 התקשרויות ואת הגורמים המקצועיים על המאמץ שהם עושים כדי לעמוד בחוק.

 מי מלווה את זה משפטית? יעקב בורובסקי:
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 הלשכה המשפטית. ר, אמיר גילת:"היו

 ת. ליא יוני בן מנחם:

 הפרשנות הזאת היא הפרשנות הטובה? יעקב בורובסקי:

 כן.  חנה מצקביץ:

יש גם חוות דעת כמוש אמר המנכ"ל של משרד  ר, אמיר גילת:"היו

 יגאל ארנון.

אנחנו נתמכים בחוות דעת חיצונית. אני אסביר,  חנה מצקביץ:

, אבל ההפקות הן לא מהיום למחר, הפקות הם רוצים שכל הכסף יצא עכשיו

 לוקחות זמן וגם התשלומים הם בהתאם להפקה וזה משהו שלא תואם לאגודה. 

במילים פשוטות אפשר להגיד שאנחנו מדברים  ר, אמיר גילת:"היו

מליון שקל בחודש, אבל אנחנו נחטא לעצמנו אם  12כמו שאמרתי על ממוצע של 

שיו נגדיר את זה ככה, כי קודם כל התחלנו מאוחר מדי כמו שצויין ושנית, עכ

התהליך בעיצומו ומטבע הדברים ככל שנתקדם יותר יהיו הפקות רבות יותר, אבל 

מבחינתכם יש מישהו מגורמי ההנהלה שמזהה איזה שהוא קושי לעמוד בחוק, כי 

 אני לא רוצה עוד פעם שנגיע לרגע האחרון ונראה שלא עמדנו בחוק. 

אנחנו מנסים לקצר את התהליכים, הבעיה  יוני בן מנחם:

קרית היא גם כשאנחנו מאשרים התקשרויות המשאים ומתנים יכולים העי

להתארך, זה דבר שלא תלוי בנו אבל אנחנו מנסים גם לקצר את זה ומאוד חשוב 

 250-שגם, למרות שאפשר להגיד שדוד חיון עושה מאמצים להיענות לנו תמיד ל

לה, אצלנו אלף, כי ההתקשרות הסופית תמיד תלויה במוסדות, היא לא תלויה בהנה

זה מגיע עד לוועדת מכרזים א' ופה זה בסמכות המנכ"ל, אנחנו עושים ועדות 

מכרזים א' לפעמים מעכשיו לעכשיו כדי לזרז את תהליך התקשרות כדי שזה לא 

תהיה זמינה  250יתעכב, ואני אומר את זה בנימה חיובית, חשוב לנו מאוד שוועדת 

ר שזה לא קורה, אני אומר שהיא בקטעים האלה של ההתקשרויות, אני לא אומ

תמשיך להיות זמינה כי זה דבר מאוד חשוב כדי לאשר סופית את ההתקשרות 

 ולצאת לדרך למשא ומתן. 

 אולי תפתרו את זה במסלול ירוק להפקות מקור. יעקב בורובסקי:
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עכשיו את הענין של לילה אולימפי,  יש לנו למשל יוני בן מנחם:

 - - -הלילה של האולימפיאדה ועשינו את כל שזאת צריכה להיות תוכנית 

 - - -כמו שאמרת, אני חושב שהוועדה מתכנסת  ר, אמיר גילת:"היו

 כן, אני אומר את זה בנימה חיובית.  יוני בן מנחם:

אין כרגע בעיה עם זה, גם שינינו קצת את סדר  ר, אמיר גילת:"היו

והוועדה דנה כפי שהיא  250-הדברים, זה עובר קודם לוועדת תוכן ואז זה מגיע ל

צריכה לדון רק בהיבטים הכלכליים של ההתקשרות הזאת בלי נגיעה לתוכן, אז 

 .250למשל לילה אולימפי עוד לא עבר בוועדת תוכן ולכן אין טעם שזה יגיע לוועדת 

 זה עבר בוועדת תוכן, אתם אישרתם את הלוח.  יואב גינאי:

 אדה. זאת התוכנית של האולימפי יוני בן מנחם:

. אני עוד 250-אז אין בעיה, אפשר להביא את זה ל ר, אמיר גילת:"היו

פעם מבקש שתתריעו אם יש תקלה ואנחנו לא עומדים בממוצע המוזר הזה שאנחנו 

מתחילים לספור שנה מאפריל, אבל אנחנו חייבים לראות שאנחנו עומדים בזמנים 

ך לקבל החלטה של הוועד ושוב, ההחלטה פה היא ברורה, זה גם חוק, אני לא צרי

המנהל לעמוד בחוק. אבל המשמעות היא ברורה, שאנחנו חייבים להוציא את 

הסכום הזה ותיכף נראה שהוא יכול טיפה לקטון בגלל הקיטון הצפוי בהכנסות. אז 

עד כאן בנושא הזה, אם אין הערות נוספות נעבור לתקציב. אנחנו מדברים על שני 

ם זוכרים הוועד המנהל הנחה את ההנהלה להכין תרחישים של תקציב, כפי שאת

שני תרחישים, אחד של תרחיש רפורמה והשני של תרחיש אין רפורמה, למרבה 

הצער אנחנו באמצע יולי ועוד לא יודעים מה יעלה בגורלה של ה$. מתוך אחריות 

אנחנו החלטנו כרגע לא לאמץ תקציב של אין רפורמה שהמשמעות שלו היא דרמטית 

שידור ועלולה לגרום נזק בלתי הפיך, למשל אם אנחנו נחליט על סגירת לרשות ה

תחנות רדיו אז אנחנו פשוט עושים נזק שמבריחים את המאזינים ויש חשש שאף 

אחד לא יחזור אלינו אם נפתח אותם מחדש וכו', ולכן אנחנו מעדיפים כפי שקבענו 

, כדי להימנע מצעדים בישיבה האחרונה לסחוב עוד טיפה, עוד שבוע, עוד שבועיים

בלתי הפיכים, אבל קרב היום ואמרתי את זה גם בכנסת בשבוע שעבר, שרשות 

השידור תצטרך לקבל החלטה והכרעה בענין הרפורמה, אנחנו לא יכולים למשוך 
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לעד תסריט שמחכים לרפורמה, התסריט הזה נמשך כבר חמש שנים וזמן ההכרעה 

בחצי שנה איחור באישור תקציב והסברתי  הגיע. גם מבחינתנו כמוסדות אנחנו כבר

עוד טיפה, אבל שוב, אנחנו לא יכולים להמשיך למה אנחנו מעדיפים למשוך 

ולהתנהל בתקציב שכזה. הימים הקרובים הם ימים קריטיים מכל מיני בחינות, גם 

מבחינת הכנסת שאנחנו מקווים שיעבור שם הליך חקיקה שיתניע את הרפורמה כי 

רים, למשל תנאי, כמובן שמעל הכל הנושא של תקציב מאוזן לרשות יש כל מיני דב

השידור הוא תנאי מתלה לקיומה של הרפורמה, האגרה לא הופחתה, השר הממונה 

כנדרש ממנו בחוק רשות השידור החדש מינה ועדה בראשות מנכ"ל רוה"מ שבדקה 

צוי הרשות אופנים לגביית האגרה, הוועדה המליצה על הפחתת אגרת הטלוויזיה ופי

ע"י הכבדה, שאני אומר הכבדה זה משהו כמו תשעה שקלים, בתוספת המיוחדת 

שנגבית בטסט השנתי של הרדיו. המהלך הזה טעון חקיקה ופה יש איזה שהוא ענין 

קצת יותר מורכב שלא ניכנס אליו כרגע, אבל צריך לסיים את הליך החקיקה הזה 

 - - -עוד במושב הקיץ 

התנגדות, צריך שכולם ידעו שהיתה  היתה אסתי אפלבאום:

 התנגדות, שזה לא עבר בוועדה. 

לא, היה פה ענין פרוצדוראלי, איך מגישים את זה  ר, אמיר גילת:"היו

לוועדה, זה לא נדון, המירוץ פה הוא נגד הזמן משום שמושב הקיץ נגמר בעוד 

יץ שבועיים, אם אנחנו לא נצליח להעביר את החקיקה הזאת עד סוף מושב הק

משמע שאנחנו במחסור של עשרות מליוני שקלים בתוכנית העיסקית ולכן אני עושה 

כל מאמץ כדי כן לגרום לכך שהכנסת עוד במושב הקיץ תסיים את הליך החקיקה 

הזה. אז זה לגבי נושא של רפורמה, גם בתקציב של הרפורמה עדיין יש לנו חוסרים 

ף נבקש מהמנכ"ל לעדכן, על נושא שנובעים כרגע בעיקר מהדיווח של ההנהלה שתיכ

ש פער בין הפיילוט, כלומר מחסור שהתברר בימים הקרובים, מחסור שנובע מכך שי

 20התוכנית העיסקית לבין התוצאות של הפיילוט שבפעם האחרונה דווח לנו על 

מליון שקל לשנה ושוב המשמעות היא שאם אנחנו יוצאים לרפורמה אנחנו יוצאים 

מליון שקל חור בתוכנית העיסקית ולכן גם לא יכולנו לאשר  20 עם רפורמה שיש בה

את תקציב הרפורמה מפני שאנחנו מאשרים תקציב שהוא לא מאוזן מהבחינה 
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מליון  130-הזאת. תקציב אין רפורמה המצב מסובך עוד יותר, שם יש גירעון של כ

יט על שקל שתיכף נדבר עליו, כי אנחנו לפחות כוועד המנהל צריכים כבר להחל

 עקרונות התקציב של האין רפורמה.

אנחנו עושים מאמצים עילאיים לסכם את  יוני בן מנחם:

הרפורמה בכל המישורים, הופענו גם השבוע בכמה ועדות של הכנסת, בוועדת 

החינוך היתה התייצבות חד משמעית גם של נציגי העובדים שבאו לוועדה וגם של 

נגד האוצר על כך שהוא מעכב את חברי הכנסת וגם של יושב ראש הוועדה 

הרפורמה. יושב ראש ועדת החינוך מתכוונת לזמן בכירים באוצר בימים הקרובים 

כדי שיתנו דין וחשבון למה זה מתעכב. נציג האוצר הממונה על השכר פלט שם איזה 

משפט בדיון שממנו השתמע שיש חשיבה מחודשת באוצר לגבי הרפורמה וכולם 

כנסת רצו לשחוט אותו בגלל שהאוצר מעכב את הרפורמה, הסתערו עליו, חברי ה

אנחנו חושבים שאין דרך אחרת חוץ הוא לא מעוניין ברפורמה ודברים כאלה. 

, קריסה מהרפורמה, כי בלי הרפורמה תהיה קריסה מלאה של רשות השידור

טוטלית של רשות השידור, אנחנו עושים מאמצים עילאיים כדי להשלים את המשא 

המישורים, גם בתחום של הנדל"ן וגם בתחום של הסכם המימון, אבל  ומתן בכל

לצערי אנחנו לא רואים כל כך היענות מהצד השני ובכל זאת אנחנו ממשיכים. 

בהתאם להנחיית ועדת הכספים של המליאה עשינו כבר פיילוט השבוע ברדיו ומחר 

ל הפיילוט, יכול עושים את הפיילוט של הטלוויזיה, עד סוף השבוע יהיו התוצאות ש

מליון, אני לא מאמין שנצליח  20-להיות שנצליח לצמצם את הסכום הזה של ה

 לצמצם אותו לגמרי. 

 פיילוט מתוקן. דוד חיון:

כן. על פי ההנחיות שאתם ביקשתם. זאת תמונת  יוני בן מנחם:

 המצב כרגע.

אני מציע שנפריד את הדיון לשני חלקים, מתווה  ר, אמיר גילת:"היו

 ורמה ומתווה האין רפורמה. הרפ

בדיווח של המשא ומתן, מה הן הנקודות  יעקב בורובסקי:

הבעייתיות של המשא ומתן, למה זה לא מתקדם? אין רצון, יש מחלוקת בנקודות 
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מסויימות, מה? אתם מרגישים שבצד השני לא מתכוונים, מתכוונים אם נתגמש, 

 איפה הבעיות? 

יות האלה הבעיה המרכזית כרגע זה רק לפני הבע ר, אמיר גילת:"היו

התיקון חקיקה שהצבעתי עליו בתחילת הדברים שלי ויש גם קצת תחושה של בוא 

נסגור קודם את החקיקה כי אם היא לא תעבור אין טעם גם לדברים האחרים, כי 

אם אנחנו מגיעים למצב של עוד שבועיים והכנסת לא חוקקה את החוק, והשר 

 - - -שניתנה לו להמשיך להפחית את האגרה  הממונה לא השתמש בסמכות

 לעצור את ההפחתה. יוני בן מנחם:

לעצור את הפחתת האגרה, אז אנחנו ממילא במצב  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שאנחנו לא יכולים להתניע את הרפורמה 

 - - -אז בסדר העדיפות של הבעיות  יעקב בורובסקי:

 ך לבוא על פתרונו.החקיקה זה משהו שצרי ר, אמיר גילת:"היו

מה הסיכוי שתהיה חקיקה? מי מאיתנו מעורב  יעקב בורובסקי:

 בחקיקה?

 - - -צריך מישהו יותר  גאולה אבידן:

 בואי נשמע מי, יכול להיות שפועלים.  יעקב בורובסקי:

 - - -צריך מישהו מתוך הזה שפועל  גאולה אבידן:

 מישהו מתוך המה?  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -חייבים לעשות  :גאולה אבידן

 מתוך המה?  ר, אמיר גילת:"היו

מישהו שמבין איך פועלת הרגולציה בתוך הכנסת  גאולה אבידן:

 ואיך עושים כדי לקדם משהו שמאוד רוצים. 

