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 ישיבת הוועד המנהל

 2 20.1.2013תל אביב, 

אני . אני פותח את ישיבת הוועד המנהלערב טוב,  :היו"ר, אמיר גילת

מחכה ליואב עם העידכון רפורמה אז נתחיל בנושא הדוחות הכספיים. אנחנו 

ר את הדוחות הכספיים של הרשות, על פי חוות דעת משפטית, מאחר אמורים לאש

 מהמנכ"ל, מרסיה, כדאי שהוא יצא עכשיו?

 אתם דנים בדוחות? מרסיה צוגמן:

 כן. ר, אמיר גילת:"היו

אז כשתדונו בענין של ההפרשות לתביעות אז  מרסיה צוגמן:

 המנכ"ל יצא. 

כוללים מרכיב והדוחות אני אגיד רק שמאחר  ר, אמיר גילת:"היו

שעוסק בהערכת התקצוב של העתודה המשפטית ומאחר וחלק נכבד מהעתודה זה 

לתביעה שהמנכ"ל מעורב בה, הוא לא דן בזה וגם לא יכול לחתום על הדוחות על פי 

חוות דעת משפטית ולכן ועדת הכספים ערכה דיון בנושא ושמעתם את חוות הדעת 

, סמנכ"ל הכספים ויושב ראש ועדת מי שיחתום זה יושב ראש הרשותשהמשפטית 

 וועד המנהל. עיון הלקודם כל הדוחות יובאו שהכספים ו

מה זאת אומרת, זה סמכות של מי? ברגיל  יעקב בורובסקי:

 הסמכות היא של מי?

 של החתימה?  ר, אמיר גילת:"היו

 כן. יעקב בורובסקי:

 יושב ראש, המנכ"ל וסמנכ"ל כספים.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה סמכות ההנהלה? ורובסקי:יעקב ב

 וגם ההנהלה. זה גם יושב ראש מרסיה צוגמן:

 גם היושב ראש. ברגיל. יעקב בורובסקי:

 ברגיל זה יושב ראש מנכ"ל וסמנכ"ל כספים. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אבל כדי מצב של ניגוד עניינים  מרסיה צוגמן:

ול בהפרשות אז העברתי לכם את הדוחות, יש גיד ר, אמיר גילת:"היו

 2011לתביעות משפטיות, זה נובע מהסעיף שדיברנו עליו בלי להיכנס לעומקו, זה 

 - - -הרי 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 3 20.1.2013תל אביב, 

לא, זה נובע מההערכה של עוה"ד שמטפלים, כל  ערן הורן:

שנה בעת אישור הדוחות הכספיים מתבקשים כל עוה"ד שמטפלים בתיקים לתת 

הסכום. התביעה  הערכה ובהתאם להערכה שלהם נקבעת ההפרשה ומזה נגזר

 הספציפית שאתה שואל עליה אין לה הערכה כספית אלא נמסר משהו אחר.

אל תיכנס. לגבי הנושא של ההוצאות הנידחות, זה  ר, אמיר גילת:"היו

ובהזדמנות הזאת גם שחברי הוועד המנהל ישמעו את נושא  6.778-מתוקצב פה ב

גם איך הגענו לסכום הזה  ההוצאות הנידחות על הפקה, אפרופו הבג"צ וכו' ותסביר

 פה. 

פה זה לפני שהתחלנו לעמוד בהיקפים של החוק  ערן הורן:

 - - -מליון שקל  25ששם היו סך כל ההוצאות על הפקות משהו כמו  2011ולפי נתוני 

 עכשיו אנחנו מדברים על הפקות או על משפטי? גאולה אבידן:

וצאות נדחות למעלה, ה 3עברנו להפקות, עמוד  ר, אמיר גילת:"היו

 בגין הפקות. 

המתודולוגיה החשבונאית שגם קיבלה גיבוי בחוות  ערן הורן:

ועמדה גם למבחן של בג"צ, היא שכל שנה אנחנו דעת משפטית של משרד המשפטים 

מקצים את הסכום לפחות זה שמחייב החוק, חותמים על התקשרויות בסכום 

ה שמשולם בשנה השוטפת שמחייב החוק ומייצרים מה שנקרא הוצאה נדחית כשמ

משולם וכל היתר ישולם בהתאם לקצב ביצוע ההפקות בשנים הבאות והמספרים 

 יהיו הרבה יותר גדולים.  2012בדו"ח 

-, הוצאות הפקה, למה הירידה ביחס ל4עמוד  ר, אמיר גילת:"היו

2010 ? 

אני לא מבין את השאלה, אני לא מבין מה אנחנו  יעקב בורובסקי:

 עושים.

, 2011אנחנו מאשרים את הדוחות הכספיים של  , אמיר גילת:ר"היו

 רק רציתי שלוש שאלות בממצאים הרלוונטיים להמשך הדיון. 

 מתי אנחנו נכנסנו לתפקידנו. יעקב בורובסקי:

 . 2011, מרץ אפריל 2011באפריל  אסתי אפלבאום:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 4 20.1.2013תל אביב, 

הוועד המנהל קיים את הישיבה הראשונה במאי,  ר, אמיר גילת:"היו

 - - - 27.3-אבל ב

אני מבין שהוצאות ההפקה ירדו, ההכנסות,  יעקב בורובסקי:

 והשאלה היא למה הם ירדו?

