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אתה מן הסתם יודע שכולנו מקבלים למייל שלנו  :טלי אייכנוולד

כל מיני מכתבים מעו"ד ופניות מאגודת העיתונאים, על הסיפור של לינדה ועל 

הסיפור של המכרזים, אני באופן אישי מרגישה אי נוחות גדולה מזה מהסיבה שמצד 

האי נוחות שלי נובעת  אחד מתוארים שם דברים איומים ונוראים, אין לי עמדה,

מהעובדה שאין לי שום מידע על הענין, לא לצד הזה ולא לצד הזה, הדבר היחיד 

שאני יודעת שאנחנו אמורים לעשות בתור מליאה זה לפנות למבקרת הפנים ולבקש 

ממנה לבדוק את זה עבורנו. להתעלם מזה לחלוטין זה לא נוח לי. אני בדקתי את זה 

ולים לעשות זה לפנות למבקרת הפנים ולהגיד, מה אני והדבר היחיד שאנחנו יכ

 - - -חוקרת, בלשית 

קודם כל הנושאים שאתם הזכרתם מטופלים או  ר, אמיר גילת:"היו

נמצאים בהתדיינות משפטית כזאת או אחרת ולכן לא מקומה של המבקרת להיכנס 

כרגע לנושא הזה. זה מטופל במישורים אחרים. המליאה עוסקת בנושאים 

רוניים, בנושאים של מדיניות ולא בנושאים האלה, הוועד המנהל קיבל דיווח על עק

 - - -שני הנושאים שהזכרת 

מה התפקיד שלנו, שאני אברר, אולי היועצת  טלי אייכנוולד:

המשפטית יכולה להגיד, שמגיעים אלינו כאלה מכתבים מעו"ד, מאגודת 

נין מלבד האלמנט הרכילותי, העיתונאים, בתור מליאה מה התפקיד הרשמי שלנו בע

 - - -מה אנחנו 

אם אתם רואים שקורה משהו אז לבקש  חנה מצקביץ:

 התייחסות ולבדוק את הדברים. 

 אז צריכים לפנות למבקרת פנים, לא? טלי אייכנוולד:

 - - -תפני אלי  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -תפנו ליושב ראש והוא יפנה לגוף  חנה מצקביץ:

 - - -אז אתה תגיד את הגירסה שלך  טלי אייכנוולד:

ביקשת חוות דעת משפטית, אמרה לך לפנות  ר, אמיר גילת:"היו

 ליושב ראש. 
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אני חושבת שמרגע שהעליתם את הנושא היושב  חנה מצקביץ:

ראש צריך לפנות למי שצריך בהנהלה ולבקש את ההתייחסות שלה לטענות שנטענות 

- - - 

 כך יעשה. ר, אמיר גילת:"היו

לבקש לעשות בדיקה, אם יהיה ואם יהיה צורך אז  ה מצקביץ:חנ

 צורך. 

 אנחנו מכותבים ומוצפים במלא חומר. וופא זועבי פאהום:

 אני לא יודעת למה אתם מכותבים.  חנה מצקביץ:

אין לי מושג, יכול להיות שהכל שטויות במיץ  טלי אייכנוולד:

 עגבניות. 

 דע מה הטענות לגבי המכרזים.תרשו לי, אני לא יו ר, אמיר גילת:"היו

 שנקבע מראש והם מוטים וזה לא לפי הנוהל.  טלי אייכנוולד:

אתם תקבלו היום שיעור לדוגמה בנושא הליך  ר, אמיר גילת:"היו

 מינוי ברשות השידור.

 יש שם טענות נורא ספציפיות. טלי אייכנוולד:

ענות טענות ספציפיות בואי נשמע, תגידי מה הט ר, אמיר גילת:"היו

 הספציפיות ואני אתייחס. 

עמודים של עו"ד,  20מה תגידי, זה מכתבים של  טלי אייכנוולד:

 אתה רוצה שאני אסכם לך אותם?  

לגבי הדוברת, אני לא מתייחס פה במליאה   ר, אמיר גילת:"היו

לנושאים שביני לבין עובדי רשות השידור, זה לא המקום זה גם אמרתי נמצא 

ת אומרת בין עו"ד, אני לא מתכוון כהוא זה לנהל את ענייני בהתכתבויות כמו שא

 עם עובדי רשות השידור פה במליאה. 

 זה לא ענייניך הפרטיים. טלי אייכנוולד:

מעבר לענין שאני אומר שאני דוחה את כל הטענות  ר, אמיר גילת:"היו

ל שאני דוחה את המכתב הזה עעל הסף. זה למען הפרוטוקול שידעו חברי המליאה 

סף ואני לא רוצה לעסוק בו, זה לא המקום. לגבי המכרזים, אם יש טענות לגבי 
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המכרזים אני מוכן להתייחס ספציפית, אני ישבתי ברוב רובם אם לא כולם של 

ועדות המכרזים, אני אומר לכם שכל המכרזים היו על פי נהלי רשות השידור 

עשרות מכרזים בפרק זמן ובמקום שהם לא היו אנחנו ידענו לתקן כי כשאתה עושה 

כל כך מצומצם אז נעשות גם טעויות, אגב לא שלנו, של אנשים שאמונים על 

 הפרוצדורות ולא על הקביעה.

אבל אתה מבין שעכשיו אין לי שום, בסדר, אתה  טלי אייכנוולד:

צודק, מאה אחוז, אין לי שום, יש מבקרת פנים שהיא אמורה, איזה כלים יש לי 

 ה.בכלל להתייחס לז

אבל זה נבדק, יש דיון בוועדת ביקורת של המליאה  ר, אמיר גילת:"היו

 על נושא המכרזים. 

 אבל זה לא תפקידך. אנטון איוב:

 זה כן תפקידי. טלי אייכנוולד:

ברגע שהיושב ראש עונה או שאת מכתבת את  אנטון איוב:

 היושב ראש, נא עדכן אותי במה שכתוב כאן, אני חושב שיצאת ידי חובתך.

חלק מהדברים את מקבלת היום בדואר של הוועד  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -המנהל, אנחנו מדווחים על כמה מכרזים נעשו 

 זה לא ועדת חקירה. אנטון איוב:

אני אומר לך שישבתי בכל, אני מנסה פשוט לדייק,  ר, אמיר גילת:"היו

ה המשפטית ישבתי בכל המכרזים שנעשו עד היום, ההליכים היו תקינים, הלשכ

ואחד מהמכרזים, הם היו בפיקוח ובחסות ובשקיפות מול הלשכה ליוותה כל אחד 

 - - -המשפטית 

לא בחסות ולא בזה, הם היו בליווי הלשכה  חנה מצקביץ:

 המשפטית. 

 ליווי, בסדר. ר, אמיר גילת:"היו

לא צריך להגזים. כשנוח לכם זה הלשכה  חנה מצקביץ:

 אתם רוצים יועץ חיצוני. המשפטית, כשלא נוח לכם אז 
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הלשכה המשפטית ליוותה, זה תמיד נוח לנו  ר, אמיר גילת:"היו

 הלשכה המשפטית, אנחנו מאוד מכבדים אותה.

ממש, ממש. כשהיא אומרת את מה שאתם רוצים  חנה מצקביץ:

 לשמוע. 

ובמקום שהיו הערות ללשכה המשפטית אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

פי שאת יודעת ואם היה ליקוי, אני אומר שהוא לא נבע קיבלנו אותם בו במקום כ

 - - -מזדון 

 אין לי, באמת שאין לי טענה כזאת. טלי אייכנוולד:

אני רוצה להתייחס. קודם כל אני סבורה שזה כן  בלהה כהנא:

תפקידנו כחברי מליאה, זאת החובה שלנו לברר, אבל אנחנו צריכים להבחין בין שני 

בין מה שהוא התנהלות שוטפת שזה אפריורי סמכות של  דברים, צריכים להבחין

היושב ראש או של המנכ"ל ופה אין לנו למשל שיקול דעת לגבי עובד מסויים, יש לו 

שיקול דעת, הוא חושב שהוא לא עושה את העבודה מקצועית, אין שם שום שיקול 

כחברי  זר אלא שיקול אמיתי, זה התנהלות רגילה ושוטפת ואני לא חושבת שיש לנו

מליאה מה לומר. אם בסיפור הזה נכנס איזה שהוא סיפור הוא מחוץ לקונטקסט 

הישיר, כמו כל מיני טענות שאת יכולה להעלות על דעתך, בהחלט יש לנו מקום 

כמליאה. ולכן גם אני קיבלתי את אותם מיילים שאת מדברת עליהם, לאחד מהם 

היותי חברה בוועדה הזאת, השני אני קשורה ואחר כך אנחנו נדווח על זה, קשורה ב

אני לא קשורה ואני יכולה להגיד שהתקשרו אלי כמה חברי מליאה ושאלו את דעתי 

מה צריך לעשות ואני אמרתי להם, הם גם אמרו לי את זה, אני ארים טלפון לאמיר, 

במקרה הזה אמיר היה הכתובת, ואני אשאל אותו, אני אבקש ממנו הסברים, אם 

רים חרגו כמו שאני אומרת משיקול דעת נכון של מנהל ועובד, אני יראה לי שהדבזה 

אביא את זה בפניכם ואנחנו נעלה את זה במליאה וזאת חובתנו ותפקידנו. הם אמרו 

לי אנחנו סומכים עליך, אם תתרשמי שזה ענין של התנהלות מול עובד אז אנחנו זה. 

ני, זה מה שכתבתי אז היתה לי שיחה מאוד ארוכה עם אמיר על הענין הזה וא

לאותם חברים שפנו אלי במייל ששלחתי הבוקר באותו ענין, אני השתכנעתי 

שהדברים נעשו על פי שיקול דעת שיש לו כמנהל ולכן אין לנו מקום להתערב 
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כמליאה. אבל השאלה שלך היא יותר מלגיטימית, היא שאלה מאוד נכונה, זה כן 

 - - -לות לדיון פה אם אין בו צורך תפקידנו כמליאה. אבל להתחיל כל נושא להע

אני לא רציתי להעלות לדיון, אני רק רציתי לדעת  טלי אייכנוולד:

 מה הוא המנגנון, מה אני אמורה להגיב בכלל.

 השאלה שלך הכי נכונה שבעולם.  בלהה כהנא:

 להתעלם? טלי אייכנוולד:

לא, את צודקת, השאלה שלך נכונה וזאת  בלהה כהנא:

חושבת שהבירור צריך להיות מקדמי מול אמיר או יוני ואם אחד התשובה. אני 

מאיתנו רואה שיש פה משהו שחורג מהתנהלות, נראה לנו לא ראוי, לא מתאים, כל 

דבר שתגידי צריך להביא את זה בפני המליאה ואנחנו צריכים לקיים על זה דיון, 

ה באמת סתם אבל אם חבר מליאה שמברר את זה בירור כזה ראשוני ונראה לו שז

 - - -התנהלות מול עובד, כל אחד יש לו את הטענות שלו וזה אנשים, זה לגיטימי, אז 

אנחנו נפתח בעידכון רפורמה. אני רוצה לפני שאני  ר, אמיר גילת:"היו

אעביר את רשות הדיבור למנכ"ל, לומר שאנחנו במצב שאנחנו תוך מספר שבועות 

ה המכרעת, דיברנו הרגע על אחריותנו אם לא פחות מזה חייבים לקבל את ההחלט

מתנהלת ללא תקציב מאושר. דו"ח  2012כדירקטורים ורשות השידור מאז ינואר 

מבקר המדינה האחרון של שנה שעברה, או לפני האחרון, מתח ביקורת קשה על 

מישורים, אחד בנושא של מינויים בפועל וכאמור תהליך רשות השידור בכמה 

לקראת סיומו אפילו, אנחנו קיימנו עשרות מכרזים כי לא  המכרזים נמצא בעיצומו,

בכל מכרז מצאנו זוכה ולכן היינו צריכים גם פנימי וגם חיצוני ולא תמיד גם בחיצוני 

היה מועמד וכו', אז על מכרזים אנחנו נדבר אם תרצו אחר כך, זה גם מופיע בדו"ח 

הנושא של תקציב, של הוועד המנהל. הדבר השני שהמבקר מתח עליו ביקורת זה 

ומאז כניסתם של  2011רשות השידור פעלה ללא תקציב מאושר במשך שבע שנים עד 

המוסדות הנוכחיים לתפקיד באפריל שעבר אנחנו עשינו מאמץ ויושב פה גם יושב 

 2011-ראש ועדת הכספים דוד חיון שפעל נמרצות כדי להעביר תקציב, אנחנו ב

ב מאושר ומאוזן כמובן לרשות השידור. לראשונה מזה שבע שנים אישרנו תקצי

ובגלל בג"צ היוצרים אנחנו  2012-אנחנו רצינו להמשיך את המגמה הזאת גם ב
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קיבלנו צו מניעה שאנחנו לא יכולים לדון בתקציב באופן שלא יכלול את ההפקות 

נסחב, ברגע שהסתיים הבג"צ, הוא עוד לא  2012מקור ולכן הענין עם תקציב 

אבל ברגע שהגענו להבנות עם היוצרים, הבג"צ עדיין עומד ותלוי  הסתיים פורמאלית

אגב, אבל ברגע שהגענו להבנות עם היוצרים אנחנו הנחינו את ההנהלה להכין 

תקציב בשני תסריטים, תסריט של יש רפורמה ואז אין בעיה, זה תקציב מאוזן כי 

ם וההנחיה אנחנו מתקצבים את הרפורמה כידוע לכם גם בעזרת גורמים חיצוניי

משנה שעברה, לדאוג גם לתרחיש השניה היתה, זה גם ברוח דו"ח מבקר המדינה 

פסימי של אין רפורמה ואנחנו הנחינו את ההנהלה להכין גם תרחיש כזה 

שהמשמעות היא פער של מאה מליון, היה חסר בקופה מאה מליון כדי להגיע 

הניחה בפני המוסדות  לתקציב מאוזן, ההנהלה עשתה כמה צעדים בענין הזה, היא

את התקציב המאוזן בתסריט של אין רפורמה והוא ידון בשבוע הבא בוועדת 

כספים. בשורה התחתונה כרגע אין לנו תקציב, אנחנו כבר לצורך הענין ביוני, אני לא 

רוצה להגיד יולי כבר, ולכן אם אין רפורמה עד חודש יולי ולכן אני מגדיר את יולי 

, אנחנו חייבים לפעול לכיוון של אישור תקציב ללא מתווה של כשעת השין מבחינתנו

רפורמה והמשמעויות, אולי המנכ"ל יוכל לפרט יותר, המשמעויות הן דרמטיות 

ביותר מבחינת עתידה של רשות השידור והמשך קיומה לפחות במתכונת הנוכחית, 

רשות כלומר אין מצב שבמתווה של אין רפורמה אנחנו נוכל להמשיך לקיים את 

השידור כפי שהיא מתקיימת ולכן אנחנו שואפים להגיע לרפורמה. אז זה רק כדי 

שתדעו איפה אנחנו עומדים, אני רוצה להביא בפני מליאת רשות השידור, בפני 

 2012וועדת כספים, את התקציב של  מוסדות רשות השידור, זה הוועד המנהל

חרת אנחנו פה, טלי דיברת על במהלך חודש יולי, עם רפורמה או בלי רפורמה, כי א

אחריותנו, זאת האחריות שלנו להביא לאישור תקציב ואנחנו פה באיחור ניכר כי 

אנחנו כבר ביולי. הסברתי מה עיכב, הבג"צ, המשא ומתן, אבל שעת השין הגיעה. גם 

 - - -המנכ"ל שותף לדעה שתאריך היעד צריך להיות חודש יולי 

 עם גירעון של מאה מליון שקל?  אז הוצג תקציב טלי אייכנוולד:

לא, התקציב הוגש עם גירעון של מאה מליון,  ר, אמיר גילת:"היו

ההנהלה תיקנה את זה, אנחנו לא יכולים לאשר תקציב גירעוני, אבל המשמעויות 



 ישיבת מליאת רשות השידור
 8 18.6.2012ירושלים, 

של תקציב שספג מאה מליון הן דרמטיות. אני לא רוצה להיכנס לתרחישים יותר 

 פסימיים. 

אותה ישיבה אני צריכה שתסבירו בצורה אז ב טלי אייכנוולד:

 ממוקדת את ההשלכות של התקציב כשחסר מאה מליון.

