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המליאה. אנחנו מכנסים את אני פותח את ישיבת  :ר אמיר גילת"היו

ת הפגנה של בחוץ מתנהלחברי מליאה. לצערי חלק עזבו כבר.  5הישיבה בפורום של 

ביולי אם אין רפורמה.  1-העובדים במחאה על, אני מניח, הכלת תכנית החירום ב

אנחנו מחכים למנכ"ל, הוא בחוץ. ביקשתי שיקראו לו. באשר לרפורמה, לצערי אני 

 היתהלא יכול להיות כרגע איש בשורות. אנחנו ממתינים להכרעת השרים בעצם. 

ר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור פגישה ביום ראשון בין שר האוצר והש

שם שורה תחתונה למיטב ידיעתי. אני לא הייתי  היתהוהדרגים המקצועיים. לא 

בפגישה. אני מקווה שההכרעה תיפול בימים הקרובים. יותר מזה קשה להגיד. אנחנו 

בהמתנה דרוכה. המדיניות של המוסדות היא כידוע לקבל תשובה. כל תשובה היא 

חושב שצריך לשים קץ לסחבת הארוכה הזאת שהעובדים שגם נמצאים תשובה. אני 

הם מוחזקים כבר בני ערובה במשך שנים כה רבות והם לא קיבלו את  ,בחוץ

התוספות, לא קיבלו את כל מה שמגיע להם. גם לרשות השידור קשה להתנהל במצב 

בורית, זה תמונת המצב כרגע אנחנו, מתוך אחריות צי כה מתמשך של חוסר ודאות.

המוסדות וגם ועדת הכספים וגם הועד המנהל גיבשו תקציב חלופי למקרה 

ביולי. אני חושב שזה יהיה חוסר אחריות מצידנו  1-שהרפורמה לא מותנעת ב

ביודענו שאנחנו כמו הטיטניק  2013כדירקטוריון להתחיל את המחצית השנייה של 

אוקטובר הרשות תהיה -שמתקרבת לקרחון, כשאגף הכספים מדווח לנו שבספטמבר

מיליון שקל, זה הפער, בין  140-רעון, ולכן גיבשנו תכנית שנועדה לאזן את היחדלת פ

תקציב הרפורמה שאנחנו כביכול מתנהלים לאורו מינואר, לבין תקציב האין 

ביולי. התקציב הזה כולל מספר סעיפים, קיצוצים  1-רפורמה שנאלץ להפעיל אותו ב

ו, נציג את הפירוט. זה גם מופיע בחומרים שקיבלתם בתחומים שונים. אם תרצ

בסיכום החלטות ועד מנהל וועדת כספים, אבל אחד הסעיפים שבגינם הרעש בחוץ 

מיליון שקל בתקציב  14זה סעיף של שעות נוספות. אנחנו הנחינו את ההנהלה לקצץ 

ון מילי 74השעות הנוספות, בתקציב החירום. אתם יודעים שתקציב רשות השידור 

שקל זה לשעות נוספות, חלקם הגדול בהסכמים. אני לא יודע מה הסכום המדויק 

שהוא מחויב הסכמים. לא הצלחתי עד היום לקבל נתון מדויק לדבר הזה. ציבורית 

אני חושב שזה לא יהיה נכון שאנחנו נעשה תכנית חירום בלי לגעת בסעיף הזה של 
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ועדת ביקורת נחשפנו לדיווחים  שעות נוספות, מה גם שבישיבה לפני אחרונה של

שקשורים לנושא טוהר המידות לגבי עבודה נוספת בשבתות. המבקרת ערכה דו"ח 

ומצאה שהיתה גם פעילות שחורגת מטוהר המידות בנושא הזה של שבת. שם בטוח 

 2012-צריך לטפל. היה מכתב שקיבלתם, של הממונה על השכר לגבי חריגה ב

ן בכמה מיליונים. ההנהלה דיווחה שזה נבע כתוצאה מתקציב השעות הנוספות, גם כ

מאירועים חריגים של מלחמה, היערכות לבחירות ודברים כאלה. גם פה הנושא הזה 

נבדק. אפשר לעשות קיצוץ בשעות נוספות גם בלי לפגוע בעובדים. קודם כל הקיצוץ 

כים הוא לא רוחבי. אין שום החלטה של המוסדות על קיצוץ רוחבי, בניגוד למסמ

שום החלטה של המוסדות על קיצוץ רוחבי. אנחנו  היתהודיבורים שאני שומע. לא 

מבינים שהתוכן מבחינתנו צריך להיות במרכז. חברו את שני חלקי המשפט ותבינו 

שניים, הצעתי במכתב למנכ"ל אחרי קבלת ההחלטה, גם  למה אני מתכוון. זה אחד.

ת אם יש עובד, אתם יודעים שברשות למצוא דרך נכונה לחלוקת הקיצוץ, זאת אומר

שכר הבסיס שלו נמוך ומרכיב חשוב מאוד במשכורת שמביא העובד הביתה השידור 

זה שעות נוספות, אז אפשר לחשוב על דרך של למשל, סתם אני זורק, וגם זרקתי את 

שקל, לא לגעת בו בשעות הנוספות.  7,000זה כדוגמא במכתב, מי שמרוויח עד 

שלא לאשר מעל,  לעומת זאת, וזו הצעה נוספת שהעליתי במכתב בתור הצעה, זה

שעות נוספות לעובד. יש פה עובדים, כולל חלק שנמצאים  90סתם אני זורק עכשיו, 

שעות נוספות לחודש, ובתקופה של חירום אני  100,120,150כרגע בחוץ, שמקבלים 

חושב שהמנהלים פה צריכים לגלות אחריות ניהולית ולדאוג לזה שבתקציב חירום 

ם לעת חירום. אז זה לגבי סעיף שאני מניח פה גם תקציב השעות הנוספות יותא

 מעורר תסיסה. זהו. שאלות? 