 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

 מה מקור ההכנסות? יעקב בורובסקי:

 על זה אני רוצה לדבר. ר, אמיר גילת:"היו

 ערן, מה מקור ההכנסות? יעקב בורובסקי:

 ות הפקה. כתוב הכנסות ומתחת הוצא אסתי אפלבאום:

 4לא, זה הכנסות וזה הוצאות. תסתכלי בעמוד  ר, אמיר גילת:"היו

 למעלה. 

 כתוב הכנסות ומתחתם הוצאות.  4-ב אסתי אפלבאום:

הכותרת היא הכנסות. ומתחת לכותרת יש  יעקב בורובסקי:

 הוצאות, אז אני רוצה להבין, זה נתון שלילי, זה נתון חיובי, מה זה?

 ות? זה טע אסתי אפלבאום:

ההכנסות זה סך כל ההכנסות, מתחת זה סעיפי  ערן הורן:

 הוצאות.

 אז צריך לשים כותרת הוצאות. אסתי אפלבאום:

 יש קו מפריד. ר, אמיר גילת:"היו

 כן, אז צריך להיות כתוב כותרת משנה הוצאות.  אסתי אפלבאום:

מליון ופה  157דיברנו על  2010-אז השאלה היא, ב ר, אמיר גילת:"היו

116. 

 אני כבר אשיב.  ערן הורן:

 אני הייתי נותן תשובה מהמותן, שאין כסף. יעקב בורובסקי:

 אני לא הייתי אומרת שום דבר. גאולה אבידן:

 בהתאם להכנסות, גם ההכנסות ירדו.  איתנה גרגור:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 5 20.1.2013תל אביב, 

בינתיים ערן תנסה לראות אם אתה יכול גם  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -למועד אישור הדוחות הכספיים יש משפט שנכון  8להקשיב, בעמוד 

לא אמור להיות לוועד המנהל איש כספים שבודק  גאולה אבידן:

 - - -את זה ואומר 

 זה אושר, זה אושר בוועדת כספים.  אסתי אפלבאום:

אושר אושר, מה, ועדת כספים זה איש כספים, אני  גאולה אבידן:

לא, אני מתנצלת. למה זה מסתכלת על זה, תורכית, אין לי מה לומר, לא כן לא 

 מתגלגל לדיון כלשהו אצלנו.

 הוועד המנהל צריך לאשר את הדוחות. ר, אמיר גילת:"היו

 מה לאשר, באיזה כלים, באיזה כלים.  גאולה אבידן:

 הנה השאלות והוא מקבל תשובות.  איתנה גרגור:

יש שאלות, אז אתה תשאל, תענה, אני רואה את  גאולה אבידן:

 י מבינה בזה, מימיני ומשמאלי אני לא מבינה. זה עכשיו, אנ

זה היה תקציב שאנחנו  2011דווקא תקציב  אסתי אפלבאום:

 - - -בדיעבד הגשנו אותו לאישור 

 - - -זה התקציב הראשון שהמוסדות  ר, אמיר גילת:"היו

זה התקציב הראשון שהגשנו, שפעם ראשונה  אסתי אפלבאום:

אם מביאים לוועד המנהל, יש צדק בדברי  אישרו את התקציב אחרי שבע שנים.

 2011, לא 2011גאולה, היינו עושים את התקציב מול התכנון, תכנון מול ביצוע של 

 - - -מבחינת  2010מול 

אני אומרת משהו יותר פשוט, אני אומרת, אנחנו  גאולה אבידן:

לא כל כאן בעיקר משפטנים ובמשפטים כשיש בעיות משפטיות אנחנו מתחבטים, 

 שכן בנושא של חשבונאות, כספיים, מה יש לי לומר בזה.

  - -לא, אבל לצורך הענין הסמנכ"ל לענייני כספים  יעקב בורובסקי:

 - - -הוא מצויין, הוא מצויין, אבל צריך מישהו  גאולה אבידן:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 6 20.1.2013תל אביב, 

הוא היד הארוכה שלנו, הוא היה צריך להציג פה  יעקב בורובסקי:

שר, אז תכנון מול ביצוע, הוא צריך לתת לנו בהנחה שאנחנו מבקשים עכשיו לא

 סקירה על מה מדובר, מה הפערים, כדי שנדע. 

 בסדר גמור. ר, אמיר גילת:"היו

במקביל אני רוצה להבין למה אנחנו צריכים  יעקב בורובסקי:

 לאשר, האם זה כתוב באיזה מקום כסמכותנו. 

 היועצת המשפטית אמרה שאנחנו צריכים.  אסתי אפלבאום:

 יש נוהל. רסיה צוגמן:מ

 - - -מה נוהל  גאולה אבידן:

השאלה בענין הוצאות ההפקה, עיקר הסכום  ערן הורן:

 25.5הוסבר בזה שהופסקו החדשות המקומיות ואז היה הפחתה בצד ההכנסות של 

 מליון קל והפחתה מקבילה בצד ההוצאות. 