המנכ"ל יכול להתייחס. רק אני אסיים, לכן אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

ביולי כיום שבו אנחנו יוצאים עם הרפורמה, חותמים על הסכמי  1רוצים להכריז על 

תי גם מהמנכ"ל, אני גם לא צריך הרפורמה, אי אפשר לסחוב את זה יותר וביקש

לבקש ממנו כי הוא עושה את זה לבד, לפעול עכשיו ביתר שאת כדי להביא את 

, תוך גזירת לוחות 1.7-המשא ומתן מול האוצר ומול הגורמים האחרים לסיום עד ה

 הזמנים המתבקשים מהתהליך הזה. זה הרקע. 

ב ראש, אני אתחיל מהדברים האחרונים של היוש יוני בן מנחם:

רשות השידור לא תוכל להתקיים במתכונת הנוכחית אם לא תושג הרפורמה, הדבר 

היום לפי החוק מחוייבים לשדר שני ערוצי טלוויזיה ושמונה הזה ברור, אנחנו 

בעיקר  2012רשתות רדיו, אנחנו לא נוכל לעמוד במשימה הזאת כיוון שהתקציב של 

שנקרא, שאנחנו נדרשים לתת השנה בעקבות בג"צ היוצרים או הפקות המקור מה 

מליון ש"ח להפקות מקור, אנחנו לא נוכל להציג תקציב מאוזן. אנחנו הכנו  74כבר 

תקציב לתרחיש של אין רפורמה, הצעת תקציב קשה מאוד, דרמטית, אני לא רוצה 

להיכנס לפרטים לפני שזה נדון במוסדות, אני רק אגיד באופן כללי שהיא מדברת על 

דות ברשות השידור, גם ברדיו וגם בטלוויזיה. המשמעות היא פגיעה סגירת יחי

בשידור הציבורי, זאת המשמעות של הדבר הזה. לכן אנחנו הולכים בכל הכוח על 

הרפורמה. אבל אני רוצה שתהיו מודעים למה שקורה ברפורמה, הנושא הזה גם 

בדיקה של הצגתי אותו אתמול בוועד המנהל, כדי שלא נטעה ולא ניפול עשינו 

ישימות הסכמי השכר החדשים של הרפורמה בפיילוטים על יבש מה שנקרא, לראות 

אם אפשר להפעיל את רשות השידור בהסכמי השכר האלה שנחתמו. עשינו 

פיילוטים שמקיפים את כל עובדי רשות השידור, היום היה הפיילוט האחרון עד 

אנחנו ננתח אותו, אבל יש  שעות הצהריים של אנשי הטלוויזיה, של הערוץ הראשון,

כמה דברים שעולים מהפיילוט הזה, אנחנו מחפשים עכשיו איך להתגבר על הבעיה 
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הזאת שסלי העבודה שנקבעו בהסכמי הרפורמה לעובדים ברדיו ובטלוויזיה הם לא 

מספיקים כדי להפעיל את רשות השידור לפרק זמן של יותר משבועיים וחצי מתוך 

ר של עשרה ימים נניח שאנחנו לא יכולים לשלם שכר חודש ימים, יש איזה פע

לעובדים ולא יכולים להפעיל את הרשות על פי ההסכמים האלה. אנחנו בדקנו 

אחורה וסמנכ"ל הכספים ערן שנמצא פה יתקן אותי אם אני טועה, מסתבר שגם 

ההנהלה הקודמת שחתמה על ההסכמים האלה גם היא עשתה פיילוט בזמנו, לא 

עובדים,  50עובדים אלא פיילוט על  2,000קיף כמו שאנחנו עשינו על פיילט כזה מ

אבל כבר אז התגלה שסלי העבודה אינם מספיקים כדי להפעיל את הרשות, הבעיה 

היתה רק שהם עשו את הפיילוט הזה אחרי שהם חתמו כבר על ההסכמים ולא לפני 

הבעיה, כי זה לא אנחנו מנסים עכשיו לראות איך אנחנו מתמודדים עם שהם חתמו. 

חוכמה לחתום על רפורמה שאפשר ליישם אותה רק שבועיים וחצי מתוך חודש ימים 

ובשאר ימי החודש איך נפעיל את רשות השידור. השבוע היתה פגישה של צוות 

הרפורמה, סמנכ"ל כספים מנהל כוח אדם וסגנית היועצת המשפטית עם סגן 

העלו שם את הנושא הזה והוא אמר הממונה על השכר ברק שטרוזברג וצוותו והם 

שהוא רוצה או מוכן לפתוח את ההסכמים, את הסכמי הרפורמה.; חושבים שזאת 

תהיה טעות לפתוח את ההסכמים, אנחנו רוצים למצוא פתרון בלי לפתוח את 

ההסכמים כי עד שההסכמים האלה נחתמו עברו שבעה מדורי גיהינום, מנסים 

ם הממונה על השכר, עם עו"ד קובי אמסלם, למצוא את הדרך. אתמול נפגשתי ע

הממונה החדש על השכר באוצר והסכמי העבודה ואנחנו ננסה לראות איך אנחנו 

מתמודדים עם הדבר הזה. אבל קיימת בעיה ואתם צריכים להיות מודעים לה. 

הסכמי השכר והנחיות הממונה על השכר ליישום הרפורמה הם חלק מהסכם 

הגיע להסכמות עם האוצר כדי לחתום על הרפורמה, אנחנו המימון שאנחנו צריכים ל

צמצמנו את הפערים ואנחנו עכשיו עושים עבודה מכינה לעוד פגישה כדי לצמצם עוד 

יותר את הפערים, יש גם את נושא הנדל"ן, גם בנושא נספח הנדל"ן אנחנו צמצמנו 

איתם על פערים מול גבי שוחט סגן החשכ"ל והצוות שלו וביקשנו פגישה נוספת 

הטיוטה של ההסכם המפורט של הנדל"ן שהם הגישו לנו, ביקשנו פגישה נוספת 

איתם, וברגע שנצמצם את הפערים, אני מקווה מאוד שנוכל לעשות את זה עד סוף 
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החודש, אנחנו נביא את זה לאישור המוסדות ואז המוסדות וביניהם גם אתם וודאי 

 דל"ן וגם בנושא הסכם המימון. תידרשו לקבל את ההחלטות גם בנושא נספח הנ

סוגיית העובדים זאת סוגיה כספית אני מבינה,  חני פרי:

 צריכים למצוא מקור מימון או לתקן את ההסכמים?

צריכים לתקן את ההסכמים ולמצוא מקור מימון  יוני בן מנחם:

כי סלי העבודה בנויים על סל אישי לכל עובד, מה שעשו, עשו ממוצע, אני לא רוצה 

וכל עובד קיבל סל אישי, בסל האישי כנס לזה, ממוצע של סל של שעות נוספות להי

הזה אי אפשר להפעיל את העובד במגזרים מסויימים ברדיו ובטלוויזיה לכל החודש, 

הסל לא מספיק, צריך לחרוג מהסל הזה והנחיות האוצר הן שאסור לחרוג ואם 

 חורגים אז תוספת החריגה משמעותה כסף. 

מה המשמעות בכסף של החריגה הזאת  ולד:טלי אייכנו

 מההסכמים?

מליון  1.7כבדה מאוד. כל אחוז חריגה זה בערך  ערן הורן:

 שקל.

 כל אחוז חריגה, וכמה אחוזים יש?  טלי אייכנוולד:

 אנחנו נדע את זה כשננתח את הפיילוט.  ערן הורן:

 .30%אבל זה פחות או יותר  טלי אייכנוולד:

 לא יודעים.  אנחנו עוד ערן הורן:

 הוא אמר שחסרים עשרה ימים.  טלי אייכנוולד:

אנחנו עוד לא יודעים. הפיילוט שנעשה אתמול  ערן הורן:

 - - -והיום אנחנו נכמת את התוצאות וננתח אותם 

 - - - 30%נגיד אם זה  טלי אייכנוולד:

 מה שאמרתי מבוסס על הפיילוט הקודם.  יוני בן מנחם:

 מליון שקל. 50זה  30%אם זה  ערן הורן:

 מליון שקל בשנה.  600, 12מליון שקל כפול  50 טלי אייכנוולד:
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מה שאמרתי מבוסס על הפיילוט הקודם שהיה  יוני בן מנחם:

לפני שבועיים, אמרתי שהיום בצהריים הסתיים הפיילוט החדש שעשינו אז עדיין 

 - - -אין לנו את התוצאות 

 מליון שקל בשנה.  600-ל 400אז זה בין  טלי אייכנוולד:

זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, כל תקציב השכר  דוד חיון:

 . 300-של הרשות הוא להערכתי משהו בסביבות ה

 . 480 ערן הורן:

 . 30%אז תוסיפי נניח  דוד חיון:

 הסיכוי לרפורמה שואף לאפס.  טלי אייכנוולד:

מנת, כולנו  אני זוכרת שאנחנו הגענו עד הלום על וופא זועבי פאהום:

מונינו על מנת להריץ ולאשר את הרפורמה, המצב שיכול להיות שהרפורמה לא 

מעמידה אותנו במצב שהוא, כאילו מה אנחנו עושים כאן, אם לא באנו  1.7-בתאושר 

בשביל זה. והשאלה אם יש בידינו לעשות את החתימה הזאת, לבצע את החתימה על 

 זה תלוי בנו.ומה מונע בעדנו ואם  1.7הרפורמה עד 

אז אמרתי, אני מבקש שאנחנו ננחה את ההנהלה  ר, אמיר גילת:"היו

, לגזור את לוחות 1.7כמליאה וזה יעזור לך גם במשא ומתן, לסיים את התהליך עד 

, אי אפשר למשוך 1.7-הזמנים המתבקשים מזה שאנחנו רוצים לסיים את הענין ב

ז ישבו עד שיצא עשן לבן ואם צריך את זה יותר ואם צריך לשבת עד שיצא עשן לבן א

 - - -מעורבות של המוסדות 

אם צריך מהפך כזה של מאות מליונים אז אין לך  טלי אייכנוולד:

 סיכוי בכלל לסגור את זה. 

 בואו נקבל קודם את הנתונים המדוייקים. ר, אמיר גילת:"היו

אני לא רוצה להפחיד אתכם ולהלך עליכם אימים,  יוני בן מנחם:

חנו לכם על סמך פיילוט שעשינו לפני שבועיים, היום בצהריים הסתיים הפיילוט דיוו

החדש, אנחנו נצטרך כמה ימים לנתח אותו, אבל אני מאמין שעדיין הבעיה קיימת, 

 - - -זאת התחושה שלי, אני כמובן סומך על אנשי הכספים שהם יותר 
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יסכים  גם אם הבעיה היא קטנה זה מאה מליון ומי טלי אייכנוולד:

 לתת עוד מאה מליון, רבים חמש שנים כבר על, אני לא יודעת.

 אלה הן העובדות.  יוני בן מנחם:

 בסדר, יעלו את זה במשא ומתן.  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו נעלה את זה בפני האוצר, אני כבר דיברתי  יוני בן מנחם:

 - - -עם הממונה על השכר 

 - - -לי היא שיש סיכוי זאת אומרת שהתחזית ש טלי אייכנוולד:

 האוצר יכסה את זה במקביל לנדל"ן?  וופא זועבי פאהום:

 הנדל"ן זה סיפור אחר. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אין לזה מקור תקציבי, אם הפער הזה  יוני בן מנחם:

 זה לא חד פעמי, זה קבוע כל שנה. טלי אייכנוולד:

המנהל בכל מקרה אני אמרתי את זה גם בוועד  דוד חיון:

אסור לנו וצריכה לצאת קריאה מהמליאה שזאת הקריאה היותר חשובה כי אתמול, 

המליאה הזאת אישרה את הרפורמה, את מתווה הרפורמה, צריכה לצאת קריאה 

חד משמעית ואני קורא ליושב ראש לקבל את זה כהחלטה היום, שאנחנו לא מוכנים 

מים הרבה יותר גרועה בשום אופן לפתוח את ההסכמים. משמעות פתיחת ההסכ

מחוסר תקציבי כזה או אחר, מאחר שפתיחת ההסכמים להערכתי תדחה את 

הרפורמה בכמה שנים בגלל שצריך לפתוח שוב את המשאים ומתנים והרי האוצר 

מתוחכם מאוד והאוצר ברגע שהוא יפתח את ההסכמים אז הוא גם ינסה להוריד 

ולהרע אותם, אנחנו מדברים  את התנאים של העובדים שהיו בהסכמים הקודמים

על תקציב מדינה קרוב שהולך להיות תקציב שיקוזז בצורה מאוד חריפה, אז למה 

שזה לא יושת גם עלינו במקביל. אני חושב שאסור לנו בשום צורה שהיא, כי זה 

משמעותה כמו שהיושב ראש והמנכ"ל הזהירו באמת, פתיחת ההסכמים באמת 

 ת. קודם, סגירת הרשות, חד משמעי

אבל זה האוצר מה שאוצר, הוא גילה טעות  טלי אייכנוולד:

 - - -שעשתה רשות השידור 

 - - -האוצר לא גילה, אני רוצה לומר לך  יוני בן מנחם:
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 זאת בדיקה של המנכ"ל.  ר, אמיר גילת:"היו

כשאני התחלתי את תפקידי כמנכ"ל שמעתי את  יוני בן מנחם:

ואני אמרתי שאני לא הולך לרפורמה, כיוון  כל הדברים האלה מנציגים של ועדים

שהרפורמה נחתמה לפני שאני התחלתי את תפקידי אני אמרתי שאני לא הולך על 

הדבר הזה, התייעצתי עם סמנכ"ל כספים, כולם המליצו לי לעשות פיילוט גדול 

שיכלול את כל עובדי רשות השידור כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. שאלתי, היו 

 לא נעשו פיילוטים? אף אחד לא הצליח לתת תשובה ברורה.  פיילוטים,

 מה יש בפיילוט הזה? טלי אייכנוולד:

הפיילוט הזה, אם היית באה לפני שעתיים היית  יוני בן מנחם:

רואה מה הלך פה, יש מה שנקרא סדרני עבודה בכל מדיה והם משבצים את 

השכר החדשים. כמו  העובדים על יבש מה שנקרא בכל מיני תרחישים לפי הסכמי

שעושים בצבא תרגיל על יבש. לא הצלחנו לקבל תשובה ברורה אז הלכנו על 

הפיילוטים האלה והנה במקרה לפני כמה ימים גילה סמנכ"ל הכספים את אותו 

למשאבי אנוש, פרוטוקול של ההנהלה הקודמת, שמסתבר שהסמנכ"לית הקודמת 

איש, לא כמו שאנחנו עשינו על  50ליאור רמתי, עשתה פיילוט כזה, אמנם קטן על 

עובדים וכבר אז התגלה שיש בעיות, אבל הם עשו  50עובדים, היא עשתה על  2,000

 את הפיילוט אחרי שהם כבר חתמו על ההסכמים ולא לפני. 

 ברור לי לגמרי. טלי אייכנוולד:

אנחנו לא יכולים להסתיר את העובדות מפניכם כי  יוני בן מנחם:

דיווח אמין, אז אנחנו אומרים לכם את הדברים כפי שהם. אני אנחנו חייבים ב

מקווה, אנחנו היום נתנו הנחיות חדשות לסדרני עבודה בפיילוט החדש שעשינו, 

לנתח את התוצאות אבל אני מעריך שעדיין הבעיה קיימת. אנחנו, כפי שאמר היושב 

לפתוח את  ראש, נתנגד לזה כי אנחנו אומרים לכם את זה שוב, אנחנו מתנגדים

ההסכמים כי הפירוש של הדבר הזה הוא סגירת רשות השידור, זה חייב להיות 

 וודאי הדבר הזה. 

שניכם מדברים על זה שאנחנו חייבים לעשות את  וופא זועבי פאהום:

 הרפורמה.  
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 נכון.  יוני בן מנחם:

 אז מה הבעיה? וופא זועבי פאהום:

 נו.אנחנו לא עושים עם עצמ ר, אמיר גילת:"היו

ה איתכם שפתיחת ההסכמים היא אני מסכימ טלי אייכנוולד:

 בלתי, זה לדחות בעוד כמה שנים, אין ספק, אם בכלל.

 אין טעם. וופא זועבי פאהום:

מצד שני אני גם מבינה שהמשמעות של חוסר של  טלי אייכנוולד:

ימים הוא חסר סיכוי  31מליון שקל בשנה לתפעול של רשות השידור  200מאה או 

 מבחינת גישור ע"י משרד האוצר. 

