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

אנחנו בבשורה אופטימית. אנחנו שוחחנו אתמול במוצאי שבת בשיחת ועידה, 

קיבלנו את העדכון לגבי ההתקדמות שהוגשה, ואכן בסביבות שתיים לפנות בוקר, 

יתונאים, שבעצם מאפשרת לנו להוציא את חתמנו על הודעה משותפת עם אגודות הע

במרס. זה היה כפוף לאישור הנהלות האגודות. היום בבוקר,  1-הרפורמה לפועל ב

כך דווחנו, אישרו הנהלות אגודות העיתונאים בתל אביב את הנוסח שאושר אתמול. 

העברתי לכם את זה לפנות בוקר, זה נמצא ברשותכם וקודם כל אנחנו מברכים על 

דרך הזאת. עוד פעם, אני מחזיק את עצמי בשביל לא לצאת עוד פעם מגדרי, פריצת ה

 ופתאום נגלה שיש עוד מכשול בדרך. 

 נתגבר עליו, אנחנו רגילים. זליג רבינוביץ:

 הרושם הוא שהיום אנחנו קרובים. ר, אמיר גילת:"היו

 - -אם זה האוצר לא תצליחו, אם זה בני אדם, אז  יעקב בורובסקי:

- 

שנייה רגע, הרושם הוא שאנחנו קרובים יותר מאי  אמיר גילת: ר,"היו

במרס, וכפי שדיברנו  1אנחנו מדברים על לוח זמנים של פעם להתנעת הרפורמה. 

רוצים להתחיל בשורה של צעדים מעשיים כבר היום או מחר, ועל זה אתמול, אנחנו 

 הוסיף?אני רוצה שתיכף נדבר. זה בהקשר הזה. יש עוד משהו שאתה רוצה ל

כן, אני רוצה שוב לשבח את פועלו של מר זליג  יוני בן מנחם:

רבינוביץ, שפעל כזרועו הארוכה של המנכ"ל, בהתאם להגדרות המשפטיות. אני 

הסמכתי אותו לעשות את כל המהלכים עם האגודות והוא עבד קשה כל השבת גם 

 להביא את זה לכלל סיום.

 זה פיקוח נפש.  ר, אמיר גילת:"היו

אני חושב שלאור העוול הגדול שנעשה לו  ני בן מנחם:יו

 וממשיכים לעשות לו כל מיני גורמים עוינים, יש לציין את זה. 

 הכתבה טובה או לא טובה? יעקב בורובסקי:

 ... לתת לו גיבוי מלא.  יוני בן מנחם:
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טוב, אני מצטרף לדבריו של המנכ"ל. אני מזכיר  ר, אמיר גילת:"היו

ם אתמול בטלפון, שבעצם אפשר היה לחתום על ההסכם לפני את מה שאמרתי ג

שלושה חודשים, לפי המתווה שזליג הציג בפנינו לפני שלושה חודשים, כלומר 

לחתום על ההסכמים המקוריים ולמצוא את המנגנונים. האגודה התנגדה להצעה 

הזאת לאורך כל הדרך ואני שמח שבשורה התחתונה הם התעשתו והבינו. עד אתמול 

בלילה היו כל מיני ויכוחים על ניסוחים, אבל אני חושב שמה שאפיין את אתמול 

בלילה זה שכולם הבינו שהגענו לרגע האמת והם לא נחתום אתמול בלילה אז זה 

 –וצריך לומר את זה ביושר  –כבר אבוד, ולכן הייתה פה אחריות של שני הצדדים 

ואני שמח שהיא עשתה את זה.  גם האגודה הבינה שצריך ללכת יד ביד לעניין הזה

שקיבל מהוועד המנהל את ההסמכה  –יואב  -ומילה טובה גם למי שלא נמצא פה  

בשבועיים שלושה האחרונים על הנושא של הרפורמה, ותרם רבות. אני לדון מטעמו 

רוצה להודות לו. עכשיו מבחינתנו אנחנו מגיעים ליישום. עכשיו, ההסכמה אתמול 

ם מתחלקת למספר שלבים. קודם כל זה השלב הראשון שזה עם אגודת העיתונאי

הוועד המנהל כבר אישר את אישור על ידי הנהלות האגודות, שזה כבר בוצע. 

ההסכמים המקוריים, כלומר אנחנו מאשררים אותם עכשיו גם כן אם יש צורך בכך. 