יש פה צדק בטענות שההליך הוא לא הליך נכון  יואב הורוביץ:

הליך הזה של אישור הדוחות, דוחות, בין אם זה גוף סטטוטורי ציבורי ובין אם זה ה

גוף מסחרי רגיל, עושים נניח אחת לרבעון, גוף מסחרי שמפרסם דוחות עושה, ופעם 

בשנה מציגים עם כל הפרמטרים של השוואה לשנה שעברה תקציב מול ביצוע, זה 

בצורה טובה כולל מצגת שנוגעת  שלושת הפרמטרים ואז אתה יכול לעמוד על דעתך

באותן נקודות שעשו את ההבדל ואז אתה יודע אחרי סקריה של שעה שעתיים 

שמיוחדת אך ורק לנושא הכספי, אתה יודע לעמוד על דעתך. הכניסה כרגע לסעיף 

כזה או אחר היא חסרת משמעות מבחינת חברי הוועד המנהל כי היא מנותקת 

 - - -רוצה להגיד שום דבר כי זה מההקשר ואי אפשר, אני גם לא 

 - - -אני מקבל את ההערות  ר, אמיר גילת:"היו

לכן אני חושב שצריך לנהוג, צריך לסכם שנה  יואב הורוביץ:

 - - -ואנחנו עכשיו בינואר, צריך לסכם שנה 

 .2011זה  ר, אמיר גילת:"היו

קל וחומר, זה לא משנה, צריך לעשות את זה עם  יואב הורוביץ:

 שאנשים יוכלו להבין וזהו.  מצגת



 
 ישיבת הוועד המנהל

 7 20.1.2013תל אביב, 

אני אומרת משהו יותר מזה, ערן עושה עבודה  גאולה אבידן:

מדהימה, אין לזה שום קשר למה שאני אומרת, אני אומרת, בכל מקום מתוקן צריך 

שתהיה איזה שהיא יכולת או לבקר, און שהביקורת תהיה הערות או הארות, לא 

ר אמורים לסמוך על דעתו של ערן וזה משנה, אבל לנו אין את הכלים, יוני ואמי

בסדר אבל צריך עוד מישהו, ערן עשה איזה שהיא עבודה, מישהו שמסתכל ואומר כן 

לא, ערן למה ככה, אין לי אפילו את השאלות לשאול אותו, אין לי איזה שהיא 

 - - -אמירה 

את תוכלי לענות לו ובלבד שההליך יהיה הליך  יואב הורוביץ:

יך הוא לא נכון. את תוכלי בכלים שלך להתייחס לזה אם ההליך נכון. היום ההל

יהיה נכון, ההליך הוא לא נכון. אתה צריך לסכם שנה, תהליך של סיכום שנה הוא 

תהליך מתגלגל, הוא גם לא במצגת אחת, יש ועדת כספים, לצורך הענין ועדת מאזן 

קודמת, עדים שהיא מקבילה לוועדת כספים וזה מה שצריך להיות, אמרתי, שנה 

מול ביצוע ואז אתה יודע ואז מציגים את זה. לכן אמיר, אני אגיד לך יותר מזה, מה 

מטרת הסעיף הזה בפרוטוקול עכשיו, יש פה בעיה, אי אפשר בצורה כזאת להחתים 

 אותנו על הדו"ח.

השאלה היא למה אנחנו צריכים בכלל לחתום על  יעקב בורובסקי:

 הדו"ח.

ומר שיושב ראש הרשות מגיש לשר את החוק א מרסיה צוגמן:

 הדו"ח הכספי פעם בשנה.

 הוא כבר הגיש.  יעקב בורובסקי:

 לא תקציב, דו"ח כספי.  מרסיה צוגמן:

תנו לי חצי דקה להבין, ככל שאני מבין הדו"ח הזה  יעקב בורובסקי:

 הוגש כבר.

 לא. מרסיה צוגמן:

הוא הוגש,  אני מביא את זה לוועד המנהל בטרם ר, אמיר גילת:"היו

 בטרם הוא חתום. 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 8 20.1.2013תל אביב, 

ויושב ראש הרשות לא פועל לבדו, הוא פועל יחד  מרסיה צוגמן:

 עם הוועד המנהל.

יושב ראש הרשות מביא את זה עכשיו לידיעת  יעקב בורובסקי:

 הוועד המנהל לפני שהוא מעביר את זה לשר הממונה.

 נכון.  מרסיה צוגמן:

 ספי. ויש הגדרה מה זה הדו"ח הכ איתנה גרגור:

אז מייחדים לזה חצי שעה, מביאים שלושה אנשי  יעקב בורובסקי:

כספים, אומרים מה היה התכנון, מה הביצוע, איפה עמדנו בביצוע, איפה היו כשלים 

 ומה אנחנו רוצים להציג, אם היו והולכים הלאה.

 יש רואה חשבון חיצוני? אסתי אפלבאום:

מיושרים. מדובר  אני אתייחס, רק כדי שכולם יהיו ערן הורן:

, לפי תקני החשבונאות הם נערכו ע"י ההנהלה, ביקר 2011על דוחות כספיים לשנת 

אותם משרד רואה חשבון סומך חייקין, הוא סיים את הביקורת שלו, גם המצגת 

שאתם מדברים עליה היא קיימת, היא הוצגה לוועדת הכספים, יש שם מספרי 

 .השוואה ונשמח להציג אותה לוועד המנהל

אם היא הוצגה לוועדת הכספים והיושב ראש  יעקב בורובסקי:

סומך על ועדת הכספים ולא רוצה להביא את זה לוועד המנהל זאת גם אפשרות, 

אבל אם זה בוועד המנהל אז תעשה את אותו הסדר כלפי הוועד המנהל. למה אתה 

 מקפח אותנו. 