אני רוצה להגיד על זה משהו. אני רוצה להגיד  דוד חיון:

שצריך להיות יצירתיים פה ויש לי גם משפט להגיד וגם שאלה למנכ"ל. לדעתי קודם 

כל צריך להיות יצירתיים מול האוצר ובלי לפתוח את ההסכמים, אם צריך ובאמת 

הפיילוט, אנחנו עכשיו רותמים את העגלה  יהיה חוסר שאתם תצביעו עליו אחרי

לפני הסוסים, אם אנחנו נדע מה החוסר אנחנו נבקש אותו כהשלמה תקציבית אבל 

בשום אופן אנחנו לא נסכים לפתוח את ההסכמים. שאלה שיש לי זה האם כל 

הפיילוט הזה הוא מתואם לחלוטין מול אגף מערכות מידע, כי יכול להיות שדרכם 

 איכשהו לגבי חלוקת הסל. תרונות יצירתיים אפשר למצוא פ

הוא מתואם במאה אחוז, המערכת של השיבוץ  ערן הורן:

 נבנתה על פי ההסכמים הקיבוציים. 

 צריך לחכות לקבל את התוצאות. דוד חיון:

 - - -בואו נראה את התוצאות  יוני בן מנחם:

אני מציע שההחלטה אם כן תהיה שהמליאה  ר, אמיר גילת:"היו

את להנהלה ומנחה את ההנהלה לסיים את המשא ומתן עם הגורמים הנוגעים קור

, תוך העיקרון של כיבוד המתווה, תיכף אני אגיד על זה 1.7בדבר לרבות האוצר עד 

מילה, תוך כיבוד המתווה שנחתם בין האוצר למשרד ראש הממשלה ותוך אי פתיחת 

ני רק אזכיר שהיו חסרים הסכמי השכר. יש התנגדות להצעה הזאת? לגבי המתווה א

מליון שקל להתנעת הרפורמה, המימון המשלים החסר להתנעת הרפורמה היה  400
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מליון, אני עוד פעם מזכיר את המספרים שאנחנו כבר כולנו מדקלמים,  400

הלוואה והיה חסר סכום  240מליון שקל ממענק של האוצר,  90הרפורמה ממומנת 

היא לא עלתה, היא הופחתה, אז הסכום הזה שגדל עקב העובדה שהאגרה לא רק ש

מליון שקל שהיה חסר להתנעת הרפורמה. אנחנו חיפשנו את הסכום  400-גדל ל

ומצאנו אותו בנכסי רשות השידור וכמו שאני תמיד אומר, דיברנו עם ראש הממשלה 

נכסים זה נכסים ואחרי -שטחים זה שטחים, זה לא ה-, זה לא ה242בשפתו, זה כמו 

קשים מאוד אני חושב שההישג הגדול ביותר הוא שרשות השידור תמשיך מאברים 

להישאר במתחם שערי צדק ופה במקום הזה תיבנה קרית רשות השידור מודרנית 

קומות. שני שליש אחרים מהמגרש ילכו למימון החזר ההלוואה, רוממה  24בת 

של אותה קרית ואולפני הרדיו בחוטים הסמוכים להם יפונו והפינוי יממן את הבניה 

 400-רשות השידור שהזכרתי קודם, יש עוד נכס ברחוב ירמיהו שיסייע גם להחזר ה

מליון מתוך  110מליון והסכום החסר יבוא מהקריה בתל אביב שגם אותה נפנה, 

מליון שקל ילכו  40-הסכום שיוקדש לקריה בתל אביב ילך להחזר אותה הלוואה ו

באיזור גוש דן, כשכרגע על הפרק בת ים או לוד לבניית קרית רשות השידור מודרנית 

והנושא הזה יובא להכרעת המליאה בקרוב. אני ביום ראשון מתכוון לכנס את ועדת 

כדי לגבש המלצה סופית בענין הזה ולאחר מכן זה יבוא למליאה. כך שאלה הנדל"ן 

 מוחזרים משני שליש שערי צדק, הנכס ברחוב ירמיהו הקריה 400-פני הדברים, ה

בתל אביב ואם אני מסכם את כל מה שאמרתי במשפט מאוד ציורי, אנחנו מתניעים 

מליון שקל, מפנים את כל הנכסים אבל בונים  400את הרפורמה, מקבלים צ'ק של 

קומות, שוב תחשבו גם על סביבת  24קרית רשות השידור מודרנית בשערי צדק 

זה ל הבניינים שלא ניתן העבודה, על הטכנולוגיה המתקדמת וכל מה שקשור בזה, 

להם כרגע תארים, שנמצאים כמה מאות מטרים מפה, ופינוי של הקריה בתל אביב 

אבל בניית מתחם שידור מודרני בגוש דן. זה הדיל והיו מאבקים מאוד קשים עד 

שניסחנו לפני מספר חודשים את מתווה המימון וברגע שהמתווה הזה שהוא נחתם 

דעת האוצר, כל יחידות האוצר הנוגעות בדבר, על במשרד ראש הממשלה, הוא על 

דעת המשרד הממונה, על דעתנו ואנחנו, כמו שאמרתי גם בהחלטה, מכבדים את 
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המתווה הזה ומצפים שגם הגורמים האחרים יכבדו אותו ככתבו וכלשונו ויאפשרו 

 את התנעת הרפורמה. 

נושא אחד שאמרנו אותו בדיונים הקודמים, חשוב  חני פרי:

שנוודא שבכל נקודת זמן גם בתסריט הפסימי ביותר לא יהיה מצב שנצטרך  מאוד

לפנות נכסים בלי פתרון אלטרנטיבי שיאפשר שידור, כי כמו שאנחנו יודעים עולמות 

הנדל"ן בארץ הם כמו בעולם ויכול בהחלט להיות מצב, לא יודעת מה, כל מיני 

 - - -מצבים 

לים זה כתוב במתווה חד וחלק, נכון. אז לגבי ירוש ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו עוברים דירה פעם אחת, כלומר מפנים את רוממה רק למתחם החדש שאנחנו 

אבל העיקרון כולנו מקווים שהוא בשערי צדק, המתווה גם יודע לדבר על חלופה 

הוא שאנחנו עוברים פעם אחת, בתל אביב זה חלק מהמשא ומתן, זה חלק מהפערים 

 - - -י אנחנו מפנים, איך מפנים וגם על זה יש כל מיני עדיין, זה הויכוח מת

 מה הוא לוח הזמנים המשוער לפינוי ולבינוי?  אנטון איוב:

ארבע שנים בירושלים, שלוש בתל אביב. כל זה  ר, אמיר גילת:"היו

יובא, אני מסכם את הדיון על הנושא של הרפורמה, כל זה יובא כמובן לאישור 

את הדברים שאנחנו צריכים בדרך במוסדות השונים, אם  המליאה, אנחנו עוד נעשה

זה בוועד המנהל ואם זה בוועדת נדל"ן ואם זה בוועדת כספים שתטפל גם בנושא של 

הסכם המימון וזה יובא לפה כמיקשה אחת כבר אחרי שזה יעבור את הפילטרים של 

מאוד וועדות המליאה. המליאה הבאה מתוכננת כפי שרשום לכם ואנחנו מסודרים 

, אני כבר אומר שאם יהיה צורך לכנס את המליאה בתאריך 9.7-בזמן האחרון, ב

 1.7-מוקדם יותר אז אנחנו נעשה זאת, אני חושב שאם המשא ומתן יסתיים עד ה

יהיה לנו בדיוק את השמונה ימים האלה לגבש גם אצלנו במוסדות בוועדות ולהביא 

נצטרך בצוק העיתים להקדים את , אבל אני כבר אומר שאם 9.7-את זה למליאה ב

 זה באשר לנושא הזה. המליאה אז אנא קחו את זה בחשבון. 

המנכ"ל אמר שכשהוא נכנס לתפקיד הוא בדק ועשה כל מיני דברים, גם אני נכנסתי 

ובדקתי, בהקשר אחר אני אומר, שהחוק מחייב את הוועד המנהל להגיש למליאת 

השבט לא ידעו להגיד לי מתי זה קרה בפעם רשות השידור בכל שנה דו"ח שנתי, זקני 
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האחרונה אבל אנחנו בכל מקרה מקפידים על החוק קלה כבחמורה והדו"ח הזה 

הופץ לכם, רק אם יש שאלות אני מוכן להתעכב כי הדברים גם נאמרים בשוטף, אבל 

נעבור על זה במהירות ואם אתם רוצים לעצור בנקודה מסויימת תעצרו אותי. 

ש השדרה הניהולית במכרזים, הזכרנו את פרסום דו"ח מבקר דיברתי על איו

המדינה וכתוצאה מהדו"ח הזה אנחנו החלטנו בוועד המנהל לחסל את תופעת 

המינויים בפועל, אנחנו שמנו בהחלטה ראשונה ואפילו הייתי אומר שזאת היתה 

החלטה סמלית של הישיבה הראשונה של הוועד המנהל, לבטל את כל המינויים 

ל ברשות השידור ולצאת להליך מכרזי. כמו שאמרתי בהתחלה אנחנו קיימנו עד בפוע

היום עשרות מכרזים, הצלחנו לאייש חלק ניכר מהשדרה הניהולית, אגב אין רע בלי 

טוב כי כשדובר בזמנו כשהגעתי לרשות על הרפורמה אז הדאגה הגדולה היתה איך 

אז לפחות העיכוב ברפורמה תבוצע הרפורמה כשכל המנהלים הם מינויים בפועל, 

גרם לזה שאנחנו עכשיו יוצאים לרפורמה עם שדרה ניהולית מיוצבת ואתם רואים 

פה את הרשימה, היא גם מופיעה לכם בחומר, של עשרות מנהלים שנבחרו בהליך 

מכרזי. אני חייב לציין בסיפוק את העובדה שוועדות המכרזים בחרו גם נשים רבות 

שידור, זה לא היה בכלל או בודדים ואנחנו הצלחנו לאייש לתפקידי ניהול ברשות ה

 תפקידים נשים מנהלות ואני חייב לציין את זה בסיפוק רב. במספר רב של 

 . 2012-ו 2011, זה על 2011זה לא דו"ח רק על  אנטון איוב:

זה דו"ח על שנה ראשונה של הוועד המנהל, אפריל  ר, אמיר גילת:"היו

 אי.עד אפריל, או מאי עד מ

 זה טעות. 2011אז זה שכתוב  אנטון איוב:

 . 2011-זה התחיל ב ר, אמיר גילת:"היו

 . 2012-יש כאן הרבה מינויים מ אנטון איוב:

. הרפורמה, כבר שמעתם 2011-2012נכון, זה  ר, אמיר גילת:"היו

עכשיו בהרחבה, הנושא של הכנסות הטלוויזיה והפקות מקור אנחנו נדבר על זה 

אז נחזור לזה בהמשך, על נכסי רשות השידור דיברתי, מבנה ארגוני,  בוועדת תוכן

אנחנו כרגע, יש מבנה ארגוני שגובש עוד ע"י צוותי המשא ומתן הקודמים, גם 

ההנהלה הקודמת, זה התחיל עם יושב ראש קודם, אחד הדברים שאני עשיתי 
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א לפתוח כשנכנסתי זה, כמו שמארתי לכם אני החלטתי לא לגעת בהסכמי השכר ול

אותם, כמו ששמענו גם עכשיו, כי אמרתי כל פעם שיבוא יושב ראש חדש או מנכ"ל 

חדש יפתחו את ההסכמים ולעולם לא נצא מזה, כיבדתי את מה שהושג עד בואי 

והתעסקתי עם המבנה הארגוני, אנחנו בתהליכים של בחינה מחדש של חלקים 

דיברנו על הנושא הזה,  מסויימים מהמבנה הארגוני, גם אתמול בוועד המנהל

כשכמובן הוא יושלם אנחנו נציג אותו. תקציב רשות השידור דיברתי, על האין 

, אותו תקציב שלא הצלחנו 2012תקציב, על היש תקציב של עכשיו, עקרונות תקציב 

להוציא לפועל בגלל הבג"צ ובגלל שכשגיבשנו את העקרונות, אני רוצה להדגיש לכם, 

פני בג"צ היוצרים הוועד המנהל קבע כעיקרון שלא משנה מה, תראו את העוגה, גם ל

וזה מבטא את המהפך בסדרי העדיפות של הרשות בימים אלה, עוד לפני בג"צ 

מליון שקל  60-תוכן ומליון שקל ב 60היוצרים אנחנו הנחינו את ההנהלה להשקיע 

עצר את זה בטכנולוגיות, לא משנה עם רפורמה או בלי רפורמה. בינתיים בא הבג"צ ו

אבל רק חשוב היה לי להדגיש איך אנחנו רצינו לצאת לדרך, מה היו עקרונות תקציב 

לפני שהוא נעצר. היתה פרשייה שלמה סביב הנושא של הפרסום ברדיו, פה אני  2012

רק אעיר בסוגריים שבגלל שבוועד המנהל נמצאים מספר חברים שהם בניגוד 

, הוקם פורום אחר שקראנו לו הוועד המנהל עניינים ומנועים מלעסוק בנושא פרסום

לענייני פרסום, הוא הורכב ע"י הגרעין של חברי הוועד המנהל שלא מנועים מלעסוק 

בנושא פרסום בתוספת חיזוקים מוועדת ביקורת ועדת כספים וועדות אחרות של 

המליאה והפורום הזה דן בכל הנושא של הפרסום ברדיו, זה היה בפני המליאה, 

דעים שניסינו להוציא מכרז חדש ולא ניגשו מועמדים, נחתם הסכם עם אתם יו

חברת שפ"מ, הארכנו את ההסכם עם שפ"מ, רובכם אני מניח קראתם וליוויתם את 

התהליך הזה, מה שלא מופיע פה בדו"ח, כשהעיקרון הוא שאנחנו נערכים ליום 

א נהיה תלויים סגריר, כלקח ממה שהיה פה בקיץ אנחנו נערכים ליום סגריר שבו ל

בחסדיה של חברה כזאת או אחרת או קבלן כזה או אחר ואנחנו בהחלט בודקים את 

האופציה להכין לפחות עבודת מטה כרגע ליום שבו אנחנו נזדקק להפקת הפרסום 

מליון שקל מהכנסות הרשות בשנה, אנחנו נערכים ליום סגריר  80ברדיו שהוא אגב 

ך חוות דעת כלכליות שקיבלנו, שעדיף בתנאים שבו יתכן ואנחנו נחליט וגם על סמ
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, כשאני מספר על מה היא 1מסויימים שהפרסום יגוייס מתוך הבית. סעיף מספר 

הרפורמה, הסעיף הראשון הוא ביטול כל ההסכמים שדיברנו עליהם והנהלים 

ברשות השידור. יש הרבה נהלים שהם מיושנים, יש הרבה נהלים שלא נאכפו ויש 

היו זקוקים לריענון ויחד עם ההנהלה גיבשנו פה מספר רב של נהלים שהרבה נהלים 

כמו נוהל של גיוס עובדים, אני אצביע פה על נוהל עבודה פרטית, כפי שאתם יודעים 

זאת היתה רעה חולה ברשות השידור כל הנושא של עבודה נוספת, יחד עם ההנהלה 

ית קיבל סדר. אחד שמנו קץ למצב הבלתי נסבל הזה וכל הנושא של עבודה פרט

הדברים שהוזכרו בדו"ח מבקר המדינה היה שעבודות פרטיות אושרו שלא על פי 

נוהל, בשיחת מסדרון או בצורה לא פורמאלית אחרת, אנחנו שינינו את המתכונת, 

יש היום ועדה בראשות סמנכ"ל משאבי אנוש יחד עם הלשכה המשפטית מנהל 

ת היא שמאשרת עבודות פרטיות לעובדי המדיה והמנהל הרלוונטי ורק הוועדה הזא

למי שעוסק בעבודה  2011רשות השידור, אנחנו גם עשינו איזה שהיא חנינה בשלהי 

ההנהלה וכך היא עושה תאכוף את הנוהל  1.1-פרטית כדי שלקראת החלת הנוהל ב

על כל העובדים והיתה תקופה של חנינה שלא היתה אכיפה משמעתית נגד עובדים 

הזה כי אנחנו כבר היינו עם הפנים לעתיד, זה היה בתיאום עם נציבות שחטאו בענין 

שירות המדינה, עם אגף החקירות ואגף המשמעת של נציבות שירות המדינה. זה 

הדו"ח, כל השאר אצלכם ושוב אני מדגיש את זה עוד פעם, דיברו פה על נהלים ועל 

וק ואם מופיע שם חוק, אז הנה אני אישית משתדל מאוד להקפיד על כל רזי הח

באיזה שהוא מקום שהוועד המנהל צריך להגיש דו"ח למליאה, אנחנו מקיימים את 

 זה. 

 הנושא הבא, הדו"ח השנתי של הממונה על קבילות הציבור, אלישע. 