 לוביסט את מתכוונת?  ר, אמיר גילת:"היו

בין היתר, כן. היה צריך מישהו בתשלום שזה  גאולה אבידן:

 - - -, אם אתה חושב שזה בראש מעייניו, לא בחלק

 אנחנו בקטע של שבועיים. יעקב בורובסקי:

 השבועיים הגיעו, הבעיה ידועה לפני.  גאולה אבידן:
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אני אסביר. אנחנו צריכים להעביר את תיקון  ר, אמיר גילת:"היו

החקיקה הזה שאומר, אם אנחנו לא עושים תיקון גם אגרת הטלוויזיה מופחתת וגם 

לזה אגרת הרדיו בשביל לסבר את האוזן, פורמלית זה נקרא אגרת הרדיו, נקרא 

התוספת המיוחדת לאגרת רשות השידור ברדיו, למען הנוחיות אני אגיד אגרת 

הרדיו שנגבית באמצעות הטסט השנתי. אם אנחנו לא עושים כלום והכנסת יוצאת 

 ואגרת 5%-לפגרת הקיץ במצב הנוכחי, המשמעות היא שאגרת הטלוויזיה יורדת ב

 מליון לשנה במצטבר. 30, באקסלים של ערן זה יהיה פחות 5%-הרדיו יורדת ב

 ולתקן את הבעיה זה רק בעוד שנה. גאולה אבידן:

 לא, לתקן את זה זה תוך שבועיים.  ר, אמיר גילת:"היו

 ואם לא, אם פספסת זה עוד שנה?  גאולה אבידן:

 מושב החורף.  יוני בן מנחם:

ני לא יכול להתחיל את הרפורמה עם גירעון. אבל א ר, אמיר גילת:"היו

אחד מהתנאים הבסיסיים שלנו להתנעת הרפורמה זה שיש תוכנית עיסקית מאוזנת, 

לא תהיה תוכנית עיסקית מאוזנת אלמלא החקיקה הזאת תתוקן, אם ימשך 

המתווה של הפחתת האגרה אנחנו איבדנו את התוכנית העיסקית המאוזנת. מבחינת 

הכנסת בנקודת הזמן הזאת שבועיים לפני שהכנסת יוצאת לפגרה, הפרוצדורות של 

אין שום אפשרות שהממשלה תגיש הצעת חוק משלה, שיהיה הליך כזה או הליך 

אחר, לכן הלובי פה הוא קצת מיותר כי אין מה לעשות, יש רק להתלבש על חוק 

 שכבר עבר קריאה ראשונה או חוק שהיה בדיון בוועדה אז אפשר להגיש אותו

רביזיה וזאת הדרך היחידה שלנו בזמן הקצר הזה לעשות את זה. הצעת החוק 

הצעה של חבר הפנויה היחידה שקשורה לרשות השידור שהסתובבה בשטח היא 

הכנסת שי חרמש שהציע לפטור מאגרה מי שיש לו מקלטי טלוויזיה במעגל סגור, 

ות שמחות שלא משתמשים בקליטת טלוויזיה, כמו מצלמות אבטחה, בעלי אולמ

וכו'. עכשיו עליה וקוץ בה, הצעת החוק הזאת היא הדרך היחידה לנו להביא את 

התיקון שאנחנו מבקשים כדי שהוא יאפשר להתניע את הרפורמה, אבל הצעת החוק 

 160הזאת כמו שהיא עלולה לפי הדיווחים של סמנכ"ל גבייה לגרום לנו לנזק של 

כרגע לתפוס טרמפ על המכונית של שי מליון שקל. במילים אחרות, אנחנו מנסים 
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חרמש אבל אומרים לו תרד מהאוטו, אנחנו ניסע עם האוטו בלעדיך. ולכן אנחנו 

במגעים עם חבר הכנסת שי חרמש בימים האחרונים באופן אינטנסיבי כדי להגיע 

לאיזה שהוא נוסח מוסכם, כי מה שחשוב לנו זה להעביר דרך הצעת החוק שלו 

היחידה שאנחנו יכולים כרגע לתפוס עליה את אותו טרמפ שהיא כאמור ההצעה 

שאמרתי, אבל לצמצם או למזער או למנוע את הנזקים לקופת רשות השידור 

כתוצאה מהשימוש באותה הצעת חוק. לכן אנחנו בשעות האלה מגבשים איתו את 

הנוסח המוסכם מבחינתנו, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להגיע להבנה על מה יהיה 

קלט טלוויזיה שישלם אגרה, מה יהיה מקלט שלא, יש לנו הבנה עקרונית איתו מ

שכל מקלט שקולט משלם ואז הנזק כרגע בנקודת הזמן הזאת אם הוא יעמוד 

בהבנות האלה הוא אפס, כי גם היום מכשיר שלא קולט ממילא פטור מאגרה, אם 

להיכנס לפרטי אין לו ממיר לא גובים ממנו, אמרתי שזה נושא מורכב וחבל לי 

הפרטים, אבל זה לשאלתך מה קורה. ואנחנו עושים את כל המאמץ, לתוך זה נכנסה 

עוד תסבוכת משפטית שהיועצת המשפטית של ועדת הכלכלה אמרה שהפלטפורמה 

של הצעת חבר הכנסת שי חרמש אינה מתאימה לחוקק את החוק, על כך יש דיונים 

בלופ הזה, דווח לי לפני שעתיים שיש  בין משרד רוה"מ לוועדת הכלכלה, אנחנו לא

, אז בהנחה שמשרד פרטים כרגעהבנה גם בענין הזה, יותר מאשר הדיווח הזה אין לי 

רוה"מ יגיע להבנה עם ועדת הכלכלה שהפלטפורמה יכולה להיות הכלי שלנו, בהנחה 

שאנחנו נדע שהצעת החוק הזאת לא גורמת לנזק בלתי הפיך לרשות ומערערת מהצד 

את התוכנית העיסקית, אז יעשה מאמץ להביא את זה לחקיקה מהירה ולא השני 

אנחנו באמת בבעיה, אלא אם כן השר הממונה ישתמש בסמכותו בניגוד להמלצת 

 הוועדה שהוא עצמו מינה לבלום את הפחתת האגרה. 

 מה פלן בי בהנחה שהמסלול הזה לא אפשרי? יעקב בורובסקי:

 ממונה להשתמש בסמכותו.לבקש מהשר ה ר, אמיר גילת:"היו

 הוא מודע לזה שזה המסלול?  יעקב בורובסקי:

ראש המטה הכלכלי של משרד רוה"מ הודיע  דוד חיון:

 בוועדת הכלכלה שאין בכוונתו להשתמש בכלי הזה. 

 אין פלן בי. הפלן בי זה ברור.  אסתי אפלבאום:
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 תיכף נגיע לזה.  ר, אמיר גילת:"היו

ה לומר לכם שהשר הממונה, אני רוצה אני רק רוצ יוני בן מנחם:

 שתדעו את זה, אנחנו היינו שם, השר הממונה מתנגד בתוקף לסגירת הרשות. 

אנחנו לא בדיון של הסגירה כי בסוף גם אפשר  יעקב בורובסקי:

לדבר על תקציב גירעוני ושאוקטובר ימצא המושיע ויביא את הכסף, זאת לא 

רגע, מה שנמצא בדיון זה איך מייצרים הבעיה, דיון הסגירה לא נמצא בדיון כ

 רפורמה ואתם אומרים שהתנאי לרפורמה הוא שינוי חקיקה. 

 או חלופה.  ר, אמיר גילת:"היו

 הזרמת כסף ע"י הממשלה. דוד חיון:

נכון. ואני לגמרי לא בטוח שזה צריך להיות  יעקב בורובסקי:

 התנאי, הרעיון הוא להסביר שצריך להביא כסף.

 ותנו לא מעניין איך. א דוד חיון:

 לנו זה ברור. ר, אמיר גילת:"היו

 אז עכשיו מה הבעיות של הרפורמה?  יעקב בורובסקי:

 אחרי כל זה, בבקשה ערן. ר, אמיר גילת:"היו

לא, אנחנו מסכמים, אני מקווה שברור לכולנו  יעקב בורובסקי:

ו לא יודעים שהבעיה היא לא החוק. הפלן בי זה להגיד שאנחנו צריכים כסף. אנחנ

מאיפה, יכול להיות שהאוצר יביא מעודפים, יכול להיות שראש הממשלה יביא 

ממקור אחר, הכל יכול להיות, מה שלא יכול להיות זה שמישהו יתנה את החוק 

 ברפורמה למרות שבתוכנו זה השיח אבל זה שיח לא נכון. 

 - - -מישהו יתנה  ר, אמיר גילת:"היו

החוק ברפורמה. כי תיקון החוק הוא  את תיקון יעקב בורובסקי:

אבל הוא חשוב כדי לא להגביר את הבור, את הגירעון, את הפערים באגרה וכו', 

לגמרי לא חלק מהרפורמה. תיקון החוק הוא סוג של מסלול כספי ואם האוצר 

 יחליט שהוא כמחווה מתחיל בשמיטת חובות ואחרי  זה מתקדם, זה גם בסדר. 

 לא יקרה.  זה ר, אמיר גילת:"היו
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אתה תצטרך מהם התחייבות שנתית קבועה  דוד חיון:

 לאורך השנים.

בהסכם הרפורמה שאתה חותם אתה חותם על  יעקב בורובסקי:

 - - -ההסכם שסוכם, אני בכוונה לא רציתי פה 

 מצד מי, מצידנו סוכם, מה שבצד שלנו. דוד חיון:

, 40מינוס גם מצד האוצר. נניח שהפיילוט יהיה ב יעקב בורובסקי:

 מה זה משנה. נניח שיש גירעון תקציבי נוראי בתכנון הרפורמה, עדיין הוא נחתם. 

 שנובע מהפחתת האגרה למשל. דוד חיון:

אנחנו צריכים לעמוד ברפורמה, זה שבסופו של  יעקב בורובסקי:

 - - -דבר התחשיבים פחות טובים 

 אבל אז הם לא עומדים ברפורמה. דוד חיון:

 הם כן עומדים. י:יעקב בורובסק

איך הם עומדים? אם הם צריכים לכסות את הבור  דוד חיון:

 - - -הזה של ההפחתה באגרה 

מה שיעקב אומר זה שכשאתה מקשר בין  גאולה אבידן:

 הרפורמה לחוק אתה מכניס את עצמך לזה שאם אין חוק אין רפורמה וזה לא נכון. 

ועדת האחרון שאמר את זה הואשם באיום על  דוד חיון:

 הכלכלה. 

מה שיעקב אומר זה שהשיח הזה לא נכון, אתה  גאולה אבידן:

 מכניס להם רעיונות. אם לא ילך זה בואו ננסה דרכים אחרות. 

מבחינה טקטית אני מבין אותו, אם אני הייתי  יעקב בורובסקי:

פה בבית שלא ראש המטה גם הייתי נוהג ככה, אני רוצה ללחוץ, לאיים, לעשות, אבל 

 ה לחשוב שיש זיקה ישירה. נטע

מליון, אם נצליח באמצעות  30לנו חסר כרגע  ר, אמיר גילת:"היו

מליון, מה טוב, אם לא, נבקש מהאוצר או ממשרד רוה"מ  30-החקיקה למצוא את ה

 מליון, אם יתנו מה טוב, אם הם לא יתנו אז אנחנו בבעיה.  30-את ה
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ני חושב שככל אני מצטרף לדבריו של יעקב וא יואב הורוביץ:

שאנחנו מסתכלים על התהליך ועל אותו מעגל קסמים שאנחנו נמצאים בו שמחזיר 

אותנו כל פעם באיזה מין ציר של סיבה ומסובב, אנחנו צריכים ללכת בכל הכוח על 

הרפורמה, לקיים אותה, אם נצליח לקיים אותה כלשונה, טוב, לא נצליח לקיים 

זה הוא פורום שתכנן אותה אלא אנחנו קיבלנו אותה כלשונה, מכיוון שלא הפורום ה

את זה ואני לא אומר את זה לא כדי להטיל אחריות אלא כי יש רציפות שלטונית 

במדינת ישראל, אנחנו לא היינו פה לפני כך וכך שנים, נקבעה ההחלטה על 

הרפורמה, אנחנו חייבים, לא צריכים, אנחנו חייבים, אחרת המשמעות האמיתית 

הוועד המנהל הזה צריך להתפזר מיד, ולכן מה שצריך לעשות זה שצריך באמת זה ש  

לקיים את הרפורמה כמוש היא, אני אומר את זה גם כמוש אמר יוני, אין שום כוונה 

לסגור את רשות השידור, לאף אחד, זה לא עומד בכלל על הפרק אלא צריך לקיים 

מליון או כמה שזה לא  30, מליון 20אותה ובמידה ונתמודד עם קשיים של גירעונות, 

יהיה, אנחנו נשב גם עם השר הממונה, גם עם כל מי שצריך ונגיד לו תשמע, עכשיו 

שתצטרך גם להתאים את עצמה לתקציב שיש יש שתי חלופות, ועם ההנהלה כמובן, 

לה, אז אחד זה תכולת המפרט, תכולת העבודה של רשות השידור האם כן ראוי 

שמר אותו ואם ראוי לשמר אותו, אם המחוקק יחליט לשמר אותו או לא ראוי ל

שראוי לשמר את תכולת העבודה יתכבד וימצא את המשאבים. ממס כזה, מס אחר, 

תקנה כזאת או אחרת או כסף או שנבצע, בכל פירמה בין אם היא גוף סטטוטורי 

ציבורי כזה מהסוג הזה או פירמה מסחרית, אתה עומד בשנים שבהם אומרים לך 

, עכשיו תעשה 20%פחות  Xהשנה הוא  Xהתקציב שלך בשנה שעברה היה תשמע, 

את ההנחות הנדרשות. ואני חושב שאנחנו צריכים להיפך, אני כל רגע שומע שזה סוג 

של עונת מלפפונים, זה אומר שתהיה רפורמה, זה בכלל לא אופציה מבחינתנו, אנחנו 

צאת מפה היום בהכרזה צריכים, צריך לצאת מפה קול היום, אנחנו מקיימים, ל

שהוועד המנהל פה אחד מקיים את הרפורמה כמו שהיא, יתמודד עם הקשיים שיש 

אבל נתמודד עם הרפורמה ולעשות כמה שיותר מהר, לייצר את המומנטום הזה, מי 

שרוצה להצטרף שיצטרף, מי שלא רוצה שלא יצטרף, אנחנו עושים את הרפורמה, 

השר הממונה ועם המנכ"ל ונגד להם, הנה מה  בעוד שבועיים שלושה חודש נשב עם
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ירשנו, מסתבר שבינתיים אתם לא עומדים במה שנקבע אז, תגידו מה אתם רוצים 

 לעשות וזה הכל. זאת הדרך ואין בילתה.

נכון. יותר מזה, אנחנו דקה אחרי שיש רפורמה  יעקב בורובסקי:

אחד את הכל. שמים צוות יישום משותף ואנחנו מראים שאנחנו מבצעים אחד ל

אנחנו בחלק שלנו, זה נניח לצורך הדיון, כמו שיוני אומר, הפיילוט נותן מספרים 

כאלה, אנחנו לא עשינו פיילוט, אנחנו קיבלנו את זה, ההחלטה המרכזית שלנו היתה 

שלא פותחים את הרפורמה ואנחנו דבקים בה בקוצו של יוד, זה שמישהו העריך 

, אנחנו לא האוצר, אנחנו הוועד המנהל של רשות הערכות פחות טובות יותר טובות

 - - -השידור, לקחנו את הדברים 

 .הם הציעו לפתוח את ההסכמים ואנחנו סירבנו יוני בן מנחם:

אז אני אומר, קל וחומר, מצבנו מבחינה זו קל  יעקב בורובסקי:

וחומר, למה אני מזהיר, שבטעות לא יסמנו לנו מסלול אחר ואנחנו כמו אותה 

נבת מפורסמת נלכדים באלומת האור ורצים בה. לא. אנחנו רוצים רפורמה, אתם אר

רוצים, תבטלו את האגרה, גם בסדר, אין לנו שום בעיה עם זה, אנחנו לא מדברים 

על המקור, אנחנו מצביעים על המשמעויות, אבל שלא יהיה מצב שמישהו יתנה את 

אנחנו צריכים, אני מסכים יישום החוק בטעות ביישום הרפורמה. לעניות דעתי 

 לצאת בקריאה להודיע שמבחינתנו בשלו כל התנאים ואנחנו מוכנים לענין. 