אני מעדיף לעשות את זה כשהחשב יבוא ואולי  ערן הורן:

 היינה לכם שאלות לרואה החשבון.ת

 - - -אל תקפחו אותנו כי אחרת  יעקב בורובסקי:

 - - -אנחנו ארגון לומד  ר, אמיר גילת:"היו

ערן, יש למישהו את הכלי הזה, לנו וודאי שאין,  גאולה אבידן:

אבל יש למישהו את הכלי הזה לומר לדוגמה, מה מטריד אותי, ברור שאני לא 

בר, אבל יש למישהו את הכלי הזה לומר, הרי רואה חשבון רק חותמת פה על שום ד
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היה סכום כזה  Xמסתכל מבחינה חשבונאית אבל אין לו את הכלי לומר לך, למה על 

 היית צריך לעשות בדיוק הפוך. Yועל 

 זה התפקיד שלו.  יואב הורוביץ:

יואב, אני מודה לך שהקדשת עשר דקות לנושא  גאולה אבידן:

 - - -לומר עכשיו בעשר דקות ולחתום, זה התפקיד של מיש אמור  הזה, אתה יכול

גאולה, אני הסברתי, אני לא אחתום, אחרי  יואב הורוביץ:

 - - -שתיערך בפנינו מצגת 

 - - -ויבוא רואה חשבון וחשב  אסתי אפלבאום:

 - - -רואה החשבון המבקר מי שזה לא יהיה  יואב הורוביץ:

 זה חשבונאי.  גאולה אבידן:

זה לא אומר שאת יכולה לחתום על שום דבר,  יואב הורוביץ:

בפתיח של הרואה חשבון הוא אומר שלפי מיטב הכרתי ולפי הנתונים ומתוך הנחה 

, זה המשמעות שלו, לא פחות 2זה  1ועוד  1-שהובאו בפני כל הממצאים אני מאשר ש

 ולא יותר. 

כבוד, אבל התפקיד לא של הוועד המנהל עם כל ה גאולה אבידן:

התפקיד של שני המנהלים זה לקרוא את זה ולתת לך את הכלים לדעת או לשאול 

 את השאלות שקשור להפקה, לפחות להעלות את השאלות. 

אני אגיד לך איך זה מתנהל בגופים אחרים שיש  יואב הורוביץ:

בהם מועצת מנהלים או ועד מנהל. אחרי שהוצגו בפנייך הדברים ואחרי  שראית 

ה החשבון אישר שזה נכונות המספרים, נכונות האריתמטיקה, שמשרד רוא

וכשיושבים בפניך היושב ראש והמנכ"ל ומי שרוצים שיגיע, את שואלת את 

 - - -השאלות, למה הפקה, למה ככה, למה אחרת 

אז יואב, מה לעשות שלא נולדתי גאון, מה לעשות  גאולה אבידן:

אני אומרת שבדיוק על זה צריכים שאין לי כלים לומר למה הפקה ולמה לא ולכן 

 - - -לתת את הדעת האנשים המקצועיים 

 - - -בסדר, אבל את עושה הבחנה, המקצועיים  יעקב בורובסקי:

 מה שהוא אומר זה חשבונאי. גאולה אבידן:
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המקצועיים נתנו את דעתם, מעבר למקצועיים יש  יעקב בורובסקי:

עכשיו לאישור שלך, את יכולה  מוסדות, את חלק מהמוסדות, הם מביאים את זה

 - - -לשאול איזה שאלה שאת רוצה 

 אין לי את הכלים לשאול את השאלות. גאולה אבידן:

 אז אל תשאלי.  יעקב בורובסקי:

 את לא חייבת. ר, אמיר גילת:"היו

אבל כגוף המוסד מפקח על ההנהלה. וזה חלק  יעקב בורובסקי:

 מהתהליך. 

מרתי אנחנו ארגון לומד ומאחר וזאת אז כמו שא ר, אמיר גילת:"היו

הפעם הראשונה שהדוחות מונחים לפתחנו, אז אנחנו נקיים את הדיון המקדמי הזה, 

כל שאני אמרתי מבחינת השאלות שלי זה, שאלתי שאלות על הענין של למה הירידה 

 2013בהפקה למשל, כמדיניות חשוב לנו להבין מה קורה פה, זה רלוונטי גם לתקציב 

מבחינת ההפקות ולכן נגעתי בזה כשאלה ואמרתי שזה יחזור  2013לות ולהתנה

אלינו אחר כך בדיון אחר, וגם ראיתי פה דברים שהם כבר לא עדכניים, למשל כתוב 

פה שהתנאי המתלה של מועצת מינהל מקרקעי ישראל לא הוסר בעוד שהוא הוסר 

כספים. אז אני  ולכן צריך לתקן את זה בדוחות וזאת היתה ההערה שלי לסמנכ"ל

מציע שבדיון הבא, ערן, תביא את המצגת, תעדכן פה את מה שצריך מבחינת 

העידכונים של התנאים המתלים וכו', תזמין את כל הגורמים הרלוונטיים שאתה 

 רוצה ונקיים את הדיון.