אני נפרדתי כבר מרשות השידור, אני גמלאי כבר  אלישע שפיגלמן:

ו"ח מודפס לידיים כדי שבועיים ואני מאוד מרוצה מזה. העובדה שלא קיבלתם ד

שקל שלשכת היושב ראש החליטה  4,000שתוכלו לעיין בו נובעת מחיסכון של 

לחסוך כדי לא להדפיס את הדו"ח למרות שמקובל שדוחות של נציב הקבילות 

מודפסים ומופצים גם לספריות, גם לחברי המליאה וגם לחברי ההנהלה, אבל אתם 

באינטרנט, אם יש לכם סבלנות לזה. אני  יכולים לקרוא את כל מה שיש לי להגיד
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חושב שזה שהוא לא הודפס זה רק ביטוי סמלי ליחס של רשות השידור למי שמייצג 

את הקבילות של הציבור וכשמשתמשים בסיסמה רשות השידור שלכם ובשבילכם, 

כשנציב הקבילות לא נחשב, זה אומר עד כמה מתכוונים לסיסמה הזאת ובאמת עד 

 ענות לרחשי הלב של הציבור שאליו אנחנו משדרים. כמה רוצים להי

רק בנקודה הזאת כיושב ראש אני מבקש להעיר  ר, אמיר גילת:"היו

שקל אושר, למרותש אני אגב לא מוצא טעם אבל לא ניכנס לענין  4,000שהסכום של 

 הזה, אני רק רוצה למען הפרוטוקול, הסכום הזה אושר על ידי. 

דו"ח. לגופו של ענין נציב הקבילות הוא אז יהיה  אלישע שפיגלמן:

האיש שמייצג בתוך מוסדות רשות השידור את הציבור, אין לו שום פונקציה אחרת, 

המליאה, הוא כפוף רק לדין וזה הוא היחיד ברשות השידור שנבחר לתפקידו ע"י 

כתוב בכללים, הוא לא כפוף לאף אחד, לא למנכ"ל, לא ליושב ראש ולא לאף אחד 

עבודתו הוא חייב לעשות על פי כללי האתיקה, הצדק הטבעי והדין. אין לו  אחר, את

בוסים שיכולים להגיד לו אתה צודק, לא צודק, מה שאמרת לא מתקבל על הדעת, 

זאת הסמכות שלו וזאת האחריות שלו. מסיבה זו כל הנציבים היו אנשים עם נסיון 

ניהול פנימי בתוך רשות השידור, גדול בעיתונות, עם נסיון גדול בכל מיני סוגיות של 

אני הנציב השלישי, לפני היה ויקטור גרייבסקי שכבר נפטר, היה בזמנו מנהל רדיו 

שנה, אני גם  40רק"ע, אחריו היה עמוס גורן שעזב את רשות השידור ושירת כאן 

, כלומר כל אחד הביא לתפקיד נסיון 1970שנים ברשות השידור, מאז  42סוגר היום 

הן בתפקידים עיתונאיים והן בתפקידי ניהול מגוונים. אני חושב שזה  רב ועשיר

המטען שצריך להביא כל נציב כי זה מקור הסמכות שלו, הנסיון האישי שלו, 

ההתמודדות שלו עם סוגיות של אתיקה מקצועית, ההתמודדות שלו עם סוגיות של 

שהיתרון הגדול מבנה רשות השידור והיושר הפנימי שלו, האינטגריטי. אני חושב 

שלי זה שאני ידעתי שמה שפתוח לפני זה רק הגמלאות, אני לא ניסיתי לבנות פה 

קריירה, לא ניסיתי להיבנות מהתפקיד הזה ולא ניסיתי ללכת לתפקיד הבא. אני 

מניח שזאת הנוסחה הנכונה לבחירת נציב. אם יש לנציב את הידע והנסיון הזה, 

את זה אז או שהוא יעשה עוד שגיאות או שהוא העבודה היא קלה מאוד, אם אין לו 

יעבוד הרבה יותר קשה ויצטרך ללמוד ויצטרך להכיר ויצטרך לתחקר כל נושא, אני 
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מאחל למי שיעשה את זה שתהיה לו הצלחה. הדבר השני שהנציב צריך זה גיבוי 

מלא של ההנהלה והמליאה. אני מוכרח להודות שבאופן אישי אני בחצי שנה או 

ר האחרונים לא נהניתי מגיבוי בכלל, כנראה שזה על בסיס אישי, אולי לא קצת יות

היה אמון בי, אולי לא סמכו עלי, אבל לא זכיתי לשיתוף פעולה מצד ההנהלה, 

ההערות שלי נותרו כקול קורא במדבר, בלי תוצאות של ממש. אפילו בלי קיום 

סוגיות אני יודע, דיונים. אני לפחות מאמין שלשאול שאלות אני יודע, להציג 

הכל, מאחר הסוגיות לא נדונו. במשך הרבה זמן הנושא של הרפורמה האפיל על 

והנהלת רשות השידור היתה שקועה ברפורמה ובסוגיה הקשה הזאת ואני האחרון 

שאגיד מילה רעה על זה, אני חושב שבלי רפורמה רשות השידור פשוט דינה מוות, 

לגמרי צודק, אין שום ברירה אחרת, זה או  פירוק ופיזור ובענין הזה יוני אתה

רפורמה או כלום ולכן כל ההנהלה היתה נתונה בהליכה לקראת הרפורמה וכתוצאה 

מזה הרבה מאוד סוגיות גם בתחום העיתונאי אבל גם בתחום הניהולי וגם בתחום 

הטכנולוגי הוזנחו. אני מוכרח לציין שכשאני נכנסתי לתפקיד התחום הטכנולוגי היה 

זנח מסיבות תקציביות בצורה איומה, הופתעתי לגלות שקבוצות שלמות מו

באוכלוסיה לא יכלו לשמוע את שידורי הרדיו ולא יכלו לראות את שידורי 

הטלוויזיה, ההנהלה הזאת השקיעה הרבה כסף, הנוכחית, בשדרוג האמצעים 

שוב  הטכנולוגיים ולפחות הבעיה הזאת קצת נרגעה. נושא אחר שאני העליתי אותו

 ושוב ולצערי בחוסר תוצאות, זה הנושא של ההפרטה של תהליכי הגבייה.

 למה, זה עלה.  וופא זועבי פאהום:

זה לא עלה בצורה משמעותית של דיון עמוק עם  אלישע שפיגלמן:

החלטה האם אנחנו בעד, האם אנחנו נגד, האם זה מה שאנחנו עושים או זה מה 

 בנושא הזה. שאנחנו לא עושים. היו קטעי דיונים

אני חושבת, אני לא רוצה לקטוע אותך אבל אני  וופא זועבי פאהום:

 - - -אתייחס לזה, אנחנו דנו ורבנו ואמרנו שזה לא בסדר 

הייתי בכל הישיבות והדיונים, העובדה שאגף  אלישע שפיגלמן:

הגבייה משתמש בתוכנות מחשב, בציוד מחשב מיושן, במערכת טלפונים שלא 

בשנה.  1,500-בשנה ל 300-לזה שהקבילות בנושא האגרה עלו מחודשה הביאה 
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ההעברה של הגבייה מעובדי רשות השידור לעו"ד צעירים ונמרצים שקשה להם 

כנראה להתפרנס ולגבייה אגרסיבית מאוד והטלת קנסות אגרסיביים וליווי כל 

תביעה בשכר טירחה של המשרד, התוצאה הזאת הביאה לכעס עצום בציבור. כמי 

לא פעם קיבל את הטלפונים הנזעמים אני לא מאחל לאף אחד מכם לעמוד מול ש

אדם שמתקשר ואומר הוצא נגדי צו עיכוב יציאה מהארץ על חוב שאני לא חייב ואני 

עכשיו צריך לצאת ללווייה של הדודה שלי באוסטרליה ורק בפרוטקציה אצל מנהל 

לצאת, אבל הקנס לא היה  אגף הגבייה אני מצליח, שמתערבים בזה ונותנים לאיש

, אבל העיקול על המשכורת, הצו עיכוב יציאה הוצא, התהליך מעולם מוצדק

המשפטי נעשה מאוד יעיל ע"י הקבלנים הפרטיים, הכעס בציבור הוא עצום, 

התוצאה לטעמי זה הגברת השנאה כלפי רשות השידור וההחלטה של כנסת ישראל 

ה קצובה, זמנית, כפי שהיה מתוכנן, לא לאפשר להעלות את האגרה אפילו לתקופ

מליון שקל, אני לא  30רשות השידור מאי העלאת אחוז האגרה הפסידה נדמה לי 

מליון  30מאמין שאגף הגבייה יצליח לפצות אותנו ע"י גבייה אגרסיבית באותם 

שקל. יכול להיות שאני טועה, אבל אין ספק שזה מאוד הגביר את הכעס כלפינו. 

תוכניות כמו כלבוטק ובכל מדור בעיתון שעוסק בצרכנות כלפי ההופעות שלנו ב

התביעות הלפעמים מוזרות של אגף הגבייה, שנובעות לא מרוע לב, הם בסך הכל 

מנסים למצות את החוק, אבל העובדה שאין להם מכשירים, העובדה שאגף הגבייה 

בשבוע של רשות השידור שעוסק בשני מליון בתי אב מקבל טלפונים שלוש פעמים 

בין תשע לשתיים, אי אפשר להתקשר ביום רביעי, אי אפשר להתקשר ביום חמישי, 

סליחה רבותי, שני מליון בתי אב ואתם נותנים להם שלוש שעות בשבוע להתקשר 

שזה שלך ובשבילך, איפה אתם חיים, איזה מין שירות זה. אז זה  ואתם אומרים

וחות חודשיים כל חודש, נושא אחד שלצערי לא טופל ואתם קיבלתם ממני ד

התרעתי בנושא, לא מפני שאני בחרתי, פשוט הייתי נתון למתקפות, אלי כן הגיעו 

טלפונים, אלי כן הגיעו המכתבים, לאגף הגבייה הם לא הגיעו. ואני הייתי נתון 

 למתקפות מהציבור. 

 אבל אושר מיחשוב חדש. יוסי דרמר:

 אבל הוא לא נכנס. אלישע שפיגלמן:
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 לא אושר.  יץ:חנה מצקב

ונדמה לי שהוא גם לא אושר. עוד שני נושאים  אלישע שפיגלמן:

שמאוד הציקו לי זה הנושא של המגישים וההתבטאויות, הבעות הדעה בשידור 

ברשות השידור. כשנכנסתי לתפקיד נוצרה פורמולה של תוכניות אקטואליה מזווית 

ישים של רשות השידור אישית, זה היה אחד הפתרונות שנתנו כדי לאפשר גם למג

להגיש את התוכנית האישית שלהם ולהתייחס לאירועים האקטואליים מזווית 

אישית. אלא מה, שאחרי שזה נוצר, ראשית זה התפשט כמו אש בשדה קוצים, 

כלומר כל כתב אחרי שבועיים כבר היתה לו דעה אישית להביע, הוא כבר ידע יותר 

הכוחות ויותר טוב מראש הממשלה ויותר  טוב משר הביטחון איפה צריך להציב את

טוב משר האוצר איזה מיסים צריך להטיל. יחד עם זה קבענו שבמקביל לזה באותן 

תוכניות גם של הגשה אישית ינתן ביטוי לכל הדעות הרווחות בציבור ואני יכול לומר 

לכם מנסיון אישי ומהאזנה וממעקב, לא נכון, בתוכניות האישיות יש הבעה של 

אישיות של העורך, של המגיש, אין ייצוג הולם לדעות המתנגדות. ותאמינו לי  דעות

אני לא חשוד כמי שרוצה לשרת את השלטון הנוכחי או שלטון אחר, אני מקווה 

שאני לא חשוד. על כל פנים, ההקפדה על מתן ביטוי לדעות אחרות לא נשמרת 

ת האתיקה במליאה ופניתי לוועדת האתיקה עוד במליאה הקודמת ופניתי לוועד

הזאת ואמרתי תקבעו כללים, איך בוחרים מגיש, איזה מין חוזה יש למגיש, האם 

ברגע שאני מקבל תוכנית בין שמונה לעשר היא הלטיפונדיה הפרטית שלי שאני 

עושה בה מה שאני רוצה, אומר בה מה שמתחשק לי ומטיף לדעות שאני דוגל בהן. 

של איש בעל דעות שמאלניות או ימניות,  איך בוחרים האם הרצועה תהיה רצועה

 איך מקפידים שהימין והשמאל יתאזנו באיזה שהוא שלב.

האם היתה פעם ברשות השידור רצועה של איש  יוני בן מנחם:

 עם דעות ימניות, האם אתה זוכר דבר כזה?

 שמה?  אלישע שפיגלמן:

האם אתה זוכר שברשות השידור היתה רצועה של  יוני בן מנחם:

 עם דעות ימניות? זכור לך דבר כזה? איש

 יש גם היום.  אלישע שפיגלמן:
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 גאולה כהן.  דוד חיון:

 - - -אני לא אדביק עכשיו תוויות  אלישע שפיגלמן:

 למה תוויות, אנשים עשו את זה בגלוי.  יוני בן מנחם:

אני לא אמרתי אם הדעות שנשמעות היום הם רק  אלישע שפיגלמן:

 סה להדביק תוויות למגיש א' ולמגיש ב'. שמאלניות ואני לא אנ

אבל אתה לא יכול לקבוע שדעות נגיד זה שמאלני  וופא זועבי פאהום:

 וזה ימני. 

אני בסך הכל מציג את הבעיה. הדבר הזה מחייב  אלישע שפיגלמן:

קביעת כללים, מחייב קביעת כללים איך נבחרים המגישים, איך נשמר האיזון. אני 

פניתי לוועדות האתיקה ופניתי להנהלה, תקבעו כללים, ברגע התחננתי וביקשתי ו

שיהיו כללים יהיה לנו יותר קל. האם אנחנו מעסיקים אדם ואומרים לו אתה תהיה 

המגיש השמאלני של הטלוויזיה או של הרדיו ואתה תהיה המגיש הימני, וברגע 

אנחנו שתשנה את דעתך נפטר אותך, כי אם אתה פתאום הופך משמאלן לימני אז 

 צריכים לפטר אותך כי אתה יושב על הרצועה השמאלית. 

 מה שביקשת ועדת אתיקה מטפלת בזה.  נגיסט מנגשה:

בוועדת האתיקה היו על זה דיונים, עוד אין כללים.  אלישע שפיגלמן:

אז הנושא הזה חייב להיפתר כדי שהרדיו ישאר רדיו ציבורי, כדי שהטלוויזיה 

, מוכרחים לפתור את הבעיה הזאת, לא יתכן שעובדי תישאר רשות שידור ציבורית

רשות השידור ינצלו את המקרופון להטיף בעד פמיניזם או נגד פמיניזם, בעד לידה 

 טבעית או נגד. 

 זה יבוא לדיון הנושא הזה.  ר, אמיר גילת:"היו

אני מאוד מקווה. אלה הדברים העיקריים שיש לי  אלישע שפיגלמן:

שהמליאה תבחר נציב, כי כבר שבועיים אין נציב ותחזק  לומר ואני מאוד מקווה

ותגבה אותו בתעצים את התפקיד שלו, זה הדבר הכי קרוב לשירות לקוחות שיש 

ברשות השידור. אם לא ניתן חשיבות לשירות הלקוחות אז אין לנו מה לעשות פה, 

א זה זה אמור להיות שידור ציבורי, למען הציבור, של הציבור ונציב הקבילות הו

שמביא את דבר הציבור להנהלה, זה שלא ישבתי עם מנכ"ל רשות השידור מאז 
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שהוא נכנס לתפקידו זה עוד ענין של היחס לקבילות של הציבור, זה לא אלי אישית 

 אני מניח. עד פה. 