 לדעתי אין צורך, אבל אנחנו כמובן מברכים על נוסח ההודעה המשותפת שמתבססת

על ההסכמים המקוריים. השלב השני הוא שלב שאנחנו מיד נחזור אליו, זאת 

אומרת זה הדברים שאנחנו הולכים לעשות היום ומחר בבוקר, בלי אישור הממונה 

על השכר. כל מיני צעדים פנים ארגוניים, שאנחנו יכולים להתניע את הרפורמה ללא 

חנו קבענו אתמול בהסכם, במרס. אנ 1-עלות כספית, שכן היום הקובע יוכרז ב

 - - -בהודעה המשותפת עם האגודות  

 במרס? 1-במרס, או יוכרז ב 1-היום הקובע יוכרז ל יעקב בורובסקי:

 במרס. 1-יהיה ב ר, אמיר גילת:"היו

 במרס הוא היום הקובע. 1-ה יעקב בורובסקי:

 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

  ובהתאם לאישור הממונה על השכר. יוני בן מנחם:

 אוקי. יעקב בורובסקי:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 4 10.2.2013תל אביב   

המסמך של אתמול רגע, אני אומר עוד פעם, בעצם  ר, אמיר גילת:"היו

אומר ככה: אגודת העיתונאים ורשות השידור וההסתדרות, כנגזרת מכך, סיימו את 

המשא ומתן ביניהן. כל חילוקי הדעות, זה גם נאמר בפתח ההודעה, בין האגודה 

וקי דעות. כרגע אנחנו בעצם מעבירים את הכדור לבין הרשות, יושבו. אין יותר חיל

לממונה על השכר, הן מבחינה פורמאלית של אישור ההסכמים, והן מבחינה של דיון 

בדרישות של האגודה, במסגרת המנגנון שסוכם עליו. ההודעה אתמול מדברת על כך 

 בפברואר, וחידדנו את זה אתמול בשיחת הטלפון, ולו בשביל הניואנס, 28-שעד ה

בפברואר,  28-לא יאוחר מהבפברואר. כלומר,  28-במרס אלא ב 1-שזה לא יהיה ב

ינתיים, ייחתם הסכם מפורט שכולל את כל ההסכמות כבר אם אנחנו עושים משהו ב

 אתה מוזמן, אנחנו מעדכנים על הרפורמה.  - - -כי אנחנו 

 זה וועד מנהל, בוא שב.  יעקב בורובסקי:

 את לוחות הזמנים. אני רק רוצה לדעת אליעזר:

 אליעזר, שב. הקפה והעוגיות על חשבוננו.  יעקב בורובסקי:

 אני לא זקוק לזה.  אליעזר:

 בוא, בוא שב.  יעקב בורובסקי:

 אמרו לי שיש בשלוש. קפצתי לאוטו, טסתי לפה. אליעזר:

 אני יודע, אני מצטער. ר, אמיר גילת:"היו

 אבל תגידו מתי.  אליעזר:

 אני מחכה פשוט לטלפון, אתה מוזמן לשבת. :ר, אמיר גילת"היו

 שב, זה מעניין, זה על הרפורמה, זה מעניין.  אסתי אפלבאום:

בפברואר, שהוא  28-הסכם מפורט ייחתם עד ה ר, אמיר גילת:"היו

-. אני עוד פעם מזכיר שהיו שלושהכבר יכלול את האישור של הממונה על השכר

צמרת אגודת העיתונאים והממונה על  ארבעה מועדים לפגישה בין צמרת הרשות,

השכר. הפגישות האלה נדחו שוב ושוב, ולכן הלכנו אתמול למתווה שאני קורא לו 

מתווה שדברי הוצאו מהקשרם, כמתווה עוקף לו"ז ממונה על השכר. כלומר לא 

עוקף ממונה על השכר, אלא עוקף לו"ז ממונה על השכר. כלומר אנחנו והאגודה 

הדעות בינינו, ועכשיו מביאים את מה שצריך להביא לפתחו של  יישבנו את חילוקי
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הממונה על השכר, כשהכוונה היא שזה יתקיים בימים הקרובים ביותר, ולא יאוחר 

במרס יוכלו עובדי רשות השידור לקבל את שכרם לפי  1-בפברואר, על מנת שב 28-מ

זה מבחינת  מערכת השכר החדשה, יוצבו במקומות החדשים שלהם וכו' וכו'. אז

היום הקובע, והיום הקובע הוא גם היום שבו אמורה הרשות, על פי ההסכם, 

אז זה לגבי להתחיל לקבל את התזרימים הנדרשים כתוצאה מהפעלת הרפורמה. 

 לוחות הזמנים. בבקשה, המנכ"ל. 