דרך אגב, יש כאן גם את ענין הוצאות השכר  איתנה גרגור:

ברנו על דו"ח הממונה על השכר שטוען על שירדו, שאנחנו רק בישיבה הקודמת די

 חריגות שכר, איך זה מתיישב ביחד. 

עידכון רפורמה. יואב, דיווחתי שאתה מונית  ר, אמיר גילת:"היו

 מטעם המוסדות להיות איש הקשר בנושא המשא ומתן אז בוא תעדכן. 

לפני כשבועיים התנהל משא ומתן, בהמשך לאישור  יואב הורוביץ:

הל לתת לי את הסמכות להיפגש עם אגודת העיתונאים ולנסות של הוועד המנ

ים פגישה יולהגיע, להביא את המשא ומתן איתם לידי סיום, נפגשנו לפני שבוע
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, כל הצדדים שכללה את ההנהלה, נציגי ההנהלה, נציגי אגודת העיתונאים

 שמעורבים בדבר הזה, בין אם מצד אגודת העיתונאים הגיעו קוצ'יק ואנשי משרדו

שמייצגים אותם במשא ומתן הזה, מצד שני הגיעו אנשי הלשכה המשפטית ועו"ד 

נחום פיינברג שקיבלנו אישור לשתף אותו בתהליך, אישור מראש ע"י הלשכה 

המשפטית ולאחר שהגענו, לאחר משא ומתן ארוך נכתבה טיוטה שהותנתה, הטיוטה 

לכין שהיה שליחו הזאת הותנתה בהסכמת האוצר, היה שם גם נציג האוצר אפי מ

של הממונה על השכר קובי אמסלם והתנאי, היו שני תנאים עיקריים לסיים את 

 המשא ומתן, אגודת העיתונאים הציגה דרישות שאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים

ן אותם, הם היו בהיקף של למעלה משלושה מליון שקל לשנה והתנאי ישהאוצר יב

גם אנחנו נראה שאין פה פריצה של המפורט יותר היה לא רק שאוצר יאשר אלא 

הסכמים נוספים שיש עם ההסתדרות שיכולים ליצור לאחר מכן פריצה תקציבית 

כזאת שלא רק תפריע לרשות השידור עצמה בתוך רשות השידור, אלא תפריע לאוצר 

במשאים ומתנים עם אגודות עובדים אחרות. זה נערך ביום חמישי, ביום שישי 

הודיע לי שהוא לא מקבל את המתווה הזה שאנחנו הצגנו, קובי אמסלם לאחר מכן 

הוא בדיוק טען כנגד העובדה שהדרישות של אגודת העיתונאים מהווה פריצה, קודם 

כל הם מהוות התנערות מההסכמים שעליהם הם חתמו והם מהוות פריצה 

תקציבית כזאת שהוא לא יכול לעמוד בה. בנוסף לזה אני גם התניתי בשם כולנו 

ר שהתייעצתי עם ההנהלה, את סיום, ניסיתי לנקות שולחן באופן מלא ואמרתי ולאח

שאני מבקש שיורידו את ההתנגדות שלהם למעבר ללוד, אגב נאמר לי ע"י אגודת 

העיתונאים בירושלים שהם אכן, באופן לא פורמאלי, הם מורידים את זה, הם אמרו 

בשם אגודת העיתונאים  לי שמבחינתם אין שום בעיה אבל הם לא מסוגלים לדבר

בתל אביב, מה שמעיד גם על הבעייתיות בלסגור עסק עם יושב ראש אגודת 

העיתונאים הנוכחי, כשהוא מגלה את דעתו ואומר באופן ברור שהוא לא יכול לסגור 

בשם אגודת העיתונאים בתל אביב. היו לי מספר שיחות לאחר מכן עם הממונה על 

בהיר לי בצורה ואני גם חייב וידוי קטן, ככל שאני השכר באוצר, הממונה על השכר ה

נכנסתי פנימה לתוך המשא ומתן והבנתי יותר, אני מבין היום יותר טוב את הטענות 

של האוצר, שהוא ככל שאני כרגע עומד על דעתי ואני מסכים איתו, האוצר אומר 
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באופן מאוד ברור, ההסכמים האלה נחתמו, כרגע הם חוזרים בהם מהסכמים 