כמה התייחסויות. ראשית כמובן תודה רבה  ר, אמיר גילת:"היו

על פועלו רב השנים ברשות השידור  לאלישע ושלחתי לו גם מכתב תודה בשם כולנו

בכלל ועל תפקידו כאומבוצמן בפרט ובניגוד למה שנאמר ונרמז יש לנו את מלוא 

תה הצגת כקול קורא ההערכה לאלישע ולפועלו והדוגמה היא שכחלק ממה שא

במדבר או כלא שמעו אותך אז הנושא למשל, אני מתחיל מהסוף, הבעות דעה 

בשידור בהחלט לקחנו בחשבון את מה שאמרת וכפי שאתה יודע וכפי שחברי מליאה 

רבים יודעים אם לא כולם, ועדת האתיקה עסוקה כבר במשך כשנה בעבודה יסודית 

 - - -לים בדיוק בנוסח שאתה דיברת ומעמיקה שלא היה כדוגמתה בגיבוש כל

 אני ציינתי שזה מה שביקשתי שיעשה.  אלישע שפיגלמן:

אז אני מציין שקיבלנו את עצתך ועצות של אחרים  ר, אמיר גילת:"היו

להניע את התהליך הזה והתהליך הזה הסתיים ולכן אני לא רוצה שננהל והתחלנו 

ו ננהל אותו בקרוב. אז רק בהקשר כרגע את הויכוח על הבעות דעה בשידור כי אנחנ

הזה הנושא לא שהוא מטופל, הוא מטופל באמת, וזאת גם הוועדה היחידה של 

המליאה שהכנסנו אנשים מבחוץ כי אנחנו יכולים לעשות את זה והוועדה מורכבת 

מאנשי מקצוע מכל קצווי הקשת הפוליטית והחברתית וכו' ובלהה כהנא שעומדת 

תהליך הוא חסר תקדים מהבחינה הזאת. אז זה לגבי  בראש הוועדה מובילה פה

הענין הזה. לגבי הטכנולוגיה, אז אכן אנחנו עדים לשינויים טכנולוגיים ולשיפורים 

מליון  60גם בקליטה, הצגתי קודם את הגרף של המוסדות וההנחיה להשקיע 

בטכנולוגיות גם בלי רפורמה, אנחנו מכירים את פעולות ההנהלה לגבי חיזוק 

אני לא יודע אם תצא הרפורמה אבל יצא תהליך של חיזוק  1.7-משדרים ובה

משדרים חדשים ברחבי הארץ שכמו שאמרת יפתרו את  35המשדרים ופריסה של 

בעיית הקליטה לפחות בחלק מהאיזורים, זה תהליך הדרגתי ולגבי האגרה אני לא 

סמנכ"ל הגבייה,  יודע איך המנכ"ל עשה את זה אבל הוא יצא לרגע וחזר עם אבי כץ

אתה לא היית פה אבל אתה אומר שאתה מכיר את הטענות על הבעיות שיש בנושא 

אגף הגבייה, התדמית של רשות השידור, המענה הטלפוני, הציוד המיושן, אז תן רק 
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התייחסות קצרה כי בניגוד לנטען אנחנו כן קיימנו על זה דיונים, אני אולי אתייחס 

 וקצרה לדברים שלא שמענו. בהמשך אבל תגובה מיידית 

אני לא שמעתי את ההערות של אלישע לגבי  אבי כץ:

התפקוד של האגף שלנו אבל אני מניח שאני מכיר אותם מימים ימימה, אלישע יש 

לו טענות כלפי כל המערכת, הייתי פה כשהוא ציין טענות כלפי רשות השידור, אם 

מכיר את המערכת שלנו מימים זה במקומו או לא במקומו, אני חושב שלא. אלישע 

למען האפשרות שעובדי רשות ימימה והוא יודע את המאמצים שהאגף הזה עושה 

השידור יקבלו משכורת ולשמחתי התפקוד שלנו בתנאים שיש לנו והתנאים הועלו 

לא פעם על הנייר ונמצאים על הנייר עד עכשיו ואני מכיר במגבלות של הרשות, 

יע את מה שנדרש ממנה להשקיע על מנת שהאגף הזה הרשות היום לא יכולה להשק

יתפקד כראוי, זה שאין מענה טלפוני לאזרחים זאת בעיה שאני לא יכול לפתור 

אותה ולא עובדי האגף וכמה שנצטרך להתאמץ על מנת לענות לאזרחים לא נוכל 

לעשות את זה. אלישע במשך כל השנים אגר וספר את כל התלונות, זה הכי קל 

 200תם ולא אחת אמרתי לו, לציין בדו"ח שלך שמחצית מהתלונות, לספור או

תלונות יש על אגף הגבייה, סטטיסטית אולי זה נכון אבל אם תתייחס לכך שאנחנו 

משרתים שני מליון בתי אב אז כל המספרים שהוא מציג בדו"ח הזה אין להם שום 

רח שמקבל משמעות ואין להם שום ערך בייחוד שלא קל להעלות על הכתב לאז

מאיתנו הודעת חיוב ומתחיל לספר כל מיני סיפורים והוא יודע מזה שגם מאותם 

טענות שאזרח טוען אני לא מחזיק מקלט, עשינו ביקורי בית ומצאנו אצלו מקלט, 

לא נעשה עם זה שום דבר. כל עוד שלא נעשה עם זה דבר ונפרסם בעיתון ונגיש 

ות. קשה המצב, אני לא מסכים איתו תביעות כנגד אותם כזבים זה ימשיך להיעש

אבל מצד שני צריך גם להגיד מילה טובה על התפקוד של האגף הזה ועל האנשים 

המסורים שעושים את זה מדי שנה בשנה וכל שנה מתחילה מחדש, הישגים של שנה 

מחדש, אז אלישע יש לי רק לאחל לך הצלחה  1.1-קודמת נמחקים ומתחילים ב

ות ואנחנו ניסינו במהלך כל השנים לעשות עבודה מסודרת בהמשך הדרך שלך, בריא

 ומאומצת ואלה התוצאות. 
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אני לרגע לא פקפקתי ולא אמרתי שלא עובדים  אלישע שפיגלמן:

מסורים באגף, אמרתי שהאגף עושה מאמצים גדולים אבל הוא לא מקבל את 

 האמצעים ולכן הוא לא יכול לתת שירות כמו שצריך. 

 שמעתי. אמרתי שלא אבי כץ:

אני מיד פותח את זה לדיון, רק הערות קצרות שלי  ר, אמיר גילת:"היו

כי אני שתקתי, לגבי הגבייה. קודם כל מהיום שאני פה אני חוזר ומדבר על הצורך 

בחיזוק הקשר שבין התמורה והאגרה ועל העובדה שהאגרה במתכונתה הנוכחית 

מבלי להקל ראש בעבודה  מסבה לנו נזרים תדמיתיים קשים עד קשים ביותר וזה

אנחנו חייבים עובדיו, אבל  117-המסורה, אני מסכים איתך אבי, העבודה של האגף ו

למצוא פתרון לאגרה, אנחנו דנו באינספור ישיבות גם בנושאים של הדוחות שלך 

נטען, גם ספציפית בנושא של האגרה, אין ועדה אני חושב של המליאה, חוץ בניגוד ל

ועד המנהל שלא עסקה בזה, חוץ מוועדת תוכן, אבל ועדת מהמליאה עצמה והו

וועדת ביקורת וועדת שיווק ואסטרטגיה ואני מתנצל אם שכחתי  250כספים וועדת 

משהו, וועדת אגרה כמובן. כדי להמחיש את החשיבות שאני מייחס לנושא הזה 

כשכונסה המליאה הזאת ביקשתי להקים ועדת אגרה שתטפל ספציפית בנושא 

על כל היבטיו, מסיבות פרסונאליות הוועדה הזאת עברה תלאות אבל י הזה המהות

לאחרונה קיבל על עצמו אנטון איוב את העמידה בראש הוועדה ואני חושב 

שבשבועות הקרובים גם תכונס הישיבה הראשונה של האגרה ואני מאחל לך אנטון 

ותר מזה הצלחה. והנה יש במליאה ועדה מיוחדת לטיפול בנושא האגרה ומה י

מבטא, זה לא היה במליאות קודמות למי שלא יודע, ומה יותר מזה מבטא את 

 החשיבות שאנחנו רואים בנושא הזה. 

קודם כל עצוב לי עד דמעות שאני שומע שאדם  אנטון איוב:

שנה יוצא עם טעם מר בפה. זה עצוב, הדעת לא מקבלת דבר כזה. אני  40ששירת 

לי תמצא זמנים יותר טובים. בענין האגרה, אני מאחל לך הנאה מהפנסיה שלך, או

ישבתי עם אבי כץ ושמענו את המצוקות של ועדת האגרה. אני רוצה להדגיש שעוד 

לא נתקלתי באדם שמבקשים ממנו לשלם והוא לא מקטר. דבר שני, נבדקו מדגמית 

כמה תלונות שהיו יזומות, יזומות מתוך רשות השידור, שאמרו להם לכו ותגישו 
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ות, ונבדקו ונמצא שהן לא מוצדקות. זה שאומר אין לי טלוויזיה נבדק, יש לו תלונ

שקל זה רק הוא אשם בנושא הזה, יש  10,000במקום אחד שתיים, זה שצבר חוב של 

הרבה מה להתייעל בנושא, אין ספק, יש לנו תוכניות, ועדת האגרה כמו כל מחלקה 

בור שינויים מסויימים, מיחשוב ברשות השידור צריכה לעבור התייעלות, צריכה לע

מה שאתה אומר, אבל זה בדרך הנכונה לדעתי. באשר למה שאתה אמרת שההנהלה 

לא שמעה אותך, לא הזמינה אותך, אנחנו רוצים לשמוע ממך עכשיו האם אתה 

ביקשת להתקבל אצל המנכ"ל או אצל היושב ראש ולא קיבלו אותך לשמוע את 

אחרי שאתה פנית ואמרת אני שולח לכם הטענות שלך. אם לא קיבלו אותך 

 - - -מכתבים, אני שולח לכם דוחות 

חד משמעית כן. התשובה היא חד משמעית כן.  אלישע שפיגלמן:

 היושב ראש יכול להראות לך את ההתכתבות שלי איתו.

אז זה לא טוב, אנחנו צריכים בעתיד לתקן את  אנטון איוב:

 - - -א, בוא נקרא לו מוסד הביקורת דרכנו ולשמוע יותר כי המוסד הזה שנקר

 הנציב הוא לא ביקורת. אלישע שפיגלמן:

הוא ביקורת אבל בסגנון אחר, אתה מקבל תלונות  אנטון איוב:

ואתה מגיש את הדוחות שלך למי שאתה צריך להגיש להגיש, זה ביקורת. תרצה או 

 יר.לא תרצה אתה מעביר חוות דעת בנושא, את הנימה האישית שלך אתה מעב

 אין ספק. אלישע שפיגלמן:

אז צריכים להתייחס ולדעתי זה דבר מאוד חשוב  אנטון איוב:

ריכים לשים לב לעובדה הזאת בעתיד. אני חושב שוועדת שאין כדוגמתו ואנחנו צ

האגרה היא אחת הבעיות הגדולות של רשות השידור, אנחנו בתוך עמנו חיים, אנחנו 

מתקשרים אלינו, מתלוננים, צריכים לשים לב  גם שומעים אנשים, שומעים תלונות,

לעובדה אבל כפי שהרבה המליצו אין לבטל את האגרה, אנחנו חיים מזה, זאת 

עובדה קיימת שאנחנו צריכים להכיר בה אבל צריכים להתייעל, לא לתת לעו"ד 

צעירים כפי שאתה כינית אותם לחיות על חשבון האגרה, הרי הם מקבלים לפעמים 

רשות השידור מקבלת והם אגרסיביים שלפעמים אתה שואל את עצמך יותר מאשר 
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איפה אנחנו חיים, יש כאלה מקרים אבל לא כל התלונות הם מוצדקות, שיהיה לך 

 ברור.

 - - -אני לא, תקרא את הדו"ח  אלישע שפיגלמן:

 .1,300-אתה אמרת שגדלנו ממאה תלנות ל אנטון איוב:

ביעה של אנשי אגף הגבייה בדו"ח נאמר שלפי ק אלישע שפיגלמן:

 מהקבילות מוצדקות, זה אחוז חסר תקדים. 48%

יש לי כמה דברים להגיד. אני אתחיל באגרה, אני  וופא זועבי פאהום:

זוכרת היטב שאנחנו ניהלנו דיון מאוד נוקב בענין האגרה, אני גם זוכרת את חנה 

, זה חלק שאנחנו אמרנו שרשות השידור צריכה לפנות קודם ולברר שאכן יש

מהרשות, שהרשות תעשה את זה בתחילה ורק אחרי שהיא יודעת שיש סירוב לשלם 

או הימנעות מלשלם אז עו"ד נכנסים על מנת לא לתת איזה שהוא שכר טירחה 

 מנופח וקנסות שאין להם שום בסיס במציאות. 

 יש בסיס, אבל התחשבות.  אנטון איוב:

מים, כמו שאתה אומר, אני גם חושבת שיש פע וופא זועבי פאהום:

שכשמבקשים מאנשים כסף הם מתמרמרים, זה לא תמיד מדוייק, יש אנשים 

שמבקשים מהם כסף והם משלמים ויש פעמים שלא מבקשים כסף ואז פתאום נכנס 

איזה שהוא, יש לך עיקול על חשבונך שאתה לא יודע איפה ולמה ואיך ואתה באמת 

לא יודעת אני פניתי אלייך בדחילו  כבר כמה שנים לא נמצא בארץ ובמקרה שאת

שנים, על זה שיש לה מלפני שבע  12-ורחימו, לקוחה שלי שחיה בצרפת כבר יותר מ

שנים אגרת טלוויזיה שהיא לא שילמה כשהיא לא נמצאת כאן ועיקלו לה חשבון 

 בארץ. 

 הם גם לא ענו לה איזה חודש חודשיים באגף.  דוד חיון:

לתי בנושא הזה בצורה שהדהימה אותי אני טיפ וופא זועבי פאהום:

שזה קיים בכלל ולכן אני חושבת שכשהעברתי את הנושא הזה הוא טופל אבל אנחנו 

צריכים לדאוג שהדברים לא יצאו עוד לפני שאנחנו ביררנו שמישהו חייב בשביל 

להתחיל להתעסק איתו ולהשניא אותנו על האזרחים. אני גם לא חושבת שאבי כץ 

מר בעצם זה שאני מפעיל את גביית האגרה בצורה הזאת אני דואג צודק כשהוא או
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לשכר של עובדי רשות השידור, זה לא תפקידך, זה משהו אחר לגמרי, זה לא הא 

תליא בכלל. זה דבר אחד וזה דבר שני, אתה צריך לגבות אגרה כשזה מחובתך א בה

 ת השידור. על פי חוק לעשות את זה, אבל לא בשביל לספק משכורות לעובדי רשו

 לא משכורות, זה חלק מהתקציב.  אנטון איוב:

אז השוטרים יתחילו לחלק דוחות כי ככה הם  וופא זועבי פאהום:

 מקבלים תקציב. 

 הנקודה הובנה. ר, אמיר גילת:"היו

בענין שנטען שלא טופל, אני לא מסכימה עם  וופא זועבי פאהום:

לא רוצה לקרוא לזה הבעת דעה, אלישע, הוא טופל ומטופל ביתר שאת, אני אפילו 

אלא לקיחת המקרופון ולנצל אותו לרעה. יש קו דק מאוד בין עיתונאות חופשית 

שנותנים לנו במדינה כאן לבין איזה שהם כללים שצריכים ללכת אחריהם, אני 

חברת ועדת האתיקה, אנחנו עובדים כל כך קשה, אנחנו מזמינים אנשים מימין 

קצוע ואנחנו בעצמנו מתווכחים, זה לא משהו שאתה ומשמאל ומהאמצע, אנשי מ

 - - -עושה 

 זה יגיע לפה, אמרתי.  ר, אמיר גילת:"היו

שני החברים כבר התייחסו אבל אני רוצה לענות  נגיסט מנגשה:

על העובדה, יש בעיה בתהליך הגבייה של תשלומים מאנשים, התייחסות רשלנית 

בים כלפי אותם אנשים שצריכים לאותם אנשים שמשלמים, רשלנות של אותם גו

 - - -לשלם. אני מעלה שאלה, מי מטפל בנושא של ערעור 

ערעור על תשלומים אין, זה הסמכות של מנהל אגף  אלישע שפיגלמן:

 הגביה. 

הוא קבע את התשלום ואם אני רוצה לערער מי  נגיסט מנגשה:

 מטפל בזה? 

 אני לא מבין. אלישע שפיגלמן:

 - - -צודקת, זה שמחלקת אולי היא  נמרוד לב:

התשלום קבוע בחוק, הקנסות בחוק, אנחנו לא  אבי כץ:

 ממציאים את החובות.
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למה אין מישהו חיצוני למחלקת הגבייה שעוסק  נמרוד לב:

 בערעורים לגבי מחלקת הגבייה. 

 יש בית משפט, אם רוצים חיצוני יש בית משפט.  אלישע שפיגלמן:

רעור בחוק, עכשיו אין אין ערעור, היה פעם ע אבי כץ:

 ערעור. 