אני עדיין אומר שהייתה פריצת דרך מאד  יוני בן מנחם:

לנו פגישה את העניין עם ההסתדרות. מתוכננת משמעותית, אבל יש לנו עדיין לסגור 

עם ניסן קורן וצוותו. אני מקווה שנצליח לעשות אותה עוד השבוע. בכל מקרה, 

ההסתדרות חיכתה לראות מה העיתונאים יקבלו ואז לקבל את אותו דבר. אם הם 

ילכו במתווה הזה שסיכמנו עם אגודת העיתונאים, אז אנחנו לא צופים שום בעיה, 

נוכל לסכם גם עם ההסתדרות פחות או יותר את אותם קווים, ואז בעצם  אנחנו

אנחנו עושים את כל ההכנות בתוך הכדור יעבור לממונה על השכר. אני מזכיר ש

המטה, כדי להתחיל ביישום של הרפורמה, די מוכנים. חברת הייעוץ הארגוני אדם 

לעבוד על הנהלים, מילא כבר התחילה לעבוד, נפגשתי איתם השבוע. הם מתחילים 

שהטלנו עליהם. נושא הפרישה, קריטריונים לפיטורים, שורה של נושאים שונים 

נושאים, ברגע שהם יגישו את הניירות. אני אמרתי להם, הזכרתי גם אותך, שעוד לא 

גמרנו את נוהל הפיטורים, עם הערות וכו'. יש להם כל מיני רעיונות, נביא את כל זה 

עובדים על זה. גם נושא הפרישה, חברת בניפט. גם נושא  לדיון בבוא הזמן, הם

סדרני עבודה, כבר כל סדרני העבודה מתורגלים בכל המדיות ואנחנו נצטרך 

 28-להתארגן. נקווה שההסכם ייחתם בקרוב, ההסכם המפורט, שדיברנו עליו עד ה

 -בחודש, ואז אנחנו גם נורה למל"מ לעבור למערכת השכר החדשה ואז אפשר יהיה 

- - 

 באיזה תאריך תורה להם? עד מתי יש לכם? ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו לא יכולים להורות להם לפניו שיש אישור  יוני בן מנחם:

 של הממונה על השכר וההכרזה על היום הקובע. 

 - - -המערכות מוכנות, זה רק   זליג רבינוביץ:
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מה שהסביר לי סמנכ"ל הכספים, אצלם זה  יוני בן מנחם:

רגילה או של רפורמה.  –חיצת כפתור, רק צריך להחליט על איזו מערכת עובדים בל

 זה פחות או יותר. 

אוקי, בסדר. מה הם הצעדים שאנחנו יכולים לבצע  ר, אמיר גילת:"היו

 תומר, ...  החל מעתה?

עקרונית דיברנו על זה אתמול, אפשר להתחיל  יוני בן מנחם:

שלושה חודשים הרשמה. אני מחכה לחוות דעת בפרישה מרצון ליום הקובע, כי זה 

משפטית של מרסיה, אם אפשר להתחיל את זה לפני זה, לפני שיש הכרזה על היום 

 הקובע.

אז במידה ואפשר, אני בזמנו דיברתי, אני מדבר על  ר, אמיר גילת:"היו

לפני שנה או משהו. הממונה על השכר לא הביע התנגדות שההרשמה לפרישה מרצון 

וד לפני היום הקובע, מפני שזה הליך שאין לו עלות ואז אם חלילה זה תעשה ע

 מתפוצץ, אז לא קרה כלום. 

 אני חושב שצריך את הסכמת האגודה לזה. יוני בן מנחם:

 אני חושב שגם האגודה תסכים לזה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. יוני בן מנחם:

לבקש התייחסות משפטית האם אפשר אפשר  ר, אמיר גילת:"היו

להתחיל לאלתר את ההרשמה לפרישה מרצון. דבר נוסף זה המבנה הארגוני. אני 

כבר מבקש מחברי הוועד המנהל בשבוע הבא להתכונן לישיבה קצת ארוכה שבה 

נייחד את הזמן לאישור המבנה הארגוני החדש. זו ישיבה מאד חשובה. לא כל יום 

ש לרשות השידור, אז אנחנו נתאם את השעות ובשעה מאשרים מבנה ארגוני חד

שתהיה נוחה למרב החברים, אנחנו נתכנס אליה. אבל אני כבר מבקש לבוא עם 

 סבלנות וזמן, מפני שזו ישיבה מאד מאד חשובה. 

 אני רק נוחתת. גאולה אבידן:

נתאם את לוחות הזמנים, כי אנחנו חייבים לאשר  ר, אמיר גילת:"היו

בחודש. אני מציע שבשבוע הבא נתמקד באישור  28-הגוני גם עד את המבנה האר

המבנה הארגוני מבחינת הוועד המנהל. יש לזה השלכות קריטיות לגבי פניה 
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החדשים של רשות השידור מבחינת המבנה הארגוני. יש עוד שאלות? הערות? 