כן, אבל יש פה בעיה עקרונית אחרת, שאין לך עוד  דוד חיון:

הסכמות מהותיות, יש עדיין בעיות מהותיות במשא ומתן. ברגע שאתה מודיע שאתה 

ללא תנאים. כי יש שם עדיין  מקבל את הרפורמה כפי שהיא הרי כאילו נכנעת

 מחלוקות מאוד מהותיות עם רוה"מ על ההסכמים. 

זה ענין של ניסוח, איך אתה מציג את המחלוקות  יואב הורוביץ:

האלה, אבל כרגע יש שני נושאים שהם נושאים שהם תנאי לקיום הרפורמה, הסכם 

 הנדל"ן והסכם המימון שבגינו.

 א בעצם נספח של הסכם המימון. נספח הנדל"ן הו ר, אמיר גילת:"היו

בחומרים כן, זה מקור. מכיוון שכולנו עסוקים  יואב הורוביץ:

האלה כבר חודשיים אנחנו צריכים להגיד מה שיעקב אמר ומה שאני מציע להגיד זה 
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שאנחנו הולכים עם כל הכוח על הרפורמה. אנחנו צריכים בימים הקרובים, אני יודע 

פעם את כלח הנוגעים בדבר, מנכ"ל האוצר, מנכ"ל  שזה עומד להתבצע, לכנס עוד

 - - -רוה"מ, החשב הכללי, הממונה עלה שכר באוצר ורשות השידור כמובן, ההנהלה 

 החשכ"ל ושיהיה גם הדיור הממשלתי. יעקב בורובסקי:

בגלל המחוייבות של ראש, ההתחייבות של השר  יואב הורוביץ:

היא התחייבות לחשכ"ל והחשכ"ל הוא הממונה היא לא התחייבות לרשות השידור, 

זה שצריך לגייס את המימון. אני חושב שאנחנו צריכים להעמיד את המערכת כולה 

בפני עובדה, החוק, אף אחד פה לא חושב להיות מפר חוק, אנחנו נמצאים עכשיו 

כבר מעבר לזמן, עכשיו לא יוצאים מפה עד שלא נפתרים, אני אומר לכם כמי שגם 

של הדברים האלה, אין שום דבר שאי אפשר לא לפתור אותו, אין פה בקיא בפרטים 

בעיה שהיא בעיה כזאת, אני לא רוצה להגיד שהדברים הם זניחים, הם לא זניחים 

ויטיל את כובד משקלו וזה מה שיקרה אבל אם בסופו של דבר יבוא מישהו 

שיקרה, להערכתי, באותו מעמד, כי אומרים שלמחרת צריך לגמור את זה, זה מה 

 לשם צריך להוביל.

אתה צודק, זאת ישיבה שתתקיים אני מקווה עוד  ר, אמיר גילת:"היו

השבוע, אני מסכים גם עם בורו לגבי הענין, אני אמרתי, הצעת החוק היא האוטו 

 - - -שבו אני רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אם לא אז צריך למצוא את 

בכנות, אם אני בצד השני של  אני אומר לך את זה יעקב בורובסקי:

 - - -ועדת הכלכלה אני מעקם את האף 

 יש התנגדות מטורפת.  אסתי אפלבאום:

אם אני שי חרמש אני אומר לך אנחנו צריכים  יעקב בורובסקי:

על הפתרון הזה, זה פתרון שיזרוק אחרי זה להציג את המשמעויות, אסור לנו לרוץ 

את אגרת הרדיו בשעה של המחאה  בוץ, אתה רוצה באופן עקרוני להעלות

 - - -החברתית, אני לא בטוח 

 אני מפחית את הטלוויזיה, לאזרח זה הפחתה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אתה לא צריך ליזום את זה. יעקב בורובסקי:

 אני לא יוזם את זה. ר, אמיר גילת:"היו
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 - - -אם המחוקק  יעקב בורובסקי:

עדיין לא  ות, רשות השידור שלא יהיו אי הבנ ר, אמיר גילת:"היו

 בכנסת. 

אנחנו רוצים רפורמה עכשיו, זה מה שאנחנו  יעקב בורובסקי:

 רוצים. 

בורו בוודאי, אין לנו מפלגה רשות השידור ואנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

המלצה של ועדה בראשות מנכ"ל רוה"מ. סך הכל לא חברים בכנסת וההצעה היא 

רכב ישלם פחות כי אגרת הטלוויזיה מופחתת האזרח שיש לו מכשיר טלוויזיה ו

 והיא היקרה יותר.

אני מקבל  90%9אם היתה לך עיתונות אוהדת של  יעקב בורובסקי:

 כל מילה שאתה אומר.

 אבל ההצעה היא לא שלנו. ר, אמיר גילת:"היו

אז אתה מקבל את כל  10%אבל יש לך עיתונות של  יעקב בורובסקי:

- - - 

 - - -ני מזכיר את התחלת הסיפור א ר, אמיר גילת:"היו

אני כבר רואה את המאמרים על רשות השידור  יעקב בורובסקי:

 - - -עושקת, אין לה גישה, היא לא מבינה, על חשבון הניפוח 

הכל נכון רק בוא נזכור מאיפה התחלנו, התחלנו  ר, אמיר גילת:"היו

התחלנו. ערן,  מזה שהרפורמה היתה אמורה להיות ממומנת מהעלאת האגרה, מפה

 - - -נקודות המחלוקת כרגע עם 

שתי נקודות המחלוקת שאני רוצה להתייחס  ערן הורן:

נעשתה תוכנית עיסקית בהנחת עבודה שהמתווה  2007אליהם, אחת, כבר משנת 

מליון שקל אלא בתוכנית עיסקית לחמש  40-הפוחת של האגרה מפסיק. לא מדובר ב

מליון שקל וזה גירעון בסדרי גודל  400-500שנים ומדובר בסכום שהוא בין 

שכשנכנסים לפרוייקט כזה צריך לדעתי לשקול את זה. גם החשב הכללי שמוביל את 

נושא הסכם המימון לא מוכן לחתום על הסכם המימון עם גירעון כזה, באחד 

אם האגרה לא הסבבים מה שהוא ביקש זה שיכנס סעיף בהסכם שמאפשר לו 
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ז הוא יכול גם אם הרשות עמדה בכל ההתחייבויות מפסיק מתווה ההפחתה א

 שבהסכם להפסיק לממן אותה. 

זה לגבי הנקודות שהם רוצים לברוח מהרפורמה.  יוני בן מנחם:

 זאת נקודת היציאה שהם רוצים שתהיה. 

  - -לגבי המחלוקות, אנחנו עובדים בכמה אפיקים  ערן הורן:

אם החשכ"ל ירצה הבעיה הכי קטנה שיש לנו זה  יואב הורוביץ:

 לברוח, הלוואי וזאת תהיה הבעיה שלנו. 

באפיק הנדל"ן, התקיימה בשבוע שעבר ישיבה עם  ערן הורן:

אנשי החשב הכללי, הצגנו להם את החלטות המליאה ובנקודות האלה עדיין קיימת 

 מחלוקת. 

אזהי מחלוקות, זה מחלוקות של מנהלים, זה  יעקב בורובסקי:

 זה? אפשר לדבר על המהות של המחלוקת?  מחלוקות של שרים, מה

 בנדל"ן עיקר המחלוקת זה תל אביב.  יוני בן מנחם:

 מה הבעיה שבגללה אנחנו מתעכבים?  יעקב בורובסקי:

יש מספר חילוקי דעות שתיכף ערן יפרט, בגדול אני  ר, אמיר גילת:"היו

בנה חושב שאם החשכ"ל ואתה דיברת על זה כבר בהתחלת הדרך, אם החשכ"ל י

עבורנו את מתחם גוש דן ואנחנו נפנה פה תמורת מפתח בלוד לצורך הענין או בבת 

 מהבעיות בקטע הזה.  85%ים או איפה שזה לא יהיה, אנחנו פותרים להערכתי 

 . 85%זה לא  דוד חיון:

 בקטע הזה אמרתי, בקטע הזה.  ר, אמיר גילת:"היו

  בוא תשמע סיפור חדש שצץ אחרי המליאה. דוד חיון:

החשכ"ל כרגע לא מוכן להתחייב שהוא יהיה זה  ר, אמיר גילת:"היו

 שיבנה עבורנו.

 לא, יש סיפור אחר שצץ.  דוד חיון:

 - - -גבי שוחט לא מוכן כרגע  ר, אמיר גילת:"היו

תרשמי שיש לנו בעיה שנדע שיש בעיה אחת והחפש  יעקב בורובסקי:

 לה פתרון מבחינתנו. 



 ישיבת הוועד המנהל
 21 2012.15.7תל אביב, 

ה לא יודע, המליאה כבר שמה קווים יש דבר שאת יוני בן מנחם:

 אדומים וקבעה החלטות. 

 הוא היה בישיבה.  דוד חיון:

אני אומר כך, הבעיה הזאת שהיא טומנת בחובה  ר, אמיר גילת:"היו

בעיות רבות יכולה להיפתר ע"י זה שהחשכ"ל יבנה לנו את הדיור שלנו בתל אביב 

כך וזאת בדיוק אחת  מפתח תמורת מפתח. כרגע החשכ"ל מתנגד להתחייב על

ההחלטות שאנחנו נרצה שהגורמים שמעל גבי שוחט יכפו עליו ובזה נפתור את 

 הבעיה. 

 - - -מליון זה התוספת  40-ה יעקב בורובסקי:

מליון. עכשיו הוא  40-אבל יש סיפור חדש עם ה דוד חיון:

האלה, זה מליון  40-טוען שזה ערבון שאנחנו נותנים לו כדי שאנחנו נתחייב לפנות, ה

כבר לא תקציב לבניה, ברור שזה לבניה אבל זה יותר ערבון מאשר התחייבות שלו 

 לבנות. 

 - - -אם זה יהיה המצב  יואב הורוביץ:

 זה גן עדן, הבעיה הזאת היא גן עדן.  יעקב בורובסקי:

אני אומר שרוב רובן של הבעיות האלה יכולות  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -יטי להיפתר אם יהיה גורם פול

 - - -אם ראש הממשלה ילחץ  יעקב בורובסקי:

 יורה.  ר, אמיר גילת:"היו

ידפוק על השולחן ויגיד חשכ"ל אתם בונים, זה מה  יעקב בורובסקי:

 שאנחנו צריכים מהם, כל היתר יבוא תוך כדי תנועה. 

אני אמרתי לברקן ביום שני בכנסת שאם אנחנו  דוד חיון:

ותרים את כל הבעיות. אבל הם לא רוצים לשבת לפני נשב כולנו בשולחן אחד פ

 שיפתר נושא הכנסת. 

כי הם כנראה אסטרטגית מעדיפים את הטקטיקה  יעקב בורובסקי:

שלהם, בואו נצמצם את הבעיות, נחליט שמאוד חשוב לנו שהחשכ"ל יהיה זה שבונה 

 ועל זה למקד את הויכוח.
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רנו  את המסר הזה זה כבר הוחלט בינינו והעב ר, אמיר גילת:"היו

 הלאה ואנחנו נחדד אותו. 

, דוגמה אני אתן לך דוגמה על ההתנהלות, שתדעו דוד חיון:

להתנהלות, הם קיבלו, אני פשוט מכותב, אז הם קיבלו את כל ההערות של המליאה, 

גם בנושא נספח הנדל"ן וגם בנושא הסכם המימון, הם ענו משפט אחד, זה מה 

את זה פשטני, מה שכתבנו זה מה שנשאר, אין על מה שכתבנו, אני עכשיו אומר 

 לדון. 

 הם לא מוכנים לזוז מאות אחת.  יוני בן מנחם:

אבל יש בעיה, בטיוטות האחרונות שהם העבירו  ר, אמיר גילת:"היו

לנו עדיין יש סטייה ממתווה הרפורמה ואנחנו לא מוכנים, כמו שאנחנו אמורים 

בדו. המתווה של לפני שלושה חודשים. הם לכבד את מתווה הרפורמה, גם הם יכ

 ברחו קצת בנקודות מסויימות מהמתווה וקודם כל צריך להחזיר אותם למתווה.  

אני שואל אתכם האם טקטית אתם מרגישים  יעקב בורובסקי:

 - - -שהאוצר מנסה לא לקיים את הרפורמה, אם זה כדי לשפר 

לעשות, האוצר האוצר יש לו דברים יותר דחופים  יואב הורוביץ:

מזהה חולשה אצלנו, האוצר מזהה סוג של הססנות והאוצר אם לא מושיבים אותו 

 הוא ישר בורח למשבר העכשווי.

אז אני אומר, בואו נצמצם אנחנו את המחלוקות  יעקב בורובסקי:

שלנו, בואו נחליט שבדבר הזה, הדבר הכי חשוב לנו בנדל"ן כרגע הוא המשפט 

 - - -שאומר החשכ"ל בונה 

 יש נושא יותר קריטי לדעתי.  דוד חיון:

אז תגידו מה יותר קריטי, אני לא יודע. לכן שאלתי  יעקב בורובסקי:

 אתכם מה הבעיות.

 שערי צדק.  דוד חיון:

 זאת סוגיה אחת, אמרתי זאת סוגיית לוד.  ר, אמיר גילת:"היו
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אתה בא לשר, אתה בא לראש ממשלה, אתה לא  יעקב בורובסקי:

א עם מאה בעיות, אתה צריך לבוא עם שלוש בעיות והחלטה. אם אתה יכול לבו

 בעיות אתם לא במקום.  30רוצה לבוא עם 

 - - -, יש כמה שמצטרפות 30אין  ר, אמיר גילת:"היו

אז אולי תשימו את הבעיות שנבין, כי אני חושב  יעקב בורובסקי:

 שהיעד שלנו צריך להיות יעד של ימים. 

התחלת נכון, רצית לסכם את הנושא הראשון  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -יבנה ובצדק, אחד זה הנושא שברגע שאנחנו דורשים שהחשכ"ל 

אי אפשר, אתם לא מנהלים דיון, אף אחד פה לא  אסתי אפלבאום:

 - - -יכול לדבר, מתנהל פה 

 מישהו רוצה לדבר, את רוצה לדבר? ר, אמיר גילת:"היו

 לדבר אבל תנהלו דיון. אני בהחלט רוצה :אסתי אפלבאום

אני מנהל דיון בגלל זה אני מונע קפיצה לנושא  ר, אמיר גילת:"היו

הבא לפני שמיצינו את הנושא הזה. הנושא הראשון זה גוש דן. גוש דן, אני מסכים 

מהבעיות לגבי גוש  85%עם הדברים שנאמרו פה, אמרתי את זה גם לפני כמה דקות, 

מוד על דרישתנו שהחשכ"ל יבנה את הדיור בגוש דן. דן יכולות להיפתר אם אנחנו נע

 זה לפני שקופצים לשערי צדק. בענין גוש דן יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? 