אז אפשר לפנות לבית משפט כמו שמתמודדים עם  אלישע שפיגלמן:

 מס הכנסה. 

 נמרוד, על סכום שקבוע בחוק יש ערעור?  אבי כץ:

 למה, יש ועדת ערר למס הכנסה.  וופא זועבי פאהום:

יש הרבה מקרים של אנשים שנעשה להם איזה  נמרוד לב:

 עשינו כבר דיון על זה וסיפרתי את הסיפורים שמגיעים אלי. שהוא עוול או טעויות,

 העוול אצלך תוקן.  אבי כץ:

אבל אני מראה שיש מקרים שהם לא מגיעים  נמרוד לב:

ולכן אולי כדאי, יש משהו בדבריה של נגיסט, יש משהו מאוד אלינו בצורה כזאת 

ציבור, כדאי שיהיה אינטליגנטי בלהגיד בנושא כל כך רגיש שיש בו מגע וחיכוך עם ה

ולקבל טיפול עדין ויאה שהוא לא במחלקת איזה שהוא מקום שניתן לפנות אליו 

 הגבייה. אני חושב שזה גם לטובת מחלקת הגבייה. 

 נציב קבילות הציבור למשל.  דוד חיון:

במליאה הקודמת ניהלנו בזמן המלחמה את נושא  נורית ירדני לוי:

שכתבים עשו, דיווחו ונקטו עמדה בעת ובעונה נקיטת העמדות, אז זה התחדד, מה 

אחת וזה היה בתקופה מאוד רגישה, לא רק שהארץ הזאת כל כך רגישה, זה היה 

מאוד רגיש אז. אני לא זוכרת שקיימנו במליאה הזאת איזה שהוא דיון על נושא 

 - - -והייתי מוצאת לנכון נקיטת עמדות 

ועדת האתיקה במשך נורית, כנראה לא שמעת,  ר, אמיר גילת:"היו

 שנה עוסקת בגיבוש המדיניות של רשות השידור בנושא הבעת דעה בשידור.

 וזה יבוא לדיון? נורית ירדני לוי:

 הוא שאמרתי. ר, אמיר גילת:"היו
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 מעולה.  נורית ירדני לוי:

רציתי להגיד שלא כל קשר עם הציבור צריך להיות  קובי אוז:

את הזדמנות מאוד טובה להכניס את הציבור קשר בעייתי, גם כשהציבור בא לשלם ז

אם אפשר היה לייצר מצב שבן אדם מקבל חשבונית למייל למייקינג ליסט שלנו. 

 - - -שלו, הוא יכול להגיד לך אני מעוניין לדעת על תכנים או על תוכניות 

 גם אתה קלעת לדעת גדולים.  ר, אמיר גילת:"היו

מערכת מכירה דבר נוסף זה השאלה היא אם ה קובי אוז:

אותך, אם אני רושם את מספר תעודת הזהות שלי ואת הפרטים שלי, אני צריך 

להחזיק את הנייר כדי לדעת כמה אני חייב, הוא לא אומר לי אתה חייב ככה וככה 

כסף, יש אנשים שלא רוצים להתחמק מתשלום אבל רוצים לדעת כמה הם חייבים, 

 ים, יש גם אנשים שרוצים לשלם. זאת אומרת שאל להסתכל על האנשים כנישומ

הדיון הזה רק מכניס אותנו לקונטקסט, אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

נמשיך לדבר כמובן על נושא האגרה וגם על הבעות דעה בשידור אבל אני מפנה את 

 כל הדוברים לקונטקסט, שאנחנו מדברים על הדו"ח של הנציב. 

שבדיון בהמשך למה שקובי אומר, אני זוכר  נמרוד לב:

העלה את הבעיות והקשיים שלו שהם תקציביים ביסודם ואנחנו הקודם אבי 

כל גוף חייב לבחון  2012-מבינים את זה אבל אני אומר שאנחנו חייבים להפנים שב

את דרכיו מול הציבור ולהתחיל להתנהל עם הציבור באופן שראוי להתנהל עם 

לאנשים כאל נישומים כי הציבור, כמו שקובי אומר, לא לרדוף ולא להתייחס 

הציבור כי הציבור לא מקבל את זה יותר, זה משהו שאנחנו חייבים להפנים כדי 

להפוך מלא אהודים בלשון המעטה לאהודים כי האופן היחיד שבו רשות השידור 

 תוכל להמשיך להתקיים הלאה זה להפוך להיות אהודה על הציבור. 

היה אהודה על כל זמן שיגבו אגרה הרשות לא ת דוד חיון:

 הציבור. 

אני לא מסכים איתך ועובדה שהיו שנים שהיא כן  נמרוד לב:

 היתה אהודה. 
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בסך הכל רציתי להגיד בדיוק את מה שנמרוד אמר  טלי אייכנוולד:

ואני כן חושבת שיש דרכים ונכון שלא תהיה איזה שהיא אהדה ציבורית אבל אם 

זה ברפורמה משמעותית ביותר אנחנו לא נשקיע מחשבה באיך ליצור את הקשר ה

שהיא לא עולה כסף בהכרח, באיך ליצור את השינוי של הקשר הזה ובהקשר זה, כי 

נמרוד אמר את הדברים, אני רוצה להדגיש בהקשר הזה שגם השם אגף הגבייה הוא 

מזעזע וגם השם נציב קבילות הציבור הוא מזעזע, הוא לא שם של לפני עשר שנים, 

 ואולי לפני והוא משקף את הגישה.  70-הוא שם של שנות ה

יכול להיות שגם כדאי אולי ללמוד מהעבודה של  ילנה זינשטיין:

אותם משרדים רק בתחומים אחרים, לפני חצי שנה פניתי למשרד לקבילות הציבור 

בתחום יישום חוק ממשלתי לבריאות, ואני יכולה להגיד לכם שבאותה שעה שהיתה 

נה טלפוני ענו לי, ישר נתנו לי פקס', שלחתי להם מצויינת באתר שלהם שיש מע

מסמכים, הם חזרו אלי ואמרו שקיבלו את המסמכים, התחלנו לטפל, למחרת 

 התקשרו אלי ואמרו תגשי לאן שאת צריכה טיפלנו בזה. 

לאלישע, הצלחה בחיים החדשים, אני מקווה  דבורה הנדלר:

דברים שאני שמעתי, אלישע  שתשכיל לעשות לך ולביתך חיים טובים ומלאים. לגבי

אמר שהוא גדל בתוך המערכת פה והוא מביא איזה שהוא נסיון ניהולי לתפקיד וגם 

קודמים לו ואני רוצה לשאול שאלה ולהעיר הערה, שאני לא בטוחה שמישהו שצריך 

לבקר את המערכת צריך לבוא מתוך המערכת, אני חושבת שיש מקום אולי שזה גם 

המהלך שאתה נקטת שזה צריך להיות מישהו שבא מבפנים, יהיה לא כל כך ברור 

אני חושבת שתפקיד כזה יכול לבוא מבחוץ. אני רוצה לקוות, אני לא יודעת איך 

המערכת אצלך עם כל האנשים שעזרו לך, איך ענו לאנשים שפנו בבקשות, בהערות 

היה כפי שכרגע שמענו איזה שהוא מעקב שהחזיר לאנשים בטענות, האם באמת 

 איזה שהוא מענה ואמר עשינו, נעשה, אני חושבת שזה עוד קשר טוב עם הציבור. 

על  היה קשר מצויין וקיבלנו פידבקים מצויינים אלישע שפיגלמן:

 הטיפול שלי.

 זה צריך להמשיך ככה.  דבורה הנדלר:
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אני רוצה להתחבר ולסכם את מה שנאמר פה  ר, אמיר גילת:"היו

נושא האימייל, באחד מעשרות הדיונים שלא נערכו  בדקות האחרונות. ראשית לגבי

דובר גם על הנושא של קשר עם הציבור באמצעות דואר אלקטרוני, זה הגיע לפתחה 

עם בקשה של אגף הגבייה לממן, לאשר התקשות של שישה מליון שקל  250של ועדת 

אם לא יותר להוצאות משלוח דואר. שישה מליון שקל להוצאות משלוח דואר, זה 

ופה נכנסו המוסדות לתהליך שסופו יהיה בזה שאנחנו  250גיע לפתחה של ועדת ה

לפחות ממי שמוכן לתת את הדואר האלקטרוני, אנחנו נאפשר לו שימוש בדואר 

אלקטרוני, זה כמובן לא יכול להיעשות מהיום למחר, זה תהליך שכבר החל וזה 

רבה לנושא של הקשר  . אני מייחס חשיבותמתחבר לדבר הנוסף של קשר עם הציבור

עם הציבור ואני לא אומר את זה מהשפה אל החוץ, זה נאמר גם בחזון רשות 

השידור שגיבשנו, זה נאמר באלף דברים אחרים, זה נאמר בעשרות פגישות שאני 

עורך וזה כולל גם עבודה שאנחנו עושים, התחיל בזה אודי העוזר הקודם שלי וטל 

הבא יממש את זה, של פרוייקטים שאנחנו נציג ממשיך את זה ואני מקווה שהנציב 

אותם למליאה כשנסיים את גיבושם, של שיתוף הציבור במה שקורה ברשות 

השידור ואני כרגע לא רוצה לפרט יותר מדי, אנחנו נציג את זה בצורה מסודרת 

כשאנחנו נשלים את העבודה אבל גם על זה אנחנו עובדים למעלה משנה של גיבוש 

גית של שיתוף הציבור ברשות השידור. לגבי אגף הגבייה, כבר תוכנית אסטרט

אמרתי גם פה שכשתהיה הרפורמה, זה חלק מהרפורמה, ואם תהיה רשות השידור 

גם בלי רפורמה אז גם אם לא תהיה רפורמה אנחנו נצטרך לטפל בכל הנושא של אגף 

לפתחנו  הגבייה. אני רק רוצה שתבינו את כל הבעיות שקשורות. למשל אם מונחת

באגף הגבייה ואני מדבר עכשיו בקשה מסויימת לאישר תקציב כזה או אחר שקשור 

על סיפור אמיתי מלפני חודשיים, ובמקביל אנחנו יודעים שאנחנו יושבים במשרד 

את האופן שבו תגבה רשות ראש הממשלה בוועדה מיוחדת שהוקמה כדי לבדוק 

אחראי לקבל החלטה לפני חודש השידור אגרה עם המלצות לחלופות. האם היה זה 

חודשיים על ההשקעה הדרמטית בסכומי כסף מסויימים בנושא הגבייה כשאנחנו 

יודעים שברקע עלולה או עשויה להתקבל החלטה על שינוי דרמטי באופן גביית 

האגרה. בסוף זה לא קרה, יהיה שינוי מינורי שעדיין מצריך את פעילות אגף הגבייה 
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ל תארו לעצמכם שהיינו מחליטים לאשר שבעה מליון או במתכונת הנוכחית, אב

יותר או פחות במשהו שכרוך בפעילות נוכחית של אגף הגבייה ושבועיים אחרי זה 

היתה הוועדה המיוחדת שהוקמה מקבלת החלטה לא גובים את האגרה יותר 

בשיטה הזאת אלא גובים דרך חברת חשמל. איזה צורה היתה לנו ואיזה חוסר 

היה לקבל החלטה כזאת. אז רק כדי שתבינו שדברים גם נבדקים ויש  אחריות זה

דברים גם ברקע שאנחנו מתוך אחריות לא מקבלים. מוקד טלפוני יוקם, במסגרת 

הסכמי הרפורמה יש לנו מגמה של צמצום סניפים של אגף הגבייה, חיסול סניפים 

האזרח לסניפי של אגף הגבייה ואין שום סיבה בעיני שאנחנו צריכים לטרטר את 

אגף הגבייה וצריך לתת לו את כל הכלים אם הוא צריך במענה טלפוני הולם, בדואר 

אלקטרוני, ולתת לו מענה נכון. ואני כבר דיברתי על זה שממילא יקום מוקד טלפוני 

שיתן מענה לאזרחים בתחום הגבייה וזה יהיה כנראה מוקד חיצוני והמוקדנים שם 

ושאלות שהם צריכים להשיב בנושא גבייה, אני כבר  א' ב' ג' דברים-יתודרכו ל

ח' נושאים שקשורים -ו' ז' ו-אמרתי שאנחנו נתדרך את אותם מוקדנים גם ב

להיבטים אחרים של רשות השידור, אם זה דיווח על תקלות, אם זה פניה לנציב 

התלונות, אם זה מידע על תוכניות שלנו ברדיו ובטלוויזיה ואז המוקד הזה באמת 

ה מוקד של שירות לקוחות וכבר אמרתי בעבר שאני חושב שאגף הגבייה צריך יהי

להיות אגף שירות לקוחות ואני לא רוצה להכריז על זה עכשיו כשעוד אין בזה בשר 

אבל ברגע שיהיה המוקד הזה והשינוי שלנו יהיה מול הלקוח ואנחנו נתייחס למשלם 

רמינולוגיה הזאת למען האגרה כמו לקוח וגם אני וגם המנכ"ל משתמשים בט

משלמי האגרה כי אנחנו רואים עין בעין את הנושא הזה, וברגע שיוקם המוקד חלק 

ניכר מהבעיות של הרגישות של האזרח אלינו והיחס וההתייחסות אליו כאל לקוח, 

אני חושב שאנחנו נצעד קדימה כשמול זה יש גם שיפור על המסך וברדיו אז הפער 

 ילך ויצטמצם. 

אני חושב שכדאי שנבין שעד אז ולכן אמרתי  ב:נמרוד ל

שצריך להפנים את זה, אני חושב שעד אז, עד שכל הדברים האלה יעשו ואני לא נכנס 

במה זה תלוי, עד אז מדובר בבעיה אקוטית, כל יום אנחנו מפסידים נקודות וכל יום 

ה אנחנו יורדים נמוך יותר מבחינת התדמית הציבורית שלנו למקום שיותר קש
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לצאת ממנו. אם אנחנו נשכיל לפתור עכשיו באופן כלשהו בינתיים את הבעיה עד 

שהדברים האלה יעשו, יהיה לרשות הרבה יותר קל אחר כך, אם לא יהיה לה מאוד 

 - - -קשה, אני אומר לכם את זה פשוט 

לכל מספר תלונות שאלישע הצביע עליהם תוסיף  ר, אמיר גילת:"היו

זה בערך מה שאני מקבל, יש לך עוד שתיים בדרך מהיום,  עוד חמש תלונות ליום,

אנחנו כולנו בענין הזה, אני חושב שיש פה תמימות דעים ביחס לחשיבות של הנושא 

 ולמיידיות שלו.

אבל כדאי לחשוב מה אפשר לעשות בינתיים, זה  נמרוד לב:

 - - -מה שאני אומר 

 ופל. אז חלק אמרתי, נושא האימייל מט ר, אמיר גילת:"היו

רציתי לציין שבנייר עמדה שהגשתי לך אמיר לפני  לינדה בר:

מספר חודשים וגם בתוכנית העבודה אני העליתי מספר רעיונות איך לשפר את נושא 

התדמית שנובעת מהבעיה העיקרית שהאינטראקציה היחידה של הציבור עם רשות 

ת השידור השידור היא אך ורק באמצעות אגף הגבייה, אין שום קשר בין רשו

 - - -לאזרחים אלא באמצעות אגף הגבייה 

 השידורים זה הקשר. אלישע שפיגלמן:

לא, אני מדברת על אינטראקציה ולכן כשהקשר  לינדה בר:

מה לעשות היא קונוטציה לא חיובית, היחידי הוא קשר בקונוטציה כזאת שאין 

ויש כמה  נוצרת בעיית תדמית מאוד קשה. אני מציעה לשים לב להצעות שהצעתי

 הצעות שלא תלויות בתקציב ואפשר ליישם אותם ואני מציעה לשים לב לזה. 