יימים ומנסים לשפר עמדות, אני רק אתן לכם על קצה המזלג למה הכוונה, ובענין ק

הזה ערן תסייע לי אם אני טועה במינוחים, אחד הדברים המרכזיים שעליהם 

מתרעם האוצר זה שהוא אומר שאגודת העיתונאים מנסה להלבין או לכבס במונח 

פיקטיביות ולא שעות  שכר כולל תוספות ושעות כוננות ושעות נוספות שהם שעות

אמיתיות, שעות שבמהלך השנים נוצרו והיום מה שהם מנסים לעשות זה להגיד 

שזה, ואז הוא אמר לי ואני חייב להגיד שהוא היה מאוד לוחמני, הוא אמר יואב, 

תעזוב את זה, אתה מאוד מתאמץ ואני מבין את זה, ממחר בבוקר שיחתימו שעון 

ר שההסדר הזה מטיב איתם, בוא נעשה את זה עבודה, אנחנו הגענו איתם להסד

ממחר בבוקר ושיהיה מה שיהיה. אני עשיתי כל מאמץ ביחד עם ההנהלה לנסות בכל 

זאת במהלך התקופה להגיע להידברות, וניהלנו איתם איזה שהוא דו שיח כזה שהוא 

בפגישות אלא בהעברת מסרים ואני גם אמרתי באופן אישי גם לדני זקן לא דו שיח 

ם ליוסי קוצ'ק שמייצג אותם, האוצר מאוד עומד על דעתו, אי אפשר לנתק את וג

המשא ומתן שלנו ממה שקורה במדינת ישראל בימים אלה, ברור לכולם שההוצאה 

הציבורית גדלה ובעיקר גדלה כתוצאה מזה שכל מיני משאים ומתנים הסתיימו 

 40לים כותרת בפריצות תקציביות של סקטורים שונים ובסופו של דבר כשמקב

מיליארד או כמה שזה לא יהיה שהיא כותרת מאוד מבהילה, אז ברור שהאוצר 

בימים אלה סוגר יותר חזק ובשום פנים ואופן לא מוכן להגיע ובכל מחיר ואם אתם 

סבורים, אמרתי לדני, אם אתם סבורים שבעיתוי הזה אתם מוכנים להמר על כל 

אתם לוקחים הימור גדול. מה שקרה זה  הקופה וללכת אז אתם ילדים גדולים, אבל

שיוני נפגש עם דני זקן לא מזמן, היינו פה מתואמים, זליג לאורך כל התקופה ביחד 

 - - -איתי ישבנו וניתחנו, עשינו הכל מתוך רצון להגיע למצוא פתרון 

 שורה תחתונה?  גאולה אבידן:

אני בכוונה עושה את זה, כל מילה לא נאמרת  יואב הורוביץ:

תם, ולכן הגענו למה שהגענו ומחר בערב אנחנו נפגשים, מכנסים איזה שהוא נסיון, ס

אני קורא לזה נסיון שלנו לראות שהצד השני מבין באיזה עולם הוא חי ואחרי 

הנסיון הזה שבו נציג האוצר יסביר להם. אני רוצה לסכם, אנחנו מקיימים עוד משא 
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את זה עכשיו גם מתוך דאגה לעובדים, ומתן ביום שני, אני חושב שיש, ואני אומר 

גם דאגה למקום אבל מתוך אחריות כאזרח במדינת ישראל וכדירקטור ברשות 

השידור, אין שום אפשרות לפרוץ את ההסכמים הקודמים, אומר הממונה השכר 

תהיה משמעות של הטבות של שלהם  שהוא מוכן לייצר מנגנוני בוררות שהמשמעות

מינוס, אבל הוא לא מוכן שהם יוגדרו כפי שהעיתונאים כשני מליון שקלים פלוס 

רוצים שהם יוגדרו, אני מבין את הדרישות שלו, הדרישות שלו אם כל הזמן הם היו 

ברורות אז היום הם על אחת כמה וכמה ברורות ויכול מאוד להיות שאנחנו בבוקר 

ם למתווה הפגישה לאחר יום שני, ביום שלישי אנחנו נהיה במצב שבו אנחנו הולכי

אחר לגמרי. אני חייב להגיד לכם שאני לא אופטימי, משום שאני יודע מה הנטיה של 

האוצר, הם גילו את דעתם בצורה מאוד ברורה, אני לא חושב  שהיום יש מישהו 

שיכפה על האוצר לעשות איזה שהיא פריצה, אין דמות במדינת בישראל ובצדק 

 - - -שתעשה את זה 

 - - -מבינה, אז מה  אני לא גאולה אבידן:

 - - -ולכן האפשרויות  יואב הורוביץ:

אתם אומרים צ'אנס, אז אתם חוזרים למה שבורו  גאולה אבידן:

 - - -אמר ביום הראשון, תעשו איזה שהם צעדים מעשיים 

דבר אחד אני יכול להגיד, אני פיניתי המון זמן  יואב הורוביץ:

מאוד אמיתית, לא מן השפה אל החוץ, ותשומת לב כדי שאנחנו נוכל להגיד בצורה 

הלכנו, שמענו, השתדלנו, לחצנו, עשינו הכל כדי שזה יקרה. לכן אנחנו מסיימים את 

התהליך הזה מחר בערב ואת האופציות האחרות יכול לפרט היושב ראש, הוא מכיר 

 לאן אנחנו הולכים.