יש עוד נקודה שאנחנו ביקשנו שינוי במספר תנאים  ערן הורן:

מתלים לשחרור הערת האזהרה שיש לנו פה, כניסה לתוקף של הסכם המימון, 

שאנחנו מקבלים שטח שאפשר לבנות. הנקודה הזאת מליון שקל,  110העברת 

בישיבה של גבי עם המנכ"ל סוכמה, הם שלחו טיוטה שבה זה נכתב היטב וחזרו 

בהם, בטיוטה האחרונה שהגיעה הם חזרו אחורה. הערת האזהרה זה הנכס פחות או 

 - - -יותר היחיד שיש לנו פה, אם אנחנו לא נבטיח את זכויותינו 

 יש החלטת מליאה על זה.  ת:ר, אמיר גיל"היו

לדעתי אנחנו במאני טיים ואנחנו אוטוטו מעבר  אסתי אפלבאום:

למאני טיים, זאת אומרת אני לא חושבת שאנחנו, כל אחד נמצא פה, אנחנו כבר שנה 

פה, אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולהגיד שעשינו שינוי במקום הזה וזה נכון  -ו
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שלא היתה שלנו ואימצנו אותה ככתבה וכלשונה  מה שבורו אמר שלקחנו רפורמה

על אף הפגמים שכנראה יש בה, לאור מה שאומרת ההנהלה וכל הדרג המקצועי. 

 2-3אבל צריך לקבוע דד ליין ולוח זמנים ולעבוד על פלן בי כמו שבורו אמר ולמקד 

בעיות מרכזיות ומהיום עכשיו שש בערב, ממחר בשמונה בבוקר לא יוצא עשן עד 

ין הרפורמה לא נפתר. כולל הקריאה של הוועד המנהל שאנחנו מקבלים את שענ

הרפורמה ואנחנו לא נעשה שום דבר שהוא לא יהיה חלק מהרפורמה כולל לא אישור 

זה מה שצריך לצאת מפה, לא שום תקציב וכדומה, ממחר בשמונה בבוקר עשן לבן. 

, כל אנשי משרד דבר אחר, לא להתעסק בשום דבר אחר, למקד את כל המאמצים

ראש הממשלה, אל תשכחו, כולם יוצאים לחופשות בחודש הבא, אחר כך מתחיל 

החגים, אם לא גומרים את זה עכשיו בשבועיים הקרובים זה מת עד אוקטובר, עד 

אוקטובר אנחנו כבר נהיה בגירעון שרק הולך ומצטבר. עשרה ימים זה המאני טיים 

ם של התקציב לשנה הבאה, אחרי העשרה שלנו, האוצר עוד לא בדיונים העמוקי

ימים האלה שלום על ישראל ואם צריך להביא את החשכ"ל להביא את החשכ"ל 

ואם צריך להביא את השר הממונה או את מנכ"ל המשרד הממונה ואת כל מי 

שצריך להביא, את כולם להביא לאותה ישורת. כשנקבל את הרפורמה פחות או יותר 

ני רואה שתמיד תל אביב מעורר פה הרבה מאוד דיונים, לפי מה שאנחנו רוצים, א

לבנות לנו משרדים, אני אומרת לכם בכנות רבה, אני לא מבינה למה צריך משרדים 

בתל אביב ולמה אנחנו ממקדים פה דיון על משהו שלא ברור עד כמה אנחנו צריכים 

הנהלה אותו, יש לנו איזה רצון להנציח פה כל מיני דברים קיימים, אבל אם ה

 - - -חושבת שזה נורא חשוב אז אני 

 זה אולפנים.  יוני בן מנחם:

אולפנים, בסדר, מדינת ישראל, תל אביב ירושלים  אסתי אפלבאום:

דקות, כשאתם דיברתם על אולפנים בצפון ובדרום זה נראה לי יותר עקרוני  45זה 

בל אם זה בגלל הגבולות, בגלל הענין הזה, מתל אביב לירושלים, לא יודעת, א

 - - -רצונכם וזה נכנס לכם בתקציב 

 זה גם בהסכמים. דוד חיון:
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לא משנה, אין לנו לוקסוס, לרשות השידור אין  אסתי אפלבאום:

לוקסוס, רשות השידור גירעונית לא מהיום ולא מלפני שנה ואין לנו לוקסוס ואנחנו 

פעם ברשות יכלו  חיים על כספי ציבור וכספי ממשלה ואנחנו יכולים להתנהג ככה אז

לעשות ככה כי היא היתה היחידה וכולם שיחרו לבוא למסכים שלה ולאולפנים 

שלה, היום גם את זה אפילו אין לנו אז אף אחד לא משחר לפתחה ולפעמים צריך 

לדעת גם קצת להסתדר עם מה שיש, הרי כולנו בסופו של דבר רוצים את הטוב 

, כי אם המקום הזה יעלה על יקדותי אפשר כל הזמן לעלות על ברביותר אז א

יקרה בסוף. אז זה מה שאני חושבת ואם הוועד בריקדות אז כולכם יודעים מה 

המנהל צריך לצאת היום עם החלטה בקומבינציה של מה שיואב אמר ומה שבורו 

, יש את העשרה ימים האלה, אם נמקד את הבעיות אולי אפשר להגיד, לתת אמר

 ברים שאפשר להגיע אליהם, ולצאת למשימה. קווים או לגדר כל מיני ד

אני רוצה להוסיף למה שאסתי אמרה, לתרגם את  יעקב בורובסקי:

מה שאסתי אמרה למונחים אופרטיביים, הייתי שמח שבעקבות הודעת הוועד 

המנהל תצליחו לגרום לזה שבמשרד ראש הממשלה יקבע המועד, הטקס שבו יוכרז 

חורה והוא צריך להיות לפני שיצאנו. לבוא על הרפורמה ומשם כולם הולכים א

ולהגיד, אנחנו מבקשים שטקס גזירת הסרט של הרפורמה יהיה, טקס שראש 

הממשלה מייחד את הזמן, מודיעים לכולם, מודיעים למשרדים עד אז לגמור ואנחנו 

מגיעים לטקס, כי אם אנחנו לא מגיעים לטקס אז אסתי אומרת אוקטובר, אני 

 ה. אומר שזה לא יהי

אני מסכים עם מה שנאמר, חלק מהפגישות כבר  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -נקבעו או אמורות להיקבע, גם עם מנכ"ל רוה"מ, גם עם החשכ"ל 

אני מבקש להוסיף, חסר לנו כל כך כל הזמן וזה  יואב הורוביץ:

פוגע מאוד ברצון שלנו וביכולת שלנו זה ההצהרות שיוצאות מהמקום הזה, אנחנו 

ים, חייב להיות פה עכשיו, חייבת להיות פה אמירה שלא אומרת יש קשיים ויש צריכ

בעיות, צריכה להיות פה הצהרה של המנכ"ל ושל היושב ראש ושל הוועד המנהל, יש 

רפורמה. אני רוצה שהחשכ"ל והאוצר יגידו על מה אתם מדברים, אני רוצה שהם 

מה, הרפורמה זה ענין של ימים, יגידו את זה, יש רפורמה, אנחנו מקיימים את הרפור



 ישיבת הוועד המנהל
 26 2012.15.7תל אביב, 

היום ראיתי איזה כותרת של חבר כנסת שאומר שהוא יאכל את הכובע וכן הלאה, 

אני לא נכנס לזה, ולא ניכנס ללופ הזה אלא לבוא ולהצהיר שהוועד המנהל קובע 

, המתאימים , שהרפורמה היא ענין של ימים ואנחנו ביחד עם הגורמים15.7היום, 

כולם יש בעיות קטנות ומינוריות ואנחנו נפתור את כל הבעיות. לכולם יש רצון ול

שצריכה לצאת, אני לא יודע מי, כב' היושב ראש תדאג שכל אמצעי זאת האמירה 

 התקשורת יקבלו את זה ותקבע את סדר היום בענין הזה. 

ותקבע את המועד. עם לשכת ראש הממשלה  יעקב בורובסקי:

 - - -תקבעו את התאריך 

 הפוך על הפוך. וביץ:יואב הור

 שגם האוצר ידעו את זה. אסתי אפלבאום:

ערן, תחזור לחילוקי הדעות. אגב, המנכ"ל ואני אין  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -פורום שאנחנו לא אומרים את הדברים האלה, שאנחנו מחוייבים לרפורמה 

לא מחוייבים, חברים, אנחנו שמחים לבשר לכם,  יואב הורוביץ:

 יש רפורמה. 

  - -מול הממונה על השכר יש כמה נקודות בודדות  ערן הורן:

 פתירות? ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא יודע. אחת מהן זה הפיילוט ותוצאותיו. ערן הורן:

 למה זה רלוונטי לרפורמה, סתם שאלה. יעקב בורובסקי:

המימון הממונה על השכר מעוניין  כי בהסכם ערן הורן:

להכניס מסמכי הנחיות שאחת מההנחיות אוסרת על הרשות לשבץ עובדים מעל 

 הסל. 

מעל סל העבודה של כל עובד. שאוסרת עלינו והסל  יוני בן מנחם:

 לא מספיק להפעיל את הרשות במשך חודש שלם. 

יה הסכמי השכר החדשים קובעים שלכל עובד יה ר, אמיר גילת:"היו

סל אישי שהוא נגזרת משוואתית של העבודה שלו היום, או יותר נכון של הדיווחים 

שלו היום. כרגע הפיילוט אומר שסלי העבודה כפי שהם הוצגו, תתקנו אותי אנשי 
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ההנהלה אם אני לא מסביר טוב, סלי העבודה מספיקים להפעלת רשות השידור 

 שבועיים מתוך חודש.

 צי. שבועיים וח יוני בן מנחם:

שבועיים וחצי מתוך חודש. מכיוון שהממונה על  ר, אמיר גילת:"היו

השכר אוסר להגדיל את סלי העבודה המשמעות היא שרשות השידור לפי דיווחי 

 - - -ההנהלה יכולה לעבוד שבועיים וחצי 

 לא. יואב הורוביץ:

 תרגמתי את מה שערן אמר.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - - אם תלכו ככה יעקב בורובסקי:

זה בדיוק מה שיקרה. מה שיקרה זה שאנחנו נגיע  יואב הורוביץ:

ואנחנו לא מתאימים את עצמנו, התקציב לא, צריך לעשות את זה הפוך, אנחנו 

 צריכים להתאים את תכולת העבודה לתקציב וזה מה שיקרה.

השאלה אם אנחנו מחוייבים מבחינת ההסכמים.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -יכולים האם אנחנו היום 

לפתוח את גם אם לא מחוייבים אז יצטרכו  אסתי אפלבאום:

 ההסכמים. 

גם אם יתברר שהרפורמה שגויה, אין פתרונות  יואב הורוביץ:

קלים, גם אם יתברר שלא יודע מה, שעשו, לקחו הנחות שהן הנחות יותר טובות או 

חנו מטרפדים פחות טובות, אנחנו כרגע לא פותחים אותם כי אם נפתח אותם אנ

אלא באים ואומרים חברים, יש רפורמה, אנחנו ניפגש פה חודש ימים אחרי, כנראה 

שכמו שאמרתם זה לא יספיק אז אחת מהשתיים, או שבמקום שלושה טכנאים 

וכן  3.5טכנאים או שבמקום ארבע תחנות רדיו נצטרך  2.5אנחנו נצטרך לעשות 

בע, אבל בדיוק כמו שהאוצר לא הלאה וזה מה שיקרה ואני יודע שגם בהסכם נק

עמד בהסכם המקורי, אפשר לבוא ולהגיד, חברים, אין שום בעיה, אנחנו רק רוצים, 

 - - -אבל אתם 

 אבל מתוך הרפורמה. גאולה אבידן:

 כן.  יואב הורוביץ:
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יש מנגנונים, אתה שם מנגנון שנקרא ועדת מעקב  יעקב בורובסקי:

בשלבים הראשונים של הביצוע בתדירות של ליישום הרפורמה, עכשיו היא מתכנסת 

פעם בשבועיים וככל שהרפורמה זה היא הולכת אחורה והיא עושה התאמות. עושים 

סעיף סל שנותנים לה את היכולת לגמישות, עושים הרכב שם, את כל הבעיות האלה 

אתה לא יכול להביא לא לראש הממשלה, לא לשר האוצר, לא לאף אחד, ויהיו עוד 

ת שלא חשבנו עליהן  בכלל. ככה בנויה כל רפורמה, יש ועדת מעקב ליישום. אלף בעיו

זה כבר בעיה ליישום. תביאו את זה ליישום, אל תתעסקו בזה בשלב הזה. יש מאה 

בעיות עכשיו, אנחנו צריכים לזהות את הבעיות שעוצרות את התהליך ולשחרר 

 אותם, זה מה שנראה לי עכשיו. 

עוד משהו כמו שלוש נקודות מול מעבר לזה יש  ערן הורן:

 - - -הממונה על השכר 

 מי מדבר איתו, אתה?  ר, אמיר גילת:"היו

 צביקה הוא הלידר של התהליך, יחד איתי. ערן הורן:

, את הנושא של אפשר לסגור את זה עד סוף השבוע ר, אמיר גילת:"היו

 ?הממונה על השכר

כר של כל הממונה על השכר דורש שכל עידכון ש צבי צימרמן:

 אחד מבין העובדים לפי חוזים יקבל אישור מראש. 

עזוב צביקה, אפשר עד סוף השבוע לסגור עם  ר, אמיר גילת:"היו

 הממונה על השכר?

מבחינתנו, אנחנו כבר שלחנו היום הצעה, הצעה  צבי צימרמן:

 לפתרון.

אז באחריותך עד סוף השבוע לסגור את פרק  ר, אמיר גילת:"היו

 שכר. הממונה על ה

הממונה על השכר הוא עד עכשיו הפרטנר הכי נוח  דוד חיון:

 מבין אנשי האוצר. 

 מי עושה את העבודה, ברק? יעקב בורובסקי:

 ברק ומטעמו של הממונה החדש. צבי צימרמן:
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 והוא ברצון טוב. יעקב בורובסקי:

לא, אין רצון טוב. אבל לדעתי זאת לא בעיה  צבי צימרמן:

 - - -ל התנהלות קריטית, זאת בעיה ש

 אז אין לנו בעיה עם הממונה על השכר.  יעקב בורובסקי:

צביקה, אני אשמח אם עד יום רביעי תוכל להגיע  ר, אמיר גילת:"היו

 לסיכום בנושא הזה ולדווח לנו שיש סיכום. 