אני חושב שהמטרה של ועדת האגרה היא לשפר  עטאף כיוף:

את השירות, אני גם חבר בוועדה הזאת ועכשיו יש לנו יושב ראש חדש, הוא שמע את 

 אוד נקודתית.כל הסוגיות וכל הבעיות אז אולי נדון על הנושאים האלה בצורה מ

אני שוב מודה לאלישע ומאחל לך הצלחה בהמשך  ר, אמיר גילת:"היו

הדרך. בהמשך ישיר אני עובר לבחירת הממונה על קבילות הציבור, ככה זה נקרא 

בחוק, אני מסכים עם ההערה שלך אבל זה המחוקק, אני הייתי קורא לזה פניות 

הציבור, המועמד המיועד הציבור. אנחנו עוברים לבחירת הממונה על קבילות 
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ביקשתי שיצא כדי שלא יהיה בדיון, עד היום נבחר הממונה על קבילות הציבור ע"י 

ומאחר ובמגזר היושב ראש באישור המליאה. לאור חוות דעת משפטית שקיבלתי 

הציבורי נהוג בתקופה האחרונה למנות אנשים בהליך של ועדת איתור ולא בקביעה 

ד היום בהקשר הזה, החלטתי למנות ועדת איתור של היושב ראש כפי שהיה ע

שתסייע לי בבחירת המועמד הראוי לממונה על קבילות הציבור. בוועדה היו חברים 

פרט אלי שעמדתי בראשה, המשנה ליושב ראש אסתי אפלבאום, בלהה כהנא שהיא 

יושבת ראש ועדת האתיקה של המליאה, ביקשתי מאגודת העיתונאים לשלוח נציג 

הם בחרו במר חיים שיבי, עיתונאי ותיק מירושלים וביקשתי גם מהגברת מטעמם ו

נורית דבוש שעמדה בראש מועצת הרשות השניה ויש לה נסיון בהקשר הזה של 

שידור ורגולציה להיות חברה בוועדה. אם שכחתי מישהו אני מתנצל. לא שכחתי, 

בות, שעות אחדות לפחות לפי הפרוטוקול של הישיבה השניה. אנחנו קיימנו שתי ישי

לפני כינוסה של הישיבה הראשונה הודיע מר שיבי שהוא מסיבות אישיות לא יכול 

להגיע לישיבה ואחרי הישיבה הראשונה, אחרי שראיינו את המועמדים  סימסה לי 

הגברת דבוש שהיא מכירה את אחד המועמדים ומבקשת לפרוש מהוועדה. כל 

ו"ד מרסיה צוגמן ובוועדה גם נכח צבי התהליך לווה ע"י הלשכה המשפטית, ע"י ע

גם זה חלק צימרמן שהוא מנהל כוח אדם ברשות. אנחנו שמענו לאחרונה ואולי 

 - - -מהמכתבים שקיבלתם, אני לא יודע, טענות על הליכי המינוי 

 הפרסום, אולי תתייחס לפרסום.  חנה מצקביץ:

ם, אז מי אם נורית דבוש יצאה ונציג העיתונאים ג נורית ירדני לוי:

 נשאר?

בלהה ואסתי. התהליך היה כזה שאנחנו פרסמנו  ר, אמיר גילת:"היו

מודעה במעריב, היה פרסום גלוי והגיעו מועמדים מבפנים ומבחוץ, נדמה לי שמונה, 

תוך כדי הישיבה הראשונה שמענו טענות על כך שאולי לא היה מספיק פרסום או 

זה נבע מתקלה שהיתה בכך  רמז לכך שאולי לא היה מספיק פרסום פנימי,

שהפרסום לא יצא לעובדי הרשות אם כי בין השמונה היו גם מועמד או יותר 

מבפנים, כלומר עובדי הרשות ידעו על התהליך הזה, אנחנו גם הפצנו בדרכים 

אחרות, גם חברי הוועדה עצמה פנו לאנשים והציעו לאנשים להציג מועמדות אבל על 
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אנחנו פרסמנו, אחרי הישיבה הראשונה לא קיבלנו  מנת שלא יהיה כל צל של ספק

החלטה על המועמד, ואמרנו שאנחנו נאפשר מתוך החשיבות אולי שיש בניגוד 

ה, אולי כן רצוי מישהו מבפנים, ולכן אנחנו פרסמנו בהליך לחילופי הדעות שהיו פ

פנימי כבר אחרי הפרסום הפומבי עוד איגרת לעובדים, קול קורא, הודעה על כך 

אנחנו מחפשים אומבודסמן מבפנים ונתנו עוד מספר ימים גם לאנשים מבפנים ש

להגיש מועמדות ורק אז כינסנו את הישיבה השניה. מכאן אני אתן לחברת הוועדה 

 השופטת בדימוס בלהה כהנא לתאר את התהליך. 

גם אלי הגיעו פניות ותלונות בענין ואינני יודעת  בלהה כהנא:

לנו השערה מי מניע את זה אבל אני לא רוצה להתעסק עם כמה שיחות טלפון, יש 

למה זה קורה כל הדבר הזה, אני יכולה להגיד לכם שאחרי שתי ישיבות יצאתי 

מאמיר, היתה לנו ישיבה לילית, יצאתי מאמיר ומארתי לו תשמע, איזה הליך 

מקסים, לפני ששמעתי שיש תלונות. פשוט היה הליך מקסים, אין לי מילה אחרת 

מר, אני לא מעורבת באף מכרז אחר, באף תהליך אחר מהסוג הזה ברשות וזה נתן לו

לי לחשוב אני לא יודעת עד כמה כל ההערות והעליהום כל היום הוא מוצדק. אמיר 

תיאר, אני אוסיף עוד פרטים, אחרי הישיבה הראשונה שארכה שעות ראיינו את כל 

י עוד אמרתי להם בואו נעבוד שמונת המועמדים ישבנו עם דפים ועברנו ממש, אנ

מסודר ואת היתרונות והחסרונות ולמה כן, עבדנו ככה על כל מועמד, עשינו ניתוח 

של כל מועמד, החלטנו על כמה מועמדים שהם לא מתאימים, נשארו איזה שלושה 

מועמדים שאמרנו בואו נחשוב עליהם, אחרי הישיבה עוד אמרנו כל אחד שמכיר 

ים טלפון, נסמס, כולם סימסו לכל מיני אנשים שהם הו שקשור, בואו נרמיש

מכירים, אמיר סימס ואחרים, אסתי ונורית דבוש, ביחס למועמדים קיבלנו חזרה 

משובים על כל אחד מהמועמדים, זה היה חלק, חוץ ממה שהם הביאו של תהליך 

הדיון לגבי כל אחד וכמו שאמרתי, ארבעה היה לנו ברור שלא שייכים, נשארו 

ואז, גם אני זוכרת את זה קצת אחרת, כיוון שלא היינו סגורים על אף אחד  שלושה

אמרנו בואו נפרסם את זה ברשות, אולי יהיו עוד מועמדים ואז אמרנו שנמשיך את 

התהליך. ופורסם גם פנימי ברשות ואז קבענו ישיבה נוספת, באותה ישיבה עשינו 

וגם היה לנו דיון אסטרטגי  דיון לגבי הפניות מהרשות, לגביש שלושת המועמדים
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ולזה אני אתייחס. רוב האנשים שהגישו את המועמדות שלהם באמת היו אנשים 

מבוגרים שזאת כבר סוף הקריירה שלהם, אמנם אסור להפלות בגיל אבל אי אפשר 

להתעלם מהעובדה שמגישים אנשים שהם בגיל פנסיה האוריינטציה שלהם שונה. 

יך הוא רואה את התפקיד, הבחור הזה שישב פה דדי אנחנו שאלנו כל אחד בראיון א

מרקוביץ שהוא המועמד שנבחר והוא מיד התחיל להגיד לנו תשמעו, אני חושב 

שצריך להתחבר דרך הפייסבוק, דרך הטוויטר, דרך כל המדיה החדשה, הבחור דיבר 

ך כמו בחור צעיר שמחובר לדברים האלה. ישבנו אחר כך עשינו בינינו דיון פנימי אי

רוצים לראות את התפקיד הזה, האם אנחנו רוצים לראות כמו שהוא היה עד  אנחנו

היום, אולי נלך על משהו חדשני, אדם צעיר יותר שמחובר לאמצעי המדיה ורוצה 

לקבל משובים אמיתיים בזמן אמת ולנסות להיות כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, 

יות. היינו צריכים לשנות פזה כי בשבילכם, כמו שהשידור הציבורי בעינינו צריך לה

זה לא פשוט על תפקיד שכולם מכירים ועובד בהרבה מוסדות באיזה שהוא שטנץ 

מאוד ברור, להביא מישהו עם הסתכלות אחרת. אחרי שעשינו דיון אמרנו נלך על 

המהלך הזה ועוד היה לנו דיון פנימי, אני יכולה להגיד לכם שלגבי המועמד הזה 

הוא אובר קווליפייד, ראיתם את הקורות חיים שלו וגם מאוד החשש שלנו היה ש

 התרשמנו ממנו. 

  -ראיתי ואני לא זוכרת עכשיו, אפשר, או שיש לכם  טלי אייכנוולד:

הוא היה עורך מוסף סוף שבוע בתפקידו האחרון,  בלהה כהנא:

אמיר התקשר או סימס לעורך האחרון ולעורך הקודם שלו ושניהם גמרו עליו את 

לל, הוא מילא תפקידים עיתונאיים משמעותיים, היו כפופים לו במסגרת העריכה הה

הזאת משהו כמו מאה אנשים או משהו כזה בתור עורף סוף שבוע ואז כמוש אני 

אומרת היה דיון האם אנחנו רוצים לשנות את התפקיד הזה וחשבנו שאנחנו כל 

תכלות האחרת, אם הזמן מדברים על הצהרת הרשות ופנינו אל הרשות, כל ההס

נביא בחור כזה שמתחבר למדיה החדשה ומסתכל על כל התפקיד אחרת אפשר יהיה 

לקדם את הענין. אחרי שכך החלטנו אז היו שני מועמדים צעירים, הוא ועוד בחור 

אחד שבגללו נורית דבוש עזבה את החברות ובסופו של דבר אחרי התהליך הזה נבחר 

הכיר לא אותו ולא אף אחד מהמועמדים האחרים הבחור הזה. אף אחד מאיתנו לא 
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למעט נורית דבוש שעלתה בשלב מסויים על זה שהיא מכירה את אותו בחור, זה 

 התהליך. היו עוד ביקורות אבל אני לא צריכה להתייחס להכל.

אני אתייחס. קודם כל שאני לא אשכח, אני  ר, אמיר גילת:"היו

ביקורת המדינה בכנסת, חבר הכנסת קיבלתי אתמול מכתב מיושב ראש הוועדה ל

אורי אריאל שכתב לי שהוא קיבל תלונות על הליך המינוי ברוח התלונות שבלהה 

הזה וביקש שלא לבצע את המינוי עד ציינה עכשיו והוא ביקש לדון בוועדה בנושא 

הדיון בכנסת. הלשכה המשפטית ניסחה לי מכתב תשובה לחבר הכנסת אריאל שבו 

ו קודם כל את העובדה שההליך היה תקין ושנית את העובדה אנחנו מסבירים ל

הדיון מפני שאנחנו כבר כמו ששמעתם מהנציב שאנחנו לא יכולים לדחות את 

היוצא, כבר שבועיים ללא אומבודסמן ואם נדחה את זה אז אנחנו נישאר ללא 

אומבודסמן שזה תפקיד סטטוטורי. זה המכתב שקיבל ממני אמש חבר הכנסת 

הבוקר גם שוחחתי איתו בטלפון כי היה חשוב לי גם ליצור אפיק של אריאל, 

הידברות בעל פה, עד שהוא יקרא את המכתב, עד שהוא יענה לי וכו', אני אמרתי לו 

את אותם דברים, אני לא אכנס פה לפרטי השיחה, אני אגדיר אותה בכותרת שהוא 

דה אם היא תרצה רשם לפניו את מה שאמרתי, אני גם הצעתי שאני אופיע בווע

בהליך של פיקוח לשמוע על מה שהיה, אבל הבהרתי לו שאנחנו חייבים לקבל את 

אני אדווח לחברי המליאה על ההחלטה היום וגם אמרתי לו שלמען השקיפות 

המכתב והבקשה שלו. לגבי ההליך, בלהה ציינה אותו, אני תוך כדי הכותרות של 

עובדה שאני מקורב שלו ושאני פועל השבועות האחרונים גם נחשפתי בין השאר ל

למינוי מקורב שלי, אני אומר פה וזה מוקלט ואני מצהיר על זה שאני ראיתי אותו 

בפעם הראשונה בחיי ביום שהוא נכנס לאותה ישיבה ראשונה של הוועדה, אני מכיר 

אותו כללית בשם, אני יודע שיש בן אדם כזה, אני בא מעולם העיתונות אבל לא 

ו בחיים שלי ומובן שאני לא מקורב שלו והוא לא מקורב שלי. עוד טענה ראיתי אות

שהושמעה, אני רוצה לעבור על כל הטענות שאני נחשפתי אליהם ואם התייחסת 

לנושא הזה, אני לא יודע לאיזה מכתבים התייחסת בהתחלה אבל אני אומר פה את 

מו, לא היה מספיק הטענות שאני יודע שהובעו ביחס למינוי אז המקורב, ההליך עצ

פרסום והדבר השלישי זה הנושא של חצי מישרה. אנחנו תוך כדי דיון מקדים 
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בישיבה הראשונה כשאנחנו מדברים על אופי המישרה וכו', העלינו לדיון ולמחשבה 

את העובדה שאולי התפקיד הזה מספיק בחצי מישרה ואנחנו השארנו את זה פתוח 

כשלכל אחד ואחד מהמועמדים וזה מופיע ואמרנו שאנחנו נלבן את זה בהמשך 

בפרוטוקול של הוועדה, כמובן שהוועדה התנהלה עם פרוטוקול ותוך כדי שאלות, יש 

פה שאלה שקיבל כל אחד מהמועמדים, האם תהיה מוכן לעבוד בחצי מישרה. היתה 

 טענה שלגביו זה לא נשאל, עובדתית זה נשאל ואני אפילו זוכר את התשובה שלו. 

איך זה הגיע לחצי מישרה, אני אגיד לכם,  נא:בלהה כה

כשאנחנו התחלנו בישיבה המקדמית הסתבר לי לתדהמתי שהשכר של אלישע 

 אלף שקלים בחודש.  50שפיגלמן אף אחד פה לא מנחש, 

זה לא בגלל התפקיד שלו כנציב, זה בגלל הוותק  דוד חיון:

 שלו ברשות.

זה עלה ממני,  לא יודעת, זה השכר. אני אמרתי, בלהה כהנא:

אלף שקלים  50, לא יכול להיות שאנחנו נשלם לנציב אני אמרתי שזה לא הגיוני

 50שנשלם על תפקיד כזה בחודש. ואז אני העליתי את זה ואמרתי שלא יכול להיות 

אלף שקלים. שאלתי את אמיר האם זה משהו, זה חלק מהתפקיד, זאת הגדרת 

ע לענות לי באותה שעה ולכן אמרתי אם התפקיד שמחייבת תשלום כזה. אמיר לא יד

זה כך אז אולי נלך על חצי מישרה, בוא נשאיר את זה פתוח, נציג להם את זה ונאמר 

אולי נרד לחצי מישרה כדי לא לשלם סכום כזה. זה לא בגלל שחשבנו שצריך להוריד 

 הגיוני שאנחנו נשלם. ככהלחצי מישרה, כדי לא לכבול את עצמנו כי חשבתי שזה לא 

נולד הדבר הזה ושאלנו אותם ברמה העקרונית. אחר כך עשינו בירור ונמצאה הדרך 

איך לשלם שכר אחר, אבל השאלה של האם תסכים לעבוד חצי מישרה נולדה מזה 

 אלף שקלים. וירד, ויש שכר הגיוני היום שהוצע לו.  50שאמרנו לא הגיוני לשלם 

יצא לא פרקטי, אך  בכל מקרה לחצי מישרה זה גם ר, אמיר גילת:"היו

אחד מאיתנו לא היה עובד בסכום שהציעו לו פה תמורת חצי מישרה. ולכן אחרי 

משחבה מחודשת אנחנו משאירים את התקן הזה על מישרה מלאה כשהנציב בשכר 

כמובן, אני לא אכנס פה לשכר אבל זה לא השכר ששמעתם עכשיו, זה רחוק מזה 

ן והוא יטפל חוץ מבפניות הציבור גם בכל והכנסתי לו גם בחוזה תשעה חודשי נסיו
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הפרוייקטים של שיתוף הציבור, זה נושא שאינו סותר אלא משלים את עבודתו 

כנציב הקבילות כהגדרתו בחוק. רק לסיום אני אצטט את החלטת ועדת האיתור 

בישיבתה השניה, לאחר דיון מעמיק התרשמה הוועדה כי מר דדי מרקוביץ עולה 

למלא את התפקיד בשל נסיונו רב השנים בעולם העיתונות הן מעל כולם ביכולת 

ככתב והן כעורך והכרותו עם צרכי התפקיד ואילוציו. הוועדה התרשמה גם מיכולת 

הייצוג שלו, האסרטיביות הנדרשת בתפקיד לצד יחסי אנוש טובים כפי שעולה 

יבר על מההמלצות שקיבלו חברי הוועדה מעורכי מעריב עימם עבד בעבר. כמו כן ד

רעיונות לפעולה במדיה החדשה ונראה שהוא מביא עימו גישה חדשה ורוח רעננה 

דווקא לתפקיד זה. לפיכך ממליצה הוועדה ליושב ראש הרשות למנות את מר דדי 

מרקוביץ לתפקיד ואני מקבל את המלצת הוועדה ומבקש את אישור המליאה. מי 

 בעד המינוי? כולם פה אחד. 