אני אישית, ליבי איתם, ליבי עם העובדים. חוסר  :אנטון איוב

הודאות משגעת אותם ולא נותנת להם מנוחה. אני חושב שאתם בתור הנהלה, גם 

 א נעשה.המנכ"ל וגם אתה, היה מן הראוי להזמין נציגות שלהם לדבר איתם, וזה ל

 א', זה נעשה.  :ר אמיר גילת"היו

 אם נעשה, אני חוזר בי. :אנטון איוב

 אין שום בעיה גם להזמין אותם.  :ר אמיר גילת"היו
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 תזמין נציגות, תדבר איתם. :אנטון איוב

אין לי שום בעיה. אם המליאה מעוניינת, בשמחה  :ר אמיר גילת"היו

דבר  ורום, אז היהים ולא היה קואנש 5רבה. היום של המליאה הקודמת היו פה 

 ורום למליאה, הם נכנסו פה לחדר ואז דיברתי,דומה. מאחר וממילא לא היה קו

 אני הייתי שם. לא דיברת מאז איתם, עם נציגות? :נורית לוי ירדני

ההנהלה בקשר שוטף איתם, אבל אני דיברתי  :ר אמיר גילת"היו

. לדבר רוצים לשמוע אותם, בבקשהאיתם. אין לי בעיה גם להזמין אותם. אם אתם 

 איתם, דיברנו בשבוע שעבר בדיוק.

אני חושב שבמעמד הזה היה מן הדין לקרוא   :אנטון איוב

אמיר, עם כל הכבוד, אני הייתי כאן  לנציגים, להיכנס ולדבר איתם, לא איתנו.

 מהתחלה היום, תחילת ההצגה, את הסרט התורכי הזה שהיה עכשיו פה,

 זה חלק ב'. :לתר אמיר גי"היו

 פרק ב'. אני הייתי בפרק א'. זה היה יותר שמח.  :נורית לוי ירדני

 הם אנשים חסרי אונים. :אנטון איוב

מיליון שקל  20מה היה הנתון בועדת ביקורת?  :נורית לוי ירדני

באיזה טווח של זמן הולכים על שעות נוספות? אני זוכרת את הנתון נכון או שאני 

 טועה?

 כן. :ר גילתר אמי"היו

 על טווח של חודש? :נורית לוי ירדני

 עבודה בשבת. לא,  :ר אמיר גילת"היו

 זה נשמע המון. :נורית לוי ירדני

אנטון, שלא ישתמע אחרת, ואמרתי את זה  :ר אמיר גילת"היו

לעובדים עכשיו בחוץ. אגב, דיברתי איתם עד עכשיו בחוץ. אמרתי להם את זה עכשיו 

זה בשבוע שעבר ואני אומר את זה לכל מי שצריך, גם דרג  בחוץ. אמרתי להם את

מקבלי ההחלטות, לגבי גורלה של רשות השידור, שאחת הסיבות העיקריות שצריך 

עובדים. אמרתי את זה גם בפתח  1,900לשים קץ לדבר הזה, זה העובדים. יש פה 

 1,900הדברים היום פה בחדר הזה כשהתחלנו את הישיבה ואני אחזור על זה. יש 
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שנים, תלויים בין שמיים וארץ, לא קיבלו את  5עובדים שנמצאים כבני ערובה כבר 

השנים האחרונות. אין לי שום טענה לגבי העובדים.  5-כל התוספות שקיבל המשק ב

להיפך, אני מאוד מעריך את הסבלנות ואת העמידה שלהם בתנאי אי ודאות. אחת 

האחרונות, זה זה. אי אפשר לצפות  השנים 5-הסיבות שהרשות קפאה על שמריה ב

מאנשים בתנאי אי ודאות, תסכול, חוסר תקווה ויאוש, להתנהל כאילו.. והם עשו 

את המקסימום. יש בעיה אחרת עם הדרג הניהולי, אבל העובדים כעובדים לא 

אשמים בשום דבר. זה משהו שאני גם פה אומר את זה למקבלי ההחלטות, 

ול במפורש. אחת הסיבות העיקריות שצריך להוציא ושהדברים גם ירשמו בפרוטוק

העובדים, ואם יורשה לי, גם בני  1,900את רשות השידור מהפלונטר הזה, זה 

 ות יותר בין שמיים וארץ. משפחותיהם שלא יכולים להמשיך לחי

אעבור לאישור המלצת ועדת מדיה דיגיטלית לועדת שיווק ואסטרטגיה. יש למישהו 

 שקיבלתם?הערות על החומרים 

אתה יכול להגיד לנו את עיקרי ההחלטות, אם יש  :דביר-טלי איכנולד

 לך את זה מול העיניים?

 לקראת הישיבה הקודמת, וגם בשוטף.  נשלח לכם :ר אמיר גילת"היו

 היו"ר נעל את הישיבה עקב ההפגנה.

 