 מיע דו הבעיה? יעקב בורובסקי:

יש עוד כמה נקודות ניסוחיות בהסכם שאני לא  ערן הורן:

 חיב עליהן את הדיבור, בהסכם המימון עצמו. הייתי מר

 ניסוחיות? יעקב בורובסקי:

 כן. ערן הורן:

 על המשכנתא בשערי צדק לא הצלחת לדבר. דוד חיון:

 זה תחום הנדל"ן. ערן הורן:

ניסוח שאנחנו רוצים שהוא יהיה דווקני או  יעקב בורובסקי:

 מעורפל, מה אנחנו מעדיפים מעורפל או דווקני?  

 לגבי מה? , אמיר גילת:ר"היו

 - - -הוא אומר שיש בעיות ניסוחיות, אני שואל  יעקב בורובסקי:

 עמימות.  יוני בן מנחם:

אז אני אומר מראש, באופן עקרוני הסכמים כאלה  יעקב בורובסקי:

 כמה שיותר עמום יותר טוב. 

 - - -יש בעיה מהותית עם המשכנתא של שערי צדק  ר, אמיר גילת:"היו

 בואו נשמע, תציגו, זה בדיוק מה שאני רוצה לדעת.  ורובסקי:יעקב ב

המשכנתא של שערי צדק היא פחות מהותית  ערן הורן:

 מהפחתת האגרה.

 מליון. 15אבל זה עדיין  דוד חיון:



 ישיבת הוועד המנהל
 30 2012.15.7תל אביב, 

במתווה שנחתם בחודש פברואר נאמר שהרשות  ערן הורן:

ון בתוכנית , בהתאם לזה הפחתנו את הגירע1.7.2015-תפסיק לשלם את המשכנתא ב

 העיסקית ובהסכם המימון יש התנערות מהאמירה הזאת. 

 איך זה בא לידי ביטוי?  יעקב בורובסקי:

שהרשות תמשיך לשלם את המשכנתא עד לשיווק  ערן הורן:

 הנכס. 

 ושיווק הנכס באיזה תאריך יהיה?  יעקב בורובסקי:

 זה תלוי בתב"ע. דוד חיון:

 ה לא תלוי רק בנו.זה לא אנחנו. ז ר, אמיר גילת:"היו

מותר לנו לקבל החלטה פה שהוועד המנהל אומר  יעקב בורובסקי:

 ידון, מה אנחנו צריכים להתעסק בזה בכלל. 2015שהוועד המנהל של 

אני רוצה להציע משהו אחר. אנחנו לא יכולים  יואב הורוביץ:

ות להעריך מתי נקבל את ההיתרים, אלא כל נושא שיווק הקרקע לא עושה אותו רש

השידור, ממילא עושה אותה החשכ"ל והחשכ"ל חייב, אם החשכ"ל לא יקח אחריות 

ממילא לא יקרה כלום וזה בדיוק הדבר שצריך לחזור לחשכ"ל במסגרת תוכנית 

 , שיטפלו בזה.2014-2015-העבודה שלו ל

רוח הדברים ברורה אבל פה בנקודה הספציפית  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בל כרגע החלטה כזאת הזאת אנחנו לא יכולים לק

אתה לא יכול לקבל החלטה אבל אתה יכול לעשות  יעקב בורובסקי:

 . 2015-ידון ב 2015-פרשנות שאומרת שמה שיקרה ב

גם בשביל לעזור להנהלה במשא ומתן יש החלטת  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ונוכל להביא את זה מליאה שמסנדלת את הענין הזה 

 לשנות כלום אם חותמים. אי אפשר חנה מצקביץ:

 ?2015-ל 2012-היום ב יעקב בורובסקי:

 זה גם מנוגד למתווה.  דוד חיון:

 אם הוא חותם על התנאי הזה.  חנה מצקביץ:
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רוח הדברים ברורה, אנחנו לא צריכים להיכנס  ר, אמיר גילת:"היו

 כרגע. 

על רפורמה שמסירים את זה  2009-2010-חתמו ב יעקב בורובסקי:

 . 2015-שינו את זה, לכי תדעי מה יהיה ב 2012-והנה ב

אמרתי שרוח הדברים ברורה, אני מציע לא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -להיכנס עכשיו לפרטים, המשא ומתן 

אני מנסה להגיד לעצמנו, אם אנחנו מזהים באוצר  יעקב בורובסקי:

אחרות, שרשות רצון לא ללכת להסכם הזה, כי, יואב אמר את זה נכון, יש לו בעיות 

השידור עכשיו לא תבלבל לי את המוח, ואני גם יכול לבוא לראש הממשלה ולזרוק 

את הבוץ עליהם, להגיד שהם לא היו בסדר, הם כל חמש דקות מערימים,.את זה 

אנחנו צריכים למנוע. אם נצליח למנוע את זה וניכנס לרפורמה, ברור שלרפורמה 

, עבור לפיילוטים, המשך בנדל"ן, אבל 2015-מ הזאת יש חורים של גבינה שווייצרית.

 - - -המסגרות, ברפורמה המסגרות הן החשובות, כל היתר 

ומאחר וכך אני רוצה לדבר על תקציב מתווה  ר, אמיר גילת:"היו

הרפורמה, אנחנו קבענו את העקרונות בוועד המנהל, זה חזר לוועדת כספים 

 - - -ומבחינתכם יש תקציב רפורמה 

לא, אנחנו מחכים, ועדת כספים החליטה לחכות  :דוד חיון

 לתוצאות של הפיילוט המתוקן. 

תציג את תקציב הרפורמה שנסגור לפחות את  ר, אמיר גילת:"היו

 הקטע הזה. זה גם סוג של אמירה שאנחנו דנו בתקציב הרפורמה. 

, מה 20%נניח שהפיילוט אומר שיש לנו פער של  יעקב בורובסקי:

 יו?אנחנו עושים עכש

זאת בעיה קשה, אנחנו צריכים לחפש מקורות כדי  דוד חיון:

 - - -לכסות את החוסר הזה, אי אפשר 

 - - -ועדת מעקב  יעקב בורובסקי:

-לא, אתם מבלבלים, יש מה שנקרא תקציב ל דוד חיון:

 , בוא לא נערבב. 2012
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 - - -זה  2012לא,  יעקב בורובסקי:

העיסקית עכשיו  אנחנו מדברים על התוכנית דוד חיון:

 לשנים הבאות. 

 אין לך בכלל בעיה.  2012-ב יעקב בורובסקי:

 יש בעיה אבל תיכף נדבר על זה.  דוד חיון:

בואו נעשה סדר, אנחנו מדברים כרגע על תקציב  ר, אמיר גילת:"היו

במתווה רפורמה, כי ברוח הדברים ואמרתי שגם זה סוג של אמירה שדנו היום  2012

בוועדת כספים, . הוועד המנהל קבע את העקרונות, היה דיון בתקציב הרפורמה

אנחנו מחכים לתוצאות הפיילוט כדי שזה יהיה מאוזן כי כרגע אתה מציג לנו תקציב 

 - - -לא מאוזן 

 .2012-הפיילוט לא משחק בכלל ל ערן הורן:

 אז תציג לנו את הבעיות שיש. ר, אמיר גילת:"היו

רי ועדת כספים שמנעו את אבל היו הערות של חב דוד חיון:

האישור, שאי אפשר לאשר תקציב שמניח רפורמה כשהתוכנית העיסקית לא 

ואילך  2013-מאפשרת את הרפורמה. כי אם הפיילוט משפיע לרעה על השנים מ

מליון לכל שנה, אזי אין רפורמה ואם אין רפורמה אז אי אפשר  20וגורם לחוסר של 

 לאשר תקציב שמניח רפורמה. 

תעשו את ההתאמות הנדרשות, מה זה אין  מצליח: מושון

 רפורמה. 

 - - -זה דיון על הסכם המימון, זה פחות דיון  ערן הורן:

אבל זאת החלטה של ועדת כספים, חברי ועדת  דוד חיון:

 כספים ביקשו לקבל את ההחלטה הזאת. בואו נכבד אותם. 

לה לא אני מרגיש מאוד לא נוח, אני מרגיש שההנה יואב הורוביץ:

ממוקדת כדי להביא אותנו לאן שאנחנו צריכים להגיע, אני רוצה להגיד את זה 

בצורה הכי ברורה ולא נוח לי עם זה. אם אני אשים לרגע את הכובע של בעל מניות 

לענין, מה שקורה פה זה לא לענין. אני מרגיש פיזור, חוסר  או דירקטור, זה לא

או הרביעי בחשיבותו, אנחנו מדברים  מיקוד וכאילו שזה הדבר השני או השלישי
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יותר מדי וזה לא מתאים לי, לא מתאים לי לא בתור יואב אלא בתור דירקטור ואני 

תשבו פה עד שתיים בלילה מבקש שתיקח את המנכ"ל כשהוא יגמור את השידור, 

ותוציאו מסמך מה צריך לעשות, שלושה ארבעה דברים ותקראו לנו. מה זה חוסר 

אנחנו באים, אנחנו מדברים אז זה הולך לשידור וזה הולך לפה, אז הרצינות הזה, 

אני לא רוצה להישאר, לא מוכן להיות בזה, יש משהו יותר חשוב מהדבר הזה, זה 

לא רציני. אני לא יודע בדיוק מה חלוקת התפקידים ביניכם, אז אני יכול לא להגיד 

שאני אעזוב את אוויס  את זה ונגיע לעוד ישיבה ולא יקרה שום דבר, אז צריכים

לחודש כדי לפתור את זה, אני לא יכול לעשות את זה. אני מבקש מכם לקחת, בורו 

צריך לראיין אותו ואותי כדי שאנחנו נגבש מסמך, תעשו מסמך של מה צריך לעשות, 

תכנסו את הישיבה, אם אתם רוצים אני אדאג לזרז אותה כמה שיותר, אפעל כפי 

 ר זה סתם בלבול. כל היתר הוא באמת לא לענין. שצריך וזה הכל. כל הית

ההנהלה התבקשה להכין בדיוק את הנייר שאתה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מבקש, של דברים שנותרו במחלוקת עם לוח זמנים 

 אני ראיתי את המסמך, הוא כתב מסמך מפורט.  אסתי אפלבאום:

 אני מקבל את ההערה. ר, אמיר גילת:"היו

 גם טבלת חשיפות שהם עשו. יש  דוד חיון:

דוד מבחינתך כוועדת כספים, מבחינת אישור  ר, אמיר גילת:"היו

התקציב אנחנו צריכים להביא את זה לוועד המנהל לאישור תקציב, מה עומד בין 

 הוועד המנהל לבין אישור תקציב הרפורמה ככל שזה קשור בוועדת כספים? 

יב ולהחזיר ועדת כספים צריכה לאשר את התקצ דוד חיון:

 אותו לוועד המנהל לאישור סופי.

 אז מתי זה חוזר?  ר, אמיר גילת:"היו

אחרי שיהיה לנו את הפיילוט בסוף השבוע, ועדת  דוד חיון:

 - - -הכספים תתכנס 

 אבל מה הקשר לפיילוט?  אסתי אפלבאום:

 - - -אסתי את חברת ועדת כספים  דוד חיון:

 מה הקשר לפיילוט. אבל מותר לי לשאול  אסתי אפלבאום:
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 - - -את ישבת בישיבה  דוד חיון:

אבל לא נכון, אני לרגע לא אמרתי שהפיילוט הוא  אסתי אפלבאום:

 התניה לתקציב.

אבל יש החלטה, אני לא מקבל החלטות לבד, יש  דוד חיון:

 ועדת כספים שיש בה חברים שמחליטים. 

כספים סתם שאלה בשביל הפרוצדורה, למה ועד  יעקב בורובסקי:

 בכלל מעניינת את הוועד המנהל?

 ביקשו ממני לדווח. דוד חיון:

לא, אני שואל מבחינת הפרוצדורה. למה דיון  יעקב בורובסקי:

 בוועד המנהל בכלל קשור לוועדת כספים. 

 זה החוק, הנוהל.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא נוהל, זה לא חוק, זה כלום.  יעקב בורובסקי:

החוק הוועד המנהל קובע את התקציב על פי  חנה מצקביץ:

ומעביר את זה למליאה, דהיינו ועדת הכספים, שהמליאה האצילה לה את הסמכות 

 - - -כדי לדון בו, המליאה מעבירה את הערותיה לוועד המנהל, ועדת הכספים 

 כשהיא משלימה את דיוניה.  דוד חיון:

ואז   הוועד המנהל מאשר ומעביר לממשלה עם  חנה מצקביץ:

 ההערות של המליאה. 

 אבל אנחנו לא בדיון הזה.  יעקב בורובסקי:

 עוד לא הגענו לזה.  אסתי אפלבאום:

יש לי שאלה, נראה כאילו דיברתם עכשיו על  חנה מצקביץ:

עקרונות, אתם רוצים ללכת לרפורמה ולא מעניין אתכם פיילוט וזה לא חשוב 

 החלטתם על הרפורמה. הפיילוט כי הוא לא יכול לשנות לכם כלום, כי אתם 

 - - -זה לא שאנחנו החלטנו  יואב הורוביץ:

אז תקבעו פה את העקרונות, אתם צריכים להוריד  חנה מצקביץ:

את העקרונות לוועדת כספים, שתביא בפניכם אחר כך את התקציב. אז אחד 

 הדברים זה שאין מה לחכות לפיילוט. 
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  - -תי את השאלה אני מבקש לדעת, לא סתם שאל ר, אמיר גילת:"היו

  - -אנחנו צריכים לקבוע עקרונות לוועדת הכספים  יעקב בורובסקי: 

מאחר וקבעת עקרונות והם השתנו, אני מבקש  ר, אמיר גילת:"היו

לקבוע את העקרונות מחדש כוועד מנהל כדי שוועדת כספים, אז זה מה ששאלתי, 

 - - -באיזה סטטוס נמצא 

 הוא לא רלוונטי כרגע. ולכן הפיילוט  יעקב בורובסקי:

אם אתם מחליטים ללכת לרפורמה זה לא משנה  חנה מצקביץ:

הפיילוט, כי עם פיילוט או בלי פיילוט אתם החלטתם שאנחנו מקבלים את 

זה עיקרון אחד. מה העקרונות האחרים, תנחו אותם והם ידונו ויאשרו הרפורמה. 

 את התקציב ויעבירו לכם.