בקש בעוד מספר חודשים לשמוע את דעתך איך נ נורית ירדני לוי:

התפקיד התפתח ומה קרה עם זה. אני מבקשת שזה ירשם שנעשה דיון בעוד כמה 

 חודשים. 

בך פה  נרשם. דדי, מליאת רשות השידור בחרה ר, אמיר גילת:"היו

 אחד לנציב קבילות הציבור ואנחנו מאחלים לך הצלחה במילוי תפקידך.

 תודה.  דדי מרקוביץ:

אתה רוצה להגיד כמה מילים? תספר קצת על  ר, אמיר גילת:"יוה

 עצמך. 

ואני בן האמת שלא התכוננתי לזה אבל שמי דדי  דדי מרקוביץ:

שנה, במרביתן כעורך  14עם שלושה ילדים, אני עובד במעריב, עבדתי במעריב  40

בכיר, הייתי עורך המקומון בירושלים, הייתי עורך כל המקומונים של מעריב 

ובתפקיד האחרון בשנתיים האחרונות הייתי עורך המוסף לשבת. אני מגיע עם נסיון 

עיתונאי והרבה מוטיבציה, עם המון רצון לשנות ובעיקר ממה ששמעתי פה זה קודם 

כל התדמית ואני מקווה שאנשים צעירים יוכלו להיקלט ברשות השידור ולעבוד 

ראשונה שאני מגיע לאיזה שהוא  קשה וזה לא יהיה איזה שהוא סימן גנאי. זה פעם

, אז אני מגיע עם המון מוטיבציה ועם מקום ואני צעיר ואומרים לי שזה חיסרון
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המון רצון לשנות ועם המון רצון לשפר ולתת הרבה מעצמי ואני מקווה שאני אצליח 

 בעזרתכם. 

אני רק מבקש מההנהלה לסייע לנו בתהליך  ר, אמיר גילת:"היו

 כל מה שקשור בזה, לזרז.קליטה שלו, החוזה, 

דיברתי כבר עם הממונה על השכר בקשר אליך,  יוני בן מנחם:

 אני מקווה שזה יסתדר. 

נושא אחרון, הגיעו פה, אנחנו קודם כל מעודדים  ר, אמיר גילת:"היו

פעילות של חברי מליאה במוסדות האחרים של המליאה חוץ מהמליאה ובדרך 

ת לאותו אדם אז אני מקווה שתמצא את הזמן מקרה הצטלבו פה שתי פניות שנוגעו

נמרוד לעסוק גם בזה וגם בזה. אני רוצה להציע למליאה למנות את נמרוד כיושב 

ראש ועדת המדיה הדיגיטלית, יש לו נסיון רב בתחום והוא עוסק בתחום הזה, עד 

היום הוועדה היתה קרואה ועדת המדיה הדיגיטלית והטכנולוגיות, אני מבקש 

שנפריד, שהוועדה הזאת תהיה ועדת מדיה דיגיטלית, נושא הטכנולוגיות מהמליאה 

יועבר לנושא הוועד המנהל, נפריד בין שני הנושאים האלה. בעבר עמד בראש הוועדה 

מישהו שהבין בשני התחומים, אני חושב שנמרוד גם רוצה להתמקד יותר בתחום של 

נים טכנולוגים של אולפנים המדיה הדיגיטלית ופחות בטכנולוגיה של משדרים ועניי

וכו', אז אני מבקש מהמליאה לקרוא לוועדה ועדת מדיה דיגיטלית, למנות את 

נמרוד בראשה, כידוע אני בינתיים מילאתי את תפקיד יושב ראש הוועדה עם 

פרישתו של ששון יונה, הנושא של הטכנולוגיות יועבר לדיון בוועד המנהל וככל 

ובן. אני קיבלתי גם והעברתי אליכם פניה של נורית שידרש גם בוועדות האחרות כמ

הסימפונית ירושלים רשות ירדני שהיא מטעמנו יושבת ראש הנהלת התזמורת 

 השידור, לצירופו של נמרוד כחבר בוועד המנהל של התזמורת.

קודם כל הוועד המנהל שלנו סובל, אני גם חשבתי  נורית ירדני לוי:

תי שנמרוד הוא איש ראוי, הוא הביע את שצריך להביא אנשים צעירים וחשב

 הסכמתו, כולו איש מוסיקה ויש לו ייחוס משפחתי מפואר גם בתחום המוסיקה. 

את יכולה להגיד כמה מילים על הוועד המנהל,  חנה מצקביץ:

 - - -באיזה מצב הוא עומד, מי החברים שם 
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 - - -מורכב מנציגים הוועד המנהל  נורית ירדני לוי:

אמור להיות מורכב מתשעה נציגים של רשות  :חנה מצקביץ

 - - -השידור ועוד נציגים אחרים, אז אולי 

יש חמישה נציגים של רשות השידור, יש של  נורית ירדני לוי:

 עיריית ירושלים ויש נציגים של הגוף המממן השלישי שזה משרד התרבות. 

 ובסך הכל כמה? חנה מצקביץ:

 שעה חברים. הרוב הוא שלנו.תשעה, אנחנו ת נורית ירדני לוי:

אם יש בקשה להפריט את ההצבעה אני אפריט,  ר, אמיר גילת:"היו

אם לא אנחנו מצביעים על ארבעת הסעיפים, הפרדת מדיה חדשה וטכנולוגיות, מינוי 

 - - -של נמרוד לב כיושב ראש ועדת מדיה דיגיטלית 

לגבי הטכנולוגיות, למה לא להשאיר את זה  דוד חיון:

 ה, באחריות ועדות המליאה?במליא

 אז אמרתי, או בוועד המנהל או בוועדות המליאה.  ר, אמיר גילת:"היו

אתה אומר לא לקחת את זה כתחום ולהעביר את  דוד חיון:

 - - -זה לוועדה 

לפזר אותו בין הוועדות, זה הסעיף השלישי  ר, אמיר גילת:"היו

ת השידור בוועד המנהל של והסעיף הרביעי זה צירופו של נמרוד לב כנציג רשו

התזמורת. מי בעד? מי נגד? יש נמנעים? פה אחד. בהצלחה נמרוד. נושא אחרון, ועדת 

איתור למנהל חטיבת התוכניות בטלוויזיה בערבית. כמו שדיווחתי יש מכרזים בהם 

אנחנו לא מצליחים למצוא מועמד במכרז פנימי, לא מצליחים במכרז חיצוני, 

ר אנחנו קיבלנו את הצעת הלשכה המשפטית, כמו שאנחנו במישרות זוטרות יות

תמיד מקבלים, והחלטנו לא להוציא את זה לוועדת איתור אלא להוציא את זה 

למכרזים חוזרים. במקרים של מנהלים בכירים יותר אנחנו כן מוציאים לוועדת 

איתור ולכן לתפקיד חטיבת התוכניות בטלוויזיה בערבית אחרי שלא מצאנו 

 ם לא במכרז פנימי ולא במכרז חיצוני אנחנו מבקשים להקים ועדת איתור.מועמדי

יש לי שאלה בענין הזה. ככלל אני חושבת שועדות  חנה מצקביץ:

איתור זה דבר שהוא צריך להיות יוצא דופן ולא דבר שהופך להיות לכלל, הוא צריך 
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פעמיים או להיות יוצא מן הכלל. הנוהל שלנו מחייב לעשות מכרזים. אז פעם או 

למישרות מאוד בכירות זה בסדר שעושים ועדת איתור אבל הריבוי הזה במכרזים 

יש לו, יש בעיה איתו. למה אחרי שעושים ועדת מכרזים פנימית ואחר כך עושים 

ועדת מכרזים חיצונית, מה נותנת ועדת האיתור שזה אותו פורום שיושב, מה יש 

 - - -לכם בוועדת איתור 

 יכולת לפנות למועמדים. לת:ר, אמיר גי"היו

זה נראה לא טוב. זה לא מקובל דרך אגב, זה ממש  חנה מצקביץ:

 לא מקובל. 

אני כבר עוצר אותך. עד עכשיו לא שמענו שום  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -התנגדות של הלשכה המשפטית 

מכיוון שבאנו לקראתכם, אבל זה נראה מאוד לא  חנה מצקביץ:

 טוב.

חנה, אני איתך, עד עכשיו לא שמענו כל התנגדות  לת:ר, אמיר גי"היו

למישרות של מנהל חטיבה, שמענו בדרגים זוטרים וקיבלנו והחזרנו את זה למכרזים 

חוזרים. אם כך הם פני הדברים אני מסיר את ההצעה הזאת ואנחנו נוציא את זה 

 למכרז פנימי חיצוני.

אנחנו  אתה ביקשת חוות דעת והיא תינתן לך, חנה מצקביץ:

פעם על אותו מכרז פנימי חיצוני פומבי ושוב פנימי חיצוני, משהו  20סבורים שלחזור 

לא נראה בסדר. אי אפשר, זה לא היה מעולם, זה לא קיים בשום מקום וזה מביא 

 לתלונות ולכאילו למראית עין יש פה דברים לא תקינים. 

 אבל אין מועמדים מתאימים.  ר, אמיר גילת:"היו

אז אתם עושים שוב את הנגלות האלה, איך יכול  ביץ:חנה מצק

 להיות שאין מועמדים. 

אני אגיד לכם מה הסיבה, יש תופעה שמועמדים  יוני בן מנחם:

שהיו בפועל הרבה שנים הם פונים לאנשים שהם חברים שלהם ומבקשים, אנחנו 

שהם  הרבה שנים בפועל, אנחנו רוצים להתקבל סוף סוף במכרז, אל תיגשו. למרות

יודעים שהמדיניות של המנכ"ל היא לרענן את השורות ואז אנשים מקשיבים להם 
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וכשאנשים מבחוץ רוצים לגשת אז הם פונים גם לאנשים מבחוץ ואומרים שהם 

באותו תחום, אני לא רוצה להיכנס פה לשמות אבל יש לנו עדויות על זה, אנשים פנו 

לנו, אנחנו הרבה שנים בפועל אנחנו  וסיפרו לנו ואומרים אל תיגשו כי אתם תטרפדו

. זאת הסיבה שאנשים לא ניגשים חנה, זאת הסיבה. רוצים להיבחר סוף סוף במכרז

ואנחנו חושבים שברגע שיהיה ברור שאנחנו מתכוונים לרענן את השורות אז אנשים 

 יבינו את המסר ויגשו בכל זאת למכרז, מתוך הארגון. 

וצה לומר ככה, אם יש לכם על הענין הזה אני ר חנה מצקביץ:

מדיניות מסויימת היא צריכה למצוא את ביטויה במכרז, לא מסר, צריך להיות 

בתנאי המכרז שאתם, המדיניות שלכם, זה צריך להיות חלק מהדברים, זה לא יכול 

להיות שאתם יוצאים עם מכרז שיש בו תנאים והמדיניות שלכם לא מוצאת את 

יוצר את המצב שהמנכ"ל מדבר עליו שאני לא  ביטויה בתנאי המכרז ואולי זה

מכירה אותו. אם אתם החלטתם שאתם ממנים רק אנשים חדשים ולא כאלה 

שיושבים במכרזים ולא אנשים ותיקים, אני לא יודעת אם זה נכון וראוי, אבל זה 

צריך למצוא את ביטויו והסיבוב הזה על פניו נראה לא טוב. אני רוצתה לומר מה 

, הרי במדינה נעשים אותם תהליכים, אז אין דבר כזה שלא ניגשים קורה במדינה

מועמדים ויושבים עד שיוצא עשן לבן ומחליטים מי המועמד הראוי מבין 

המועמדים. עושים לזה רעש, מפרסמים, אותו דבר כמו ועדת איתור, מה ההבדל, 

מכרז הרי ועדת איתור היא לא שונה מוועדת המכרזים, לעשות שלוש ארבע פעמים 

 על אותה מישרה זה לא לענין. 

אני לא רוצה להיכנס כרגע לכל המכרזים, יש דיון  ר, אמיר גילת:"היו

בוועדת ביקורת, אם תרצו נביא את זה גם למליאה, אנחנו רואים כבר את סופו של 

התהליך הזה, אנחנו עשינו עשרות מכרזים, זה תהליך שאמרו לי הוותיקים פה שלא 

קמה של הטלוויזיה הישראלית סיים את עבודתו, כל כך הרבה היה מאז שצוות הה

מכרזים, אז באופן עקרוני אני אומר שרוב רובם של המינויים אני גם כבר ראיתי 

במו עיני שמינויים, אני לא מדבר על מה בחרנו אלא גם בראייה אחורה הבחירה 

עצמם,  היתה מוצלחת ביותר, פה ושם אולי יש עוד אנשים שצריכים להוכיח את

אבל ההליך היה תקין לחלוטין ואנחנו נשלים, זה לא שאין לי ביקורת, יש לי ביקורת 
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קשה על כל הנוהל ועל כל ההליך ולמשל הלשכה המשפטית על פי נהלי רשות 

השידור בכלל לא אמורה לשבת במכרזים, אנחנו הכנסנו אותם אחרי שראינו את 

 - - -הבעיות שהיו 

ייבים לשבת, יש הנחיה של היועץ אנחנו לא ח חנה מצקביץ:

 בגלל התלונות ולא חייבים לשבת, זה רק עוזר לכם.המשפטי 

 - - -גם כשאני אומר דברים טובים את  ר, אמיר גילת:"היו

לא, זה נראה כאילו הלשכה המשפטית ביקשה, זה  חנה מצקביץ:

 בשבילכם כדי שתוכלו לשבת, כדי שתוכלו לעמוד בתביעות האלה. 

נתתי דוגמה. כל פעם שאני אומר הלשכה  יר גילת:ר, אמ"היו

המשפטית זה הופך למשהו אישי. אני אומר שנתתי דוגמה שלפי הנוהל, כדי להבהיר 

 - - -לכם את האבסורד, לפי הנוהל הלשכה המשפטית מחוץ לחדר 

 לא, הנוהל לא מתייחס לזה.  חנה מצקביץ:

חדר. עוד ליקוי אנחנו הכנסנו אותם כמשקיפים ל ר, אמיר גילת:"היו

שגיליתי, למשל כשאנחנו בוחרים מנהל מחלקה, מי שישוב בוועדת המכרזים על פי 

נהלי רשות השידור זה היושב ראש המנכ"ל מנהל המדיה נציגי אגודת העיתונאים, 

אבל לא המנהל הישיר שלו. מנהל החטיבה לא יושב במחלקה של הכפוף לו אבל שני 

יתי רוצה לתקן גם ויש לי הרבה מאוד מסקנות הדרגים מעליו כן וזה משהו שהי

ולקחים מעשרות המכרזים שניהלנו אבל אני לא רוצה לשנות דברים באמצע הדרך, 

כי אז יגידו אתם מנסים לתפור לזה או לזה או לזה, מה שלא נעשה אנחנו בבעיה 

ולכן החלטנו להשלים את גל המכרזים הזה כמו שהתחלנו אותו, יש עכשיו גם 

של אגודת העיתונאים, אולי זה גם במכתבים שקיבלתם, לגבי איוש חברי  התנגדות

מליאה כנציגי ציבור, הלשכה המשפטית שוב השיבה לב"כ אגודת העיתונאים שזה 

נוהג שקיים בהסכמה במשך שנים ואין מקום לשנות כרגע חד צדדי את הנוהל הזה, 

שמקובל על האגודה  מה גם שבהסכמי הרפורמה נכנס לתוקפו נוהל חדש של מכרזים

 - - -ועל רשות השידור ולכן אין טעם 

שמקובל גם בשירות המדינה ושגם יתאים לבעיות  חנה מצקביץ:

 האלה שאתה העלית.
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נכון. ולכן אני מעדכן על כל הדברים האלה, ואני  ר, אמיר גילת:"היו

מקבל את המלצתך חנה, אני מושך את ההצעה שבזמנו הובאה בתיאום איתכם, 

ת ועדת איתור למנהל חטיבת התוכניות ואני מבקש מהנהלה לפרסם מכרז להקמ

 פנימי חיצוני לתפקיד. תודה רבה, הישיבה נעולה. 

 

 

 