אני עוד לא רוצה להגיד את הדברים לאן אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

הולכים, בוא ניתן צ'אנס לתקווה, עם כל הפסימיות אני תמיד אוהב להיות 

רשות השידור במצב של מוות  1.1-אופטימי, כולנו יודעים, כמו שאמרתי מראש, ב

, עכשיו אנחנו צריכים לראות אם אנחנו 1.1-קליני מאחר ולא החלנו את הרפורמה ב

זה מה שאני יכול להגיד מנתקים אותה מהמכשירים או מצליחים להחיות אותה, 

כרגע, כולנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, הפרסומים האחרונים בתקשורת רק חיזקו 
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את מה שנאמר פה בחודשים האחרונים לגבי הגירעון וכו', כולנו יודעים גם מה 

התאריך מחרתיים וכל הבעייתיות והמורכבות של ניהול משא ומתן סמוך לתאריך 

יכנס כרגע ליותר מדי דברים אחרים, נעשה את זה בדיון הזה, אז אני מציע שלא נ

המשא ומתן, בהזדמנות זאת כמובן הרבה תודה יואב הבא, נדע גם מה התוצאות של 

ששמענו מכולנו על המאמץ והנכונות, מה שאפשר להגיד בהזדמנות הזאת זה את מה 

שרנו גם בשבועות האחרונים, סמנכ"ל הכספים מדווח לנו, קודם כל התקציב שאי

הוא במתווה של רפורמה, מניח רפורמה, וכמובן שאם אין רפורמה אז כל ההכנסות 

שכלולות ברפורמה לא יכנסו, הוא מדבר על האביב, הקיץ, כתקופה שבה רשות 

השידור תהפוך לחדלת פירעון על כל המשמעויות אבל זה רק חומר רקע לקראת 

 הדיון הבא. 

 . 12חלקי  1על  בינתיים אנחנו עובדים יוני בן מנחם:

אני שמח מאוד שהוועד המנהל נכנס לזה בישורת  :ג רבינוביץזלי

האחרונה, הרי ניסו לעשות מהלך של ספין להוביל את לכיוון ההנהלה שאנחנו 

 התנגדנו וכו', זה מאוד עזר ואנחנו מקווים שזה יצלח מחר בערב.

כמו  עד כאן בנושא הרפורמה. בנושא התקציב, אז ר, אמיר גילת:"היו

קרי  וסמכיםשנאמר, פורמאלית זה גם לא קשור לרפורמה כי עד שהגורמים המ

 - - -את התקציב שהוגש ממילא אנחנו חייבים הממשלה ושר האוצר לא מאשרים 

 . 12חלקי  1לדעתי כל משרדי הממשלה עובדים  יעקב בורובסקי:

, פה יש 12חלקי  1אז אני אומר, פורמאלית זה  ר, אמיר גילת:"היו

שהוא לא יוכל לצאת לפועל אלמלא תהיה רפורמה. עוד  2013שמעות לתקציב מ

 דיווח, זה נושא ההכנסות מהגבייה.

, לפי דו"ח של סמנכ"ל הגבייה 2012-יש גידול ב ערן הורן:

מליון שקל  15מליון שקל מעל התחזית, התחזית היתה  37-הגיש היא הסתיימה בכ

 מליון. 22 תוספת והוא הוסיף עוד

עם כל הכאב צריך להגיד את זה גם, שאנחנו באים  בורובסקי:יעקב 

 - - -התלונות על בעייתיות בגבייה, לשלוח זר פרחים לארץ נהדרת 

 יש את התובענה הייצוגית. גאולה אבידן:
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 יש עיתון שמנהל נגדנו קמפיין בענין הזה.  אסתי אפלבאום:

גבייה על אנחנו מביעים את הערכתנו לסמנכ"ל ה ר, אמיר גילת:"היו

ההישג, זה בהחלט הישג נאה, גם דווח שזה גידול שלא היה כמוהו בתולדות הרשות 

אבל יש לזה מחיר, אנחנו צריכים לראות את שני ציד המתרס, מבחינת תדמית 

רשות השידור זה נזק, יש בה בעייתיות וצריך לראות איך אפשר למזער את הנזקים, 

רר מעל לכל ספק שהם נוקטים למשל באי הארכת ההסכמים עם עו"ד שהוב

בפעולות לא חוקיות או אחרות, יש את הנושא של הקמפיין התקשורתי, אני חושב 

 - - -היה משדר  10שזה לא רק גלובס, זה גלובס ודה מרקר, בערוץ 

ארץ נהדרת וגאולה אבן גרמו לכך שקרובת  יעקב בורובסקי:

יפה משלמים ואני משפחה שלי שעשתה עליה התקשרה אלי והיא שאלה אותי א

 חיברתי אותה והיא שילמה. 

אין ספק שהפעילות האינטנסיבית של אגף הגבייה  ר, אמיר גילת:"היו

יוצרת גם תגובות אחרות, יש הרבה מאוד תלונות שמחציתן לפחות מוצדקות, כך 

שצריך לראות את שני צידי המתרס ואנחנו כבר הערנו בעבר לגבי התשדיר שלנו, של 

 - - -אם לא תשלם יבוא שוטר אגף הגבייה, 

מליון שקל לא הולך ברגל, זה  22עשו צחוק אבל  יעקב בורובסקי:

 הרבה כסף. 