את דעתי, אתם יכולים לקבל אותה אני יכול להגיד  דוד חיון:

או לא, אני לא מצביע ולא מחליט, אני בדעה מייעצת, היתה הערה ועכשיו אני נזכר 

של מי היתה ההערה הזאת, של מישהי שאני מאוד מכבד אותה, שהיא סמנכ"לית 

כספים בגוף גדול מאוד, זה חני פרי, עמדנו לאשר כבר את התקציב על פי מה שאתם 

, אלוהים גדול, יש לנו עכשיו תקציב, הנחינו את ההנהלה 2013-לוט לאומרים, הפיי

לעשות כמה קיצוצים, להוסיף פה, להוריד שם והצלחנו להגיע לאיזון. ואז צץ 

הפיילוט, אמרה אני לא מוכנה לאשר תקציב וקיבלו את דעתה רוב חברי ועדת 

יו תקציב הכספים וזאת מן הנימוק שהיא אומרת כזה דבר, אם אני מאשרת עכש

בגלל אותו פיילוט שהוצג כאן ע"י  2013-שמניח רפורמה ואני מראש יודעת שב

מליון שקל בשנה, אני מראש מאשרת משהו  20ההנהלה יהיה גירעון, יהיה חוסר של 

לא הגיוני ולא סביר. מאחר שכך חברי ועדת כספים קיבלו את דעתה והוחלט מה 

יום חמישי, תוצאות הפיילוט יבואו שהוחלט. לדעתי לא יקרה כלום אם נחכה עד 

ויכול להיות שתוצאות הפיילוט יגידו שאין בכלל חוסר, המתוקן, אנחנו גם ביקשנו 

 מהם לעשות פיילוט מתוקן. 

נניח שתוצאות הפיילוט הן שליליות, מה תגיד  יעקב בורובסקי:

 כחבר ועדת כספים?

 - - -ההנהלה תביא  ר, אמיר גילת:"היו
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ה קשה מאוד, צריך למצוא, ההנהלה תציג יש בעי דוד חיון:

 - - -פתרון לחוסרים, אנחנו מקבלים המלצות, אנחנו לא קובעים 

אז מה אומרים לך עכשיו, אומרים לך שזה נכון,  יעקב בורובסקי:

 - - -זה הדיון שהיה 

 - - -אתה אומר לי אני מחליט החלטה מתנה  דוד חיון:

דיון שהיה פה קודם, אני לא, אני אומר לך את ה יעקב בורובסקי:

אומר לך תשמע ידידי, אני בטוח שהנתונים שעמדו לנגד עיני מתכנני הרפורמה לא 

טובים, אבל אני רוצה את הסכם הרפורמה כדי שאני מחולל תהליך שבסופו של דבר 

 יוזרם כסף.

 את זה הבנתי.  דוד חיון:

ועדת כחבר ועדת כספים אני אומר לך, גם אני חבר  יעקב בורובסקי:

 - - -כספים, אם הוועד המנהל מקבל החלטה שהוא הולך אל הרפורמה 

 למרות הפיילוט.  דוד חיון:

למרות כל הנתונים האחרים, בידיעה שהם יפתרו,  יעקב בורובסקי:

למה אני צריך לחכות ליום חמישי, למה אני צריך לחכות לשבוע הבא. אני אגיד לך 

 רה ימים, ביום חמישי יהיו לנו שלושה. מה יקרה ביום חמישי, היום יש לנו עש

 אפשר לנסות לבקש מההנהלה אולי לזרז. דוד חיון:

 - - -אבל זה לא יעזור לי. מה יעזור  יעקב בורובסקי:

 אפשר לשאול את חנה שאלה?  דוד חיון:

  -אתה יכול לשאול אותה מליון שאלות, מה יעזור  יעקב בורובסקי:

 .אני זורם איתך, בסדר דוד חיון:

אני מנסה לשאול את עצמי מה יעזור לי כרגע מידע  יעקב בורובסקי:

 שלילי, זאת השאלה.

אולי הוא יהיה חיובי. אני רוצה לשאול את חנה  דוד חיון:

שאלה תיאורטית, נניח התקבלה פה החלטה, חוזרים לוועדת כספים, ועדת כספים 

 ?מחליטה את אותה החלטה שהיא קיבלה בפעם שעברה. מה קורה אז
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ועדת הכספים רק ממליצה, היא לא מקבלת  חנה מצקביץ:

 החלטות, היא חוזרת לוועדת המנהל.

 ואם היא תמליץ אותו דבר? דוד חיון:

הוועד המנהל לא חייב להעביר את ההמלצות,  חנה מצקביץ:

הוועד המנהל לא חייב לקבל את ההמלצות שלה. אבל כשהוא מעביר לממשלה 

 לצות כאלה. אבל עוד לא קרה שהיו חילוקי דעות.  הממשלה צריכה לדעת שהיו המ

לא צריכים להיות חילוקי דעות, צריך למצוא את  דוד חיון:

 החוסר התקציבי ולפתור אותו. 

אני בעד חילוקי דעות, אני מעדיף להציג בפני  יעקב בורובסקי:

הממשלה את העובדה שוועדת הכספים היתה טיפה יותר שמרנית והוועד המנהל 

 החלטה למרות ועדת הכספים כדי להוכיח את רצינות כוונותיו.החליט 

 אולי בנסיבות האלה זה דווקא טוב.  חנה מצקביץ:

אני מציע להבליט את חילוקי הדעות, אם מישהו  יעקב בורובסקי:

 בכלל ירצה לראות אותם. 

ערן, אתה מסוגל עכשיו להציג את התקציב  דוד חיון:

 יילוט? שאישרנו בלי לקחת בחשבון את הפ

  -אם מישהו רוצה לתת רפורמה, אם הוא לא רוצה  יעקב בורובסקי:

אני מתקדם איתך, אנחנו יכולים אולי לאשר  דוד חיון:

 עכשיו את התקציב. שאתם מקבלים שאתם לא מקבלים את המלצת ועדת הכספים. 

אולי חברי המליאה יכולים להביע את  חנה מצקביץ:

 . ההסתייגויות שלהם ואתם תחליטו

צריך להבין עוד דבר, ככל שאנחנו דוחים את מועד  יואב הורוביץ:

קבלת ההחלטה אנחנו במו ידינו כמו שעשו אלה שלפנינו שהביאו לזה שעכשיו 

יצטרכו לעשות פיילוט והתברר שהשתנו הנסיבות, וכן הלאה, יקרה אותו דבר בעוד 

 חצי שנה ובעוד שנה, לכן צריך לעשות לזה סוף.

הקשר יואב, בין התקציב לבין החלטה  מה דוד חיון:

 שהולכים על הרפורמה, אין קשר. 
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הפיילוט לצורך הענין, אני אומר לך שאם תעשה   יואב הורוביץ:

דרך פיילוט בעוד חצי שנה תקבל תוצאות עוד יותר שונות וכן הלאה, זאת אומרת 

 - - -הפעולה הזאת היא דרך פעולה 

שינדל שעשה את בוועדת כספים ישב אורן  דוד חיון:

הפיילוט, הציג את הפיילוט ואמר, אולי הפיילוט לא בסדר, בואו נעשה אותו עוד 

 פעם.

 - - -הנקודה ברורה  ר, אמיר גילת:"היו

אלה יהיו בעיות קבועות למקום הזה, המקום הזה  יעקב בורובסקי:

צריך לקבל החלטה, הוועד המנהל הוא זה שמאשר את התקציב, הוא צריך להגיד 

 י רוצה רפורמה עכשיו.אנ

 אם אתם רוצים אפשר לאשר עכשיו את התקציב. דוד חיון:

 ברור.  יעקב בורובסקי:

כמו שהוא עם איזון תקציבי  2012שהוא לוקח את  דוד חיון:

 מלא. 

אני אמרתי משהו ואני רוצה לחזור לאמירה  יואב הורוביץ:

מרגיש לא נוח כי אני  הקודמת שלי, אני מרגיש גם עם צורת התנהלות הדברים, אני

לא רואה שאנחנו חותרים באופן ענייני ורציני להשגת המטרה שאנחנו כוועד המנהל 

הענין הוא אותן נקודות, אותן שתיים שלוש נקודות שצויינו פה, אני קבענו. 

 - - -ברשותכם לא רוצה לעסוק בשום דבר מעבר לזה כרגע. אני מרגיש לא נוח 

 ימה.אני גם מסכ אסתי אפלבאום:

שום דבר הוא לא קל בעיני אבל אני רוצה לראות  יואב הורוביץ:

הנהלה שלוקחת שלושה ארבעה דברים, קובעים ישיבה עם משרד ראש הממשלה 

ועם האנשים שדיברתי, מציגים וזה הכל, כל היתר אם לא נרכז מאמץ אז זה יהיה 

ר בדרום בשידור ואתה תהיה במקום אחר ואחר כך בסיור בצפון ואחר כך בסיו

 ובפועל נוקפים הימים ושום דבר לא קורה. 

 אתה זוכר איך נסגר נושא המתווה. דוד חיון:
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ולכן אני מציע שנעסוק רק בשלושה ארבעה דברים  יואב הורוביץ:

 - - -וכל יתר הדברים פשוט חבל 

בהקשר לרפורמה, במסגרת ההידברות שלנו עם  ר, אמיר גילת:"היו

בוע שעבר עם הוועדים, היה גם איזה שהוא אירוע מביך ארגוני העובדים נפגשתי בש

של חילוקי דעות בינם לבין עצמם ולכן רק שמעתי אותם ולא נתתי את התשובה, 

התשובה תינתן לפורום של כל הוועדים, הפגישה הזאת נקבעה להיום, בגלל ישיבת 

הוועד המנהל נאלצתי לדחות אותה כי זאת השעה היחידה שבה יכולנו להתכנס 

כולנו ולכן הבטחתי לדני זקן יושב ראש אגודת העיתונאים שאני אתן לו שלוש דקות 

לדבר בפני הוועד המנהל בנושא הרפורמה. אז אני מבקש שתשמעו אותו. זה במקום 

 הפגישה עם הוועדים היום. דני, אנחנו ממש באמצע דיון אבל הבטחתי ואני מקיים. 

שעבר, לא כולכם זה סוג של המשך לפגישה משבוע  דני זקן:

הייתם כאן חברי הוועד המנהל, אני אומר בדקה את מה שאמרנו אז. לכולנו ברור 

וגם לכם אני מקווה ומניח, אתם מכירים את החומר, שבלי הצלחה לגמור בשבועיים 

הקרובים בכנסת ובכלל בתקופה הקרובה להביא את הסכם המימון ואת הרפורמה 

הרשות, בצורה כזאת או אחרת, גם אם זה יקח  עצמה, זה סוג של גזר דין מוות על

קצת זמן, במקומות מסויימים במיידי ובמקומות אחרים לא, גם בגלל הסיפור של 

היוצרים וגם בגלל ההסכמים איתנו, הקיימים לא החדשים, הרשות לא תוכל לעמוד 

איזה שהוא סוג של כאוס שיווצר, אצלנון כמובן גם בתשלומים רגילים לעובדים. 

חנו שוקלים את צעדינו איך וכיצד לנהוג בין אם בצעדים ארגוניים שתועלתם שאנ

לפי העמדה של ההנהלה לפחות זה יותר נזק מאשר תועלת, לטעמנו יש גם קצת 

תועלת אבל אנחנו מתלבטים לגבי זה, אולי צעדים משפטיים, אולי דברים אחרים, 

הקרובים ואם זה לא אבל השורה התחתונה בסוף היא שאם זה לא יקרה בשבועות 

יגמר לפני החגים ונצליח להכניס את הענין לתוקף, אז זה די גזר דין מוות. התחושה 

שלנו, של החבר'ה, אני קצת פחות כי אני גם מכיר בשיחות עם אמיר שקורים 

דברים, אבל התחושה של נציגי העובדים האחרים והקהל עצמו שזה לא בוער 

ן לא נמצאת על הצוואר כמו שהעובדים בעצמותיה של ההנהלה, כאילו הסכי

מרגישים, אצלנו זאת הרגשה, זה אמיתי וזאת לא הרגשה שלמעלה בגופים 
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המנהלים זאת התחושה. אמרתי את זה גם במליאה בשבוע שעבר ואני אומר את זה 

גם כאן, מעביר את הרושם הזה. כאמור לנו יש כמה מחשבות איך לנהוג אבל זה 

ה יהיה צעדים משפטיים או ארגוניים אחרים זה יהיה סוג של יהיה סוג של, בין אם ז

משהו שרק ידרדר. אני רוצה לשמוע מאמיר או מאחרים איזה שהיא אמירה שאני 

לאלה ששלחו אותי ואנחנו גם מוכנים להירתם בכל דרך לסייע אוכל להעביר הלאה 

 בענין הזה.

נינו מזה הרבה זמן אני שמח שיש הסכמה מלאה בי יואב הורוביץ:

במובן הזה שאנחנו רואים את החשיבות של לגמור בימים הקרובים את הרפורמה. 

אנחנו מאמינים, כל היושבים פה, מאמינים שאנחנו צריכים ויכולים להשלים את 

הרפורמה כפי שהיא, יותר טובה או פחות טובה, תלוי איך מתייחסים לזה, אנחנו 

 - - -ל בימים הקרובים על מנת נפעל הימים הקרובים, הנחינו את ההנהלה לפעו

 לעזוב כל דבר אחר ולעבוד רק על הרפורמה.  אסתי אפלבאום:

לעזוב כל דבר אחר ולטפל אך ורק באותם נושאים  יואב הורוביץ:

שהם כרגע מהווים מכשול, אני לא אחזור כרגע על זה אבל יש שלושה ארבעה 

חושבים, אנחנו מאמינים נושאים כאלה שצריך לטפל בהם ואנחנו נטפל בהם, אנחנו 

שנבצע את המשימה הזאת בימים הקרובים, אנחנו קוראים לכל השותפים ואנחנו 

רואים בכם שותפים טובים ונאמנים ובעלי מכנה משותף של רצון הדדי שהדברים 

האלה יקרו ולכן כל צעד, כי הרי ממילא אנחנו לא מדברים על פרקי זמן ארוכים, 

ם תראו את זה, אנחנו מתכוונים בעזרת השר הממונה מדברים על ימים ספורים ואת

ובעזרת כל הגורמים באוצר לשבת על המדוכה הזאת לרכז מאמץ ולגמור את 

הדברים, פונים אליכם בבקשה ואומרים לכם, הוועד המנהל מצהיר שהוא הולך 

לממש את הרפורמה ומבקש לא לעשות שום דבר בימים הקרובים שיפגע במהלכים 

ום שאנחנו חושבים כמוכם, בענין הזה אין לנו שום חילוקי דעות האלה שלנו מש

 - - -איתכם 

 אלא נהפוך הוא, רק חזית משותפת.  אסתי אפלבאום:

אתה ממש נוגע בנקודות נכונות, אנחנו כולנו  יואב הורוביץ:

מודאגים, אני לא רוצה להגיד מי מודאג יותר, אבל מודאגים מהעובדה שאנחנו 
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אנחנו לא עומדים, אבל זה לא יקרה כי אנחנו מאמינים  מתקדמים למצב שבו

שאנחנו מאוד קרובים לביצוע המשימה הזאת. באופן אישי אני מכיר את המאמצים 

שאתה משקיע אז אנחנו גם מעריכים את זה, אנחנו לא רואים בינינו שום מחלוקות 

עשה ומבקשים את שיתוף הפעולה במיוחד בשבוע שבועיים הקרובים כדי שביחד נ

 את הדברים. 

הפערים הם לא גדולים, מדברים עכשיו בכותרות,  יעקב בורובסקי:

אנחנו בשלושה ארבעה נושאים ותפעילו אתם את כל מידת היכולות שלכם 

 כדי לקדם את ארבעת הנושאים האלה.  וההשפעות שלכם

 מול הכנסת או האוצר? דני זקן:

 האוצר יותר חשוב.  אסתי אפלבאום:

אני חושב שעיקר הבעיה היא באוצר אבל יכול  י:יעקב בורובסק

 - - -להיות 

 האוצר אם רוצה גם מייתר את הכנסת. ר, אמיר גילת:"היו

אני חושב שגם היושב ראש וגם ההנהלה יגדירו  יעקב בורובסקי:

לכם את נקודות המחלוקת, הן לא גדולות, הן לא בעייתיות, הן לא דרמטיות, וכל 

ע, יש תמימות דעים מוחלטת לגבי האיבחון וגם לגבי הצדדים יכולים יחד להגי

הפתרון וצריך להתיישר לפי הפתרון הזה ולהיצמד ללוח זמנים קצר ולעשות מאמץ, 

 זה הכל. 

אני רוצה להגיד שבאותן ישיבות מסכמות, אותה  יואב הורוביץ:

ישיבה מסכמת אני מציע לשקול, אני מקווה שאני לא נכנס פה, אני מציע לשקול 

רף לדיונים המסכמים גם את דני וגם אנשים מרכיבים כדי להראות לכולם לצ

שמדובר בגוף אחד שמדבר שפה אחת, שיש לו רצון אחד, אין פה חילוקי דעות, 

להיפך, לצרף אותם לדיונים האלה ולהביא את זה. תראה אתה ביחד עם דני, אני 

יות שיש עוד אנשים יודע שדני מאוד דומיננטי אבל אני לא רוצה לטעות, יכול לה

כאלה שהם רלוונטיים, עוד אחד או שניים שבא ומסיבר לאוצר ולשר הממונה שיש 

פה חזית אחת מהמוסדות דרך ההנהלה דרך ועדי העובדים, יושבים כולם ומבינים, 

כי הרי מה הענין, הענין הוא באופן טבעי ידברו על היום שאחרי וכן הלאה, אז ביום 
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הבעיות של היום שאחרי, אנחנו לא מסוגלים לפתור הכל  שאחרי אנחנו נתמודד עם

עכשיו, אז אנא אמיר, תצרף אותם, אני יודע שהם מחכים לתיאום הפגישה הזאת, 

הם דיברו איתי ומחכים לתיאום הפגישה הזאת, אז אנא תעשו את זה ותביאו 

 איתכם, בסדר דני?  

ה כמוש היה בוועדת החינוך, זה היה מאוד יפ מושון מצליח:

 - - -והעובדים יחד מול ששיתפנו, ההנהלה 

זה אינטרס משותף, אתם חלק מהתכנון שלו,  יעקב בורובסקי:

 תבואו ותהיו גם חלק מהיישום. 

אחרי הרבה התלבטויות בסוף השבוע היום  דני זקן:

שכנעתי את החבר'ה לחכות עוד שבוע לפחות, היתה אמורה להיות פגישה אבל היא 

 - - -נדחתה 

 אמרתי, לכן אתה פה. אמיר גילת: ר,"היו

אני מקווה שבתחילת שבוע הבא תתארגן איזה  דני זקן:

שהיא פגישה ושיהיו גם חדשות עד אז, אני מאוד אשמח אם עצתו של יואב תתקבל 

 - - -ואני מציע שאחרי הישיבה נדבר אני ואתה ונעשה איזה שהוא, תחדד אותי לאן 

 בסדר, תודה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני אעביר את המסר. תודה לכם.  י זקן:דנ

זה אגב בלי קשר לדיון שנערך לפני מספר שעות  ר, אמיר גילת:"היו

בביתה דין שבו אגודת העיתונאים לא מקבלת את הרכב ועדת המכרזים ופוסלת 

 פסילה גורפת את כל חברי המליאה, אבל זה כאמור ענין אחר.

 ה.תסתכלו על חצי הכוס המלא יעקב בורובסקי:

 אמרתי בלי קשר, עובדה שנתתי לו לדבר.  ר, אמיר גילת:"היו

 כל המלחמות האלה חבל על הזמן שלהן.  יעקב בורובסקי:

אני רוצה להקריא על התקציב שנדע בדיוק מה  חנה מצקביץ:

הסמכות של מי. החוק קובע שתפקיד הוועד המנהל הוא להכין את התקציב הרגיל 

ישו לממשלה לאישור בצירוף המלצותיה של ותקציב הפיתוח של הרשות ולהג

, שתפקידי המליאה לקבל מהוועד 13. מה אומר סעיף 13המליאה כאמור בסעיף 
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המנהל את הצעת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח שהכין, לדון בהם ולהעביר 

 המלצותיה לוועד המנהל. 

אבל למען הסדר הטוב הפורמליסטי, ההמלצות  דוד חיון:

 סופית.לצות של ועדת הכספים, כי לא התקבלה החלטה טרם הועברו, ההמ

אז אנחנו במצב עוד יותר טוב, אנחנו עכשיו דנים  יעקב בורובסקי:

 בעקרונות ואנחנו מעבירים לכם, תדונו. 

 לא, את העקרונות כבר העברתם.  דוד חיון:

 אז עכשיו אנחנו משנים אותם.  יעקב בורובסקי:

 עקרונות נוספים. דוד חיון:

מתקנים את העקרונות. דוד, אני מציע את הדבר  ר, אמיר גילת:"היו

הבא, שתכנס את ועדת הכספים בהקדם האפשרי עוד השבוע, אנחנו הסרנו היום 

מסדר היום את הנושא של תקציב אין רפורמה כי הוועד המנהל אמר אמירה ברורה 

י מציע של תקציב רפורמה ומתוקן בזה שהוא מסייג את הפיילוט כגורם מעכב, אנ

 - - -שביום חמישי למשל תקבע ועדת כספים 

 אפשר מחר. דוד חיון:

 לא, אין לך את תוצאות הפיילוט. ר, אמיר גילת:"היו

 אמרנו שלא מחכים לתוצאות הפיילוט.  דוד חיון:

 אין תוצאות פיילוט. יעקב בורובסקי:

-אבל הוא כבר ידע, אז ההנהלה צריכה להיערך ל ר, אמיר גילת:"היו

 .ליון בכל מקרהמ 20

 . 2012-לא ב ערן הורן:

 ?2012-מה אתה רוצה מ יעקב בורובסקי:

 . 2012-לא ב ערן הורן:

, ועדת המעקב, אל 2014-ו 2013הוא מדבר על  יעקב בורובסקי:

 - - -תעבירו לפני שיש החלטה, כרגע התקציב היום אושר 

שום אז איזה עקרונות אתה מתקן, אתה לא מתקן  ר, אמיר גילת:"היו

 עקרונות.
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אתה מתקן שאתה מאמץ את סיכום הרפורמה  יעקב בורובסקי:

כסיכום מחייב ואתה מחיל אותו על התקציב. לא עושים פיילוט, לא בודקים 

 - - -משמעויות 

 עושים פיילוט, הם עושים בלי קשר. דוד חיון:

 הוועד המנהל לא עושה פיילוט. יעקב בורובסקי:

 . לא מחכים ר, אמיר גילת:"היו

גם אם  2012לא מתחשבים בפיילוט לצורך תקציב  יעקב בורובסקי:

 שנה. 200הוא יגיע בעוד עשר דקות או בעוד 

 . 2013השלכותיו הם ממילא על  ר, אמיר גילת:"היו

 זה מה ערן אמר, אז אין בעיה.  אסתי אפלבאום:

 - - - 2012אני אומר, הוא לא רלוונטי לתקציב לכן  יעקב בורובסקי:

אז אני לא מבין איזה עיקרון אתה צריך לתקן. אז  , אמיר גילת:ר"היו

 אתה לא צריך לתקן שום עיקרון. 

אם אתה לא רוצה לתקן אז אין בעיה, מה שאושר  יעקב בורובסקי:

 זה מה שישנו.

 .2012נכון, אתה לא מתקן. זה הרי לא משפיע על  ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא היה בעקרונות.  דוד חיון:

אני חושב שאתה צריך לקבל את זה כתיקון לאור  בורובסקי:יעקב 

 מה שחנה הקריאה, אתה יכול לא לקיים דיון, זה גם מקובל.

 .2013אבל זה לתקציב  ר, אמיר גילת:"היו

דיון אני בכל מקרה חייב כי הוחלט לקיים דיון  דוד חיון:

 נוסף.

וכנים אומרים לך חברי ועדת כספים אנחנו לא מ ר, אמיר גילת:"היו

 - - - 2013-14-15-לאשר תקציב של מתווה רפורמה כשאנחנו יודעים שב

 אנחנו מסתכלים קדימה.  דוד חיון:

 אני עונה לחברי ועדת הכספים שהם לא מאשרים. יעקב בורובסקי:

 - - -האחריות הציבורית שלנו זה להסתכל על  דוד חיון:
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 הם לא מוכנים להמליץ.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה רק למליץ. באום:אסתי אפל

 - - -המלצתם ככל  יעקב בורובסקי:

 - - -לכן אני מציע  ר, אמיר גילת:"היו

כיוון שאני חבר ועדת כספים ואסתי, אז ככל  יעקב בורובסקי:

שאנחנו חשובים הוועד המנהל לא מקבל את דעתנו, לא מקבל. אני בדעה שניגוד הוא 

 - - -טוב 

כספים, תביא את המסר שהועבר  תכנס את ועדת ר, אמיר גילת:"היו

 בוועד המנהל וזהו. 

אני רוצה לשאול בפעם השלישית איך מוודאים  יואב הורוביץ:

שכל ההנהלה עושה אך ורק את זה, איך מוודאים את זה? אני פונה אליך, אתה יכול 

 - - -גם ללכת לשידור ולהשאיר אותי לבד 

 אני לא הולך.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני רוצה לדעת איך נקבע סדר העדיפויות. :יואב הורוביץ

דקות ולקבל את  55אנחנו יכולים לחכות פה עוד  ר, אמיר גילת:"היו

 התשובות. 

 מה זה תשובות, צריך לבדוק שזה יתבצע.  אסתי אפלבאום:

 שלא נגיע לזה שנעשו דברים אחרים.  יואב הורוביץ:

צוות של  לא רק זה, גם צריך להיות ערוכים עם אסתי אפלבאום:

 - - -כוח אדם ואם זה מתקבל 

שלושה ארבעה נושאים, בזה נגמר הענין. אחד זה  יעקב בורובסקי:

 - - -החשכ"ל 

 ארבעה נושאים לדיון מול מי? ר, אמיר גילת:"היו

מול ראש הממשלה. אלה ההנחיות, זה מה שאושר,  יעקב בורובסקי:

שלה, מבקשים מועד אלה הנושאים שבהם אנחנו ממוקדים, הולכים לראש הממ

לסיום לטקס, עד אז כל הצוותים שישנם עושים צמצום על החלקים האלה, אם 
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באמצע יסתבר שיש כאלה בעיות, אז אנחנו במקום אחר. לפחות שנדע איפה אנחנו 

 עומדים. 

 אנחנו נעדכן בעוד שבוע בישיבה הבאה.  ר, אמיר גילת:"היו

 בעוד שבוע זה יהיה מאוחר. יעקב בורובסקי:

 נעדכן, הישיבה תהיה במהלך השבוע.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אני אומר לך שוב  יעקב בורובסקי:

הלוואי ואני אוכל לעדכן אותך מחר, אבל זה לא  ר, אמיר גילת:"היו

 יהיה מחר. 

אני אומר לך עוד פעם, פה זה ענין של טקטיקה  יעקב בורובסקי:

י אומר, אומר אני לא רוצה להתעסק ושל אסטרטגיה, נניח שגבי שוחט, בכוונה אנ

  - -בזה, בכל הכבוד צריך להיות מישהו בפגישה דחופה בארבע עיניים עם שר האוצר 

 טופל, יש כבר פגישה בנושא הזה.  ר, אמיר גילת:"היו

 כנראה גם הוא יגיד אותו דבר.  דוד חיון:

שר האוצר אומר את זה, הולכים לראש הממשלה  יעקב בורובסקי:

 שזה תנאי. אומרים

זה טופל, זאת סוגיה שבמקרה, כמו שאתה אומר,  ר, אמיר גילת:"היו

 בדיוק נעשתה. 

יכול להיות שלא רוצים רפורמה, גם זאת אפשרות,  יעקב בורובסקי:

אני לא יודע. אני מעריך שרוצים. לו אני, אם לא רוצים תחתוך את זה ובזה נגמר 

 הענין.

הפגישות עם משרד ערן, מה אתה מתרשם מכל  דוד חיון:

 האוצר? מעניין לשמוע.

אני ניהלתי עשרות משאים ומתנים כאלה בשלושה  יעקב בורובסקי:

כובעים, הייתי בכובע של ערן, שזה כובע שבין מה שערן אומר ומקבלי ההחלטות 

הפערים הם אדירים, לכן אני אומר, אני מאמין ששר האוצר מחוייב לרפורמה, אני 

צה רפורמה, אני מאמין שההחלטה שהחשכ"ל יבצע את מאמין שראש הממשלה רו

הדברים היא ככה, היא גם לא עולה כסף, היא גם עושה שכל והיא גם נותנת שקט 
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ובטוחות לכולם, למה שלא יעשו את זה, יעשו. קוראים לגבי שוחט, שר האוצר לא 

מכיר, ראש הממשלה ושר האוצר לא מכירים, קוראים לגבי שוחט ומקבלים 

 החלטה. 

לדעתי הם קיבלו רגלים קרות מהאמור במתווה  דוד חיון:

 אבל יש להם בעיה.

מזה אני חושש, בוא לא ניתן להם להיות. הדבר  יעקב בורובסקי:

השני הוא הנושא של מתווה השכר, אל תתעסקו בו בכלל, כמוש הוא, מה שסוכם זה 

 מה שאנחנו מקבלים.

 זה יותר פשוט.  דוד חיון:

 זה עוד בעיות יכולות להיות? אי יעקב בורובסקי:

 אבל לא סוכם.  ערן הורן:

 אבל זה יותר פשוט מהנדל"ן ומהמימון.  דוד חיון:

 צימרמן אמר עד יום רביעי. ר, אמיר גילת:"היו

 הוא אמר בחוסר רצון.  דוד חיון:

ביקשתי ממנו שעד יום רביעי ישלים, לפחות הקטע  ר, אמיר גילת:"היו

בדרגים של משרד רוה"מ והסכם המימון יסגר באותה  הזה מאחורינו, חשכ"ל זה

 ישיבה. 