אני מציע שנבקש מההנהלה לעדכן את התשדיר,  ר, אמיר גילת:"היו

אני חושב שצריך להיות תשדיר יותר ידידותי, יותר מסביר למה צריך לשלם שקל 

יותר מדגיש את התמורה ולא רק את החלק  ליום, יותר מחבק ולא רק מאיים אלא

של האגרה. נושא אחר, קביעת כללי רשות השידור, נעשה את זה קצר, העברתי לכם 

הצעת החלטה, בעקבות חקיקת חוק רשות השידור הרשות חייבת להביא הצעות 

צריך לאשר כללים בתחומים שונים, אם  לכללים והוועד המנהל של רשות השידור

 - - -רשות השידור ומינויים זה קבלת עובדי 

דרך אגב, בגלל שיש קמפיין בגלובס ובדה מרקר  אסתי אפלבאום:

אני מציעה, אני רואה הרבה פעמים את התגובות שלנו, הון תגובות מאוד יבשות, הן 

נכונות אני בטוחה אבל הן יבשות. אפשר לנסח תגובות שאומרות אותו דבר אבל 
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את התגובה ולהוציא, משהו שיהיה יותר, אני יותר מחבקות, או לתת לדדי לנסח 

מליון שקל זה כסף, אבל אם הם החליטו להתלבש עלינו זה  22-מסכימה עם בורו ש

 יעשה לנו נזק. 

אני חוזר ואומר שלהתמודד עם התקשורת צריך  יעקב בורובסקי:

שתהיה לנו תוכנית, לוקחים כל כלי תקשורת מהסקטור הפרטי, אל תשכחו שרשות 

 - - -היא הגוף התקשורתי החזק במדינה  השידור

 אבל אז יגידו שאנחנו אלימים.  :ג רבינוביץזלי

שיגידו מה שהם רוצים, לנו צריכה להיות תוכנית,  יעקב בורובסקי:

יתייחסו אלינו בכבוד, אני צריך לעדן את התגובה שלי כלפי גלובס, יש פה פינה של 

זיה, כל כלי התקשורת מדברים לפי חצי שעה פעמיים בשבוע גם ברדיו וגם בטלווי

השפה שלנו ולא לפי השפה, אסתי אומרת בואו נעדן, אני אומר לא, בואו ניצור מאזן 

 אימה כדי שיהיה ברור לכולם שלנו יש מה להגיד. 

אני רואה את הכללים מאושרים, אנחנו צריכים  ר, אמיר גילת:"היו

בי הכנת הכללים, ההצעה להכין כללים, יש פה הצעת החלטה בנושא שהועברה לג

מאושרת. אנחנו רוצים להתחיל בסקירות של היחידות השונות לגבי תוכניות עבודה 

, אנחנו התנינו את התקציב כפוף לכך שתהיה תוכנית עבודה. אתה מוכן 2013-ל

 להיום? 

זה לא מכבד את המנכ"ל שעכשיו אנחנו נתעסק  יעקב בורובסקי:

 עם זה.

 .ק שאלתי אם הוא מוכן להיוםאני ר ר, אמיר גילת:"היו

 - - -גם אם הוא מוכן  יעקב בורובסקי:

הבנתי, אני רק שאלתי אם הוא מוכן להיום עם  ר, אמיר גילת:"היו

, מכיוון שיש פה היום לחץ של אנשים אנחנו נדחה 2013-תוכנית עבודת המנכ"ל ל

 את זה, רק רציתי לברר אם זה מוכן. 

משהו שקשור למכתבים  אני רוצה לדבר על גאולה אבידן:

 .שאולי יש כאן מישהו שלא שייך ששלחת לייעוץ המשפטי אבל נראה לי

 אז בואו נבקש רק מחברי הוועד המנהל להישאר.  ר, אמיר גילת:"היו
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אני רק רוצה ליידע, אני מצטלם לתוכנית טלוויזיה  יעקב נווה:

 לאייטם על פסטיבל הזמר. 

פרסומות והתשדירים. יש הנושא של התקנות של ה מרסיה צוגמן:

את החוק של סיווג וסימון תשדירים שמגדיר איך לסמן תשדירים שלא מתאימים 

או שיש בהם אלימות או שתיית אלכוהול ודברים כאלה, אז שר  12לילדים מגיל 

התקשורת פנה לשר הממונה על רשות השידור בבקשה להיוועץ איתו על תיקונים 

ת. הם מבקשים להוסיף דברים שהם קיבלו שמשרד התקשורת רצה לעשות בתקנו

עליהם ייעוץ מקצועי מהרשות השניה והם מוצאים שזה יותר נכון לעשות את זה 

במשדרים. למשל היום התקנות קובעות שצריך לסמן אם המשדר אינו ראוי לצפייה 

 14 8ומעלה, מה שמבקשים להוסיף זה שבמקום  18-ומעלה ו 14ומעלה, לגיל  8לגיל 

 . 18-ו 15 12 8יה , יה18-ו

 ההנהלה התייחסה לזה? ר, אמיר גילת:"היו

ההנהלה התייחסה לזה. רק אני אסיים, זה שני  מרסיה צוגמן:

 - - -דברים, זה ועוד משהו, שהם גם מבקשים לסמן שיש 

 הוא אומר שהוא לא דן. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שההנהלה תשב, תגבשו דעה  יעקב בורובסקי:

יש לנו זמן להשיב למשרד ראש הממשלה אבל  מרסיה צוגמן:

 בסדר.

אז ההנהלה תעביר לנו הצעה לגבש את ההחלטה  ר, אמיר גילת:"היו

 ואנחנו נדון בה. 

 

 