אני הייתי מתקשרת למשרד רוה"מ ומבקשת מהם  אסתי אפלבאום:

החל ממחר להשכיר חדר לדיונים ומזמנת את כולם למשרד רוה"מ, את כל הדרג 

המקצועי שלנו מושיבה שם, שבוע שלם משכירה חדר במשרד ראש הממשלה, 

ונים, קובעת דד ליין ולא זזה משם עד שזה סגור וחתום. מזמנת לשם את כל הדי

לשאלתך מה היה צריך לעשות. מביאה את כולם לחדר הזה ונותנת למנכ"ל ולברקן 

 להיכנס ולצאת. 

 תגידי מה יהיה אם לא יקרה דבר כזה.  לנה קריינדלין:

 כולם יודעים מה יהיה. אסתי אפלבאום:

יך, כי לכולנו יש נסיון עם לא, תגידי עכשיו בתהל לנה קריינדלין:

 משרד האוצר, זה ימשך, ככה זה ימשך, לא אומרים לך לא, אתה יודע את זה. 



 ישיבת הוועד המנהל
 48 2012.15.7תל אביב, 

אני חושבת בהמשך למה שיואב אמר, הם  אסתי אפלבאום:

מסתכלים עלינו והם רוצים לראות איך אנחנו מתנהגים ואיך אנחנו מגיבים, אם הם 

תשומת לב ושמים על זה פוקוס, אז יראו שיש פה נחישות ויש רצון ומקדישים לזה 

 גם להם לא תהיה ברירה, הם לא יעמדו בזה.

 אין דבר כזה לא תהיה להם ברירה. לנה קריינדלין:

הוועד המנהל יצטרך לשבת יחד עם אני חושב  יעקב בורובסקי: ש 

 העובדים ולטקס עצה כדי לזרז את התהליך. 

בעקבות ישיבה נושא אחר רק במסגרת הדיווח,  ר, אמיר גילת:"היו

בוועדת ביקורת אנחנו עסקנו בנושא של יישום דו"ח מבקר המדינה בכל מה שקשור 

להליך המכרזים בפועל, המינויים בפועל והליך המכרזים, ולא פעם ולא פעמיים יש 

בלבול בין הרשימות ולכן רציתי אחת ולתמיד לעשות סדר ולבדוק את עצמנו 

 57-רת מצימרמן שיכין רשימה של הוביקשתי בעקבות הישיבה בוועדת ביקו

, ושנדע שאנחנו סימנו וי בכל מה שקשור לדו"ח מבקר המדינה 57מישרות, המכונה 

 סביב הנושא הזה. 

הרשימה התגבשה, מבקר המדינה לא ערך אותה  צבי צימרמן:

 - - -אלא הנהלת הרשות ערכה אותה באותה עת של הביקורת והיו שם 

פשוט חשבתי ואני מתנצל. יש סליחה רגע,  יואב הורוביץ:

 פרוטוקול לישיבה הזאת, מי כותב את הפרוטוקול?

 מוקלט, יהיה תמלול.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, אני שואל עוד פעם, אתה היום בערב כשיגמר  יואב הורוביץ:

השידור תשב עם המנכ"ל, אני רוצה לדעת מה הן ההנחיות, אני רוצה להכתיב, אני 

 נסח פה החלטה עכשיו שיכתיב להנהלה מה לעשות.רוצה שהוועד המנהל י

 בבקשה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני מסכימה. אסתי אפלבאום:

 זה מה שאני רוצה עכשיו.  יואב הורוביץ:

הוועד המנהל מנחה את ההנהלה, המליאה כבר  ר, אמיר גילת:"היו

את , הוועד המנהל מנחה את ההנהלה להקדיש 1.7-קיבלה החלטה כזאת בעבר עד ה
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השבוע הקרוב לדיונים מרתוניים עם משרד רוה"מ והאוצר במגמה לגשר על כל 

 - - -הנושאים 

 כמו שהיה במתווה הרפורמה. בסיוע המוסדות.  דוד חיון:

 והעובדים. יואב הורוביץ:

 אנחנו חייבים להיכנס לתמונה.  דוד חיון:

המשפט הראשון זה, הוועד המנהל הנחה היום פה  אסתי אפלבאום:

 - - -ד אח

 החליט פה אחד. יעקב בורובסקי:

החליט פה אחד לקבל את מתווה הרפורמה ככתבה  אסתי אפלבאום:

 - - -וכלשונה ללא כל התניות 

 את זה כבר החלטנו.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ולהורות  אסתי אפלבאום:

 לפעול ליישום מהיר.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -להורות להנהלה  אסתי אפלבאום:

 קיבלנו כבר.  ר, אמיר גילת:"היו

להורות להנהלת רשות השידור לפעול לכניסת  אסתי אפלבאום:

 - - -הרפורמה לתוקף 

 לא, לחתימת, לסיום המשא ומתן. ר, אמיר גילת:"היו

לסיום המשא ומתן וחתימה על הסכם הרפורמה  אסתי אפלבאום:

 . 25.7עד לתאריך 

 - - -ב תנהל ההנהלה במהלך השבוע הקרו ר, אמיר גילת:"היו

כמו כן הורה הוועד המנהל להנהלת רשות השידור  אסתי אפלבאום:

- - - 

 - - -לנהל החל ממחר בבוקר משא ומתן מרתוני  ר, אמיר גילת:"היו

 צריכים לגעת בארבעת הנושאים. יעקב בורובסקי:

 עכשיו.  ר, אמיר גילת:"היו
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תה רוצה שזה מה לא דיונים מרתוניים ולא ככה, א יעקב בורובסקי:

 שיצא החוצה? 

 - - -זה לא יצא החוצה, זאת החלטה  ר, אמיר גילת:"היו

 זה יצא החוצה. יעקב בורובסקי:

 צריך משפט אחד על הפוקוס. אסתי אפלבאום:

הוועד המנהל החליט פה אחד לקבל מתווה  יעקב בורובסקי:

 - - -הרפורמה ולהורות להנהלת רשות השידור להכין 

א צריך לקבל את מתווה הרפורמה, כבר קיבלת, ל דוד חיון:

 חתמת על המתווה. 

לא, להכין הדרוש לחתימה על הסכם הרפורמה עד  יעקב בורובסקי:

. בנושאים שעדיין לא סוכמו החליט הוועד המנהל כדלקמן, עכשיו תגידו 25.7.2012

 מה אתם רוצים ובזה נגמר הענין. 

 - - -הנדל"ן נקבע כי  לגבי נושא הנדל"ן, בנושא אסתי אפלבאום:

החשכ"ל באמצעות מינהל הדיור הממשלתי יהיה  יעקב בורובסקי:

 - - -המבצע 

 אבל אתה יכול לומר את זה והוא לא רוצה. גאולה אבידן:

החשכ"ל באמצעות מינהל אלה החלטות שלנו.  יעקב בורובסקי:

 הדיור הממשלתי יהיה המבצע של פרוייקט הבינוי. 

 בשני המקומות, גם בירושלים.  ר, אמיר גילת:"היו

 הסכם המימון.  אסתי אפלבאום:

הסכמי השכר שנקבעו בהסדרים עם ארגוני  יעקב בורובסקי:

 העובדים ישמרו ויכובדו במלואם. 

יש לנו את המימון, את הקטע עם ההלוואה ואת  אסתי אפלבאום:

 הקטע עם הפערים. 

 תפסיק את ההקלטה לרגע.  ר, אמיר גילת:"היו

 לטה הופסקה לבקשת היושב ראש () ההק

 מה הבעיות, שיגידו מה הבעיות.  יעקב בורובסקי:
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  -אם היו החלטות של המליאה בענין של הרפורמה  חנה מצקביץ:

צריך לכתוב להיצמד לקווים האדומים שציינה  דוד חיון:

 המליאה. 

 אין פה סתירה בינתיים.  ר, אמיר גילת:"היו

יות סתירה. חוץ מזה זה דיון שהוא לא יכולה לה יעקב בורובסקי:

לגמרי אחר, רשאית המליאה להורות את הוועד המנהל אחרת. הוועד המנהל הוא 

 - - -יישות עצמאית, הוא לא יישות שמבקש את האישור של 

 הוא פועל על פי הנחיות המליאה.  חנה מצקביץ:

 אין פה סתירה מהמליאה.  ר, אמיר גילת:"היו

 ולה להיות סטיה ולא תהיה סטיה.לא יכ יעקב בורובסקי:

 אז חבל על הזמן.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל תגידו לי איזה עוד נושאים חוץ מהשניים  יעקב בורובסקי:

 שהזכרנו. 

 הסכם המימון. אסתי אפלבאום:

 דיברנו על הסכם המימון. יעקב בורובסקי:

 לא.  אסתי אפלבאום:

 דיברת על נספח הנדל"ן.  ר, אמיר גילת:"היו

 שכר דיברנו ונדל"ן דיברנו.  אסתי אפלבאום:

 כפי 2012הסכם המימון יאפשר אישור תקציב  יעקב בורובסקי:

 שהוצג לוועד המנהל. 

 יש את המגעים עם הממונה על השכר.  ר, אמיר גילת:"היו

 צימרמן אמר שביום רביעי זה נגמר.  יעקב בורובסקי:

 . הוא לא אמר, אני אמרתי לו ר, אמיר גילת:"היו

עידכון שכר של עובדים אפשר לעשות את זה גם  צבי צימרמן:

 אחר כך, לא מתחילים היום בו במקום. 

האם אתם רוצים להכניס גם הערה על לוחות  יעקב בורובסקי:

 הזמנים?
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 כן. אסתי אפלבאום:

 להנהלה? יעקב בורובסקי:

 כן. החלטה כללית כבר המליאה קיבלה.  ר, אמיר גילת:"היו

 25.7.2012-סיום הנושאים יתבצע עד ולא יאוחר מ סקי:יעקב בורוב

 מועד משוער לטקס החתימה. 

 את המשפט הזה הייתי מוריד. הטקס לא תלוי בנו.  ר, אמיר גילת:"היו

 אתה לא רוצה טקס? יעקב בורובסקי:

 לא כרגע. על הטקס אנחנו יודעים.  ר, אמיר גילת:"היו

 ה. מועד משוער למעמד החתימ יעקב בורובסקי:

 אני מבקש גם דיווחי ביניים.  ר, אמיר גילת:"היו

הייתי רוצה עוד דבר, אנחנו מבינים, אני חושב  יואב הורוביץ:

שזאת גם שעת חסד, שבה אנחנו יכולים וראיתם את הדברים שעלו מהדברים של 

דני, ממה שדני אמר, זאת הזדמנות לקחת את העובדים ביחד איתנו ולנסח משהו, 

ה, שידעו כולם שהוועד המנהל והעובדים וועד העובדים או, אני לא שזה יצא החוצ

 יודע מה הניסוח, עושים, שותפים, למה יעקב?

 - - -אני כתבתי ככה  יעקב בורובסקי:

 שותפים לנחיצות הרפורמה ודחיפותה.  אסתי אפלבאום:

הוועד המנהל משבח את ארגוני העובדים על  יעקב בורובסקי:

 רה לסיום מוצלח של המשא ומתן.עמידתם המשותפת וחתי

עוד דבר, במהלך הימים, הוועד המנהל מבקש  יואב הורוביץ:

 - - -עידכון יומי 

 על ההתקדמות היומית. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -חברי הוועד המנהל יעודכנו בכל יום  יעקב בורובסקי:

אני ממילא התכוונתי לבקש את זה אבל אם הוועד  ר, אמיר גילת:"היו

 הל אני עוד יותר שמח. המנ

בתדירות יומיומית אודות התקדמות המשא ומתן  יעקב בורובסקי:

 ומהלכו. 
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 תקריא את זה. שימו לב להצעת ההחלטה.  ר, אמיר גילת:"היו

הוועד המנהל החליט פה אחד לקבל את מתווה  יעקב בורובסקי:

 הרפורמה ולהורות להנהלת רשות השידור להכין הדרוש לחתימה על הסכם

בנושאים שעדיין לא סוכמו החליט הוועד המנהל . 25.7.2012-הרפורמה עד ה

. החשכ"ל באמצעות מינהל הדיור הממשלתי יהיה המבצע של פרוייקט 1כדלקמן: 

. הסכמי השכר שנקבעו בהסדרים עם ארגוני העובדים ישמרו ויכובדו 2הבינוי. 

. 4וצג לוועד המנהל. כפי שה 2012. הסכם המימון יאפשר אישור תקציב 3במלואם. 

 סיום הנושאים יתבצע, את זה כבר הכנסתי ואפשר להוריד. 

 הקמת יחידה שתעקוב, לא? גאולה אבידן:

 זה אחר כך. ר, אמיר גילת:"היו

. הוועד המנהל משבח את ארגוני העובדים על 4 יעקב בורובסקי:

ועד . חברי הו5לסיום מוצלח של המשא ומתן. מתמדת עמדתם המשותפת וחתירה 

 המנהל יעודכנו בתדירות יומיומית אודות התקדמות המשא ומתן ומהלכיו. 

לא הייתי כותבת משא ומתן ומשא ומתן כי הם  גאולה אבידן:

 , שום משא ומתן. יחשבו שעוד פעם נכנסתם להידברויות

חברי הוועד המנהל יעודכנו בתדירות יומיומית  יעקב בורובסקי:

 וועד המנהל. אודות התקדמות יישום החלטות ה

 החלטה זו של הוועד המנהל.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הייתי מכניסה מילה על הוועד עובדים  אסתי אפלבאום:

 לא ארגוני עובדים? יעקב בורובסקי:

לא, על ארגוני העובדים, מודים להם על שיתוף  אסתי אפלבאום:

 הפעולה והכרתם בנחיצות הרפורמה. 

ירה מתמדת לסיום המוצלח של כתבתי, חת יעקב בורובסקי:

 הרפורמה. 

 כן, אבל זה שהם מכירים ברפורמה.  אסתי אפלבאום:

החלטה זו של הוועד המנהל, שיהיה ברור, עידכון  ר, אמיר גילת:"היו

 יומי על החלטה זו של הוועד המנהל. 
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אני מתנצל, אני צריך ללכת. יש עוד משהו שצריך  יואב הורוביץ:

 קוורום? 

לא. אז אנחנו פה אחד מקבלים את ההחלטה, אין  גילת: ר, אמיר"היו

התנגדות.  יואב, לפני שאתה הולך, יש בקשה של המנכ"ל לדווח על הפעלת בלוג 

 אישי, אני חושב שאנחנו נדחה את זה למועד אחר. 

 יש פרופורציות.  יואב הורוביץ:

אני חושב שצריך לקבל את הצעתו של יואב, לא  יעקב בורובסקי:

 שום דבר, רק ברפורמה. עשרה ימים אני חושב שצריך לדבר רק על הרפורמה. לדון ב

 תודה, הישיבה נעולה.  ר, אמיר גילת:"היו

 

 

 

 

                                                                                          