רים צימרמן, לגבי הנושא של הפרישה, קליטה, אתה יכול לעדכן איפה זה עומד, הדב

 האלה, מבחינת הרפורמה? ההיערכות לפרישה, בנפיט. 

 כן, מוכנים.  :צבי צימרמן

אם חוות הדעת אומרת שאנחנו יכולים להתחיל  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מייד בפרישה מרצון, אז 

 ההרשמה.  יוני בן מנחם:

 כן, בהרשמה. ר, אמיר גילת:"היו

ק נעדכן את יש לנו הודעות מוכנות. אנחנו ר :צבי צימרמן

 התאריכים ונתחיל לשלוח לעובדים. 

 זה אותן הודעות עם אותן נתונים? אסתי אפלבאום:

 כן. צבי צימרמן:

 כמו מה שהיה לפני שלוש שנים? אסתי אפלבאום:

זה לא שאלה של נתונים, זה תוך שלושה חודשים,  :צבי צימרמן

 ההסכם הקיבוצי נשאר עם העקרונות שלו. 

אוקי, נושא שגאולה ביקשה, ועד כאן בעניין  ר, אמיר גילת:"היו

הרפורמה. אם יש עוד שאלות? אוקי, אז אנחנו כמובן מברכים על ההתחלה, ומן 

הסתם זה יעסיק אותנו באינטנסיביות בתקופה הקרובה ביותר, אז סבלנות וגמישות 

- - - 

 סוף סוף משהו טוב. יעקב בורובסקי:

יתקבלו ובברכה. תודה.  מחברי הוועד המנהל, ר, אמיר גילת:"היו

גאולה ביקשה להעלות את נושא דו"ח חריגות השכר של הממונה על השכר. היא 

 אמרה שלא צריך את סמנכ"ל הכספים לישיבה הזאת, לכן הוא לא כאן .

 אני חושבת שלא, כי זה משהו ראשוני.  גאולה אבידן:

 אוקי, בבקשה.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -וני זה לא משהו ראש :צבי צימרמן

 רגע, רגע.  ר, אמיר גילת:"היו
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אבל אני אומרת, צימרמן והלשכה זה בסדר שהם  גאולה אבידן:

 פה?

 כן.  יוני בן מנחם:

 רק שנייה.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אני לא יודעת, לא שאני מטילה  גאולה אבידן:

 מה השאלה? ר, אמיר גילת:"היו

 ה זה בסדר?צימרמן והלשכה. כל מי שפ גאולה אבידן:

 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה להגיד משהו. יש הערה על צנעת הפרט  יוני בן מנחם:

 בחומר ששלחנו לך. אני לא יודע אם ראיתם את זה.

 כן, כן.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני מפנה את תשומת לבכם לנושא. יוני בן מנחם:

נית את הפניתי את תשומת ליבם לזה שאתה הפ ר, אמיר גילת:"היו

 תשומת ליבנו. כן, על מה את רוצה לדבר?

 באופן כללי, אבל כל מי שפה זה בסדר?  גאולה אבידן:

 אני חושב שמר צימרמן מכיר את הנתונים.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, לא חשוב לי נתונים. אני לא מדברת באופן  גאולה אבידן:

 פרטני, מדברת באופן כללי. 

 ת, אני לא יודע מה את רוצה להגיד.תחליטי א ר, אמיר גילת:"היו

 בורו, תתייחס. גאולה אבידן:

 סליחה.  יעקב בורובסקי:

 אני הכנתי כמה דברים.  גאולה אבידן:

 הבקשה שלך היא אצלי פקודה. יעקב בורובסקי:

אני רוצה לדבר על הדו"ח של הממונה על השכר,  גאולה אבידן:

תי אגב, ביקשתי שישלחו לכל על הנושא של חריגות משכר. אז מה שקראתי ורצי

 הוועד את הדו"ח עצמו, כדי שהם יבואו מעודכנים על רוח הדו"ח. 

 קיבלו. ר, אמיר גילת:"היו
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 ראינו. אסתי אפלבאום:

 קיבלנו, קראנו . יעקב בורובסקי:

שנים החריגות  4אוקי, אז לפי מה שקראתי כבר  גאולה אבידן:

ופן עקבי בשנים האחרונות היא האלה קיימות, באופן שהרשות, זאת אומרת בא

 מוגדרת כאחת שחורגת מהשכר. 

 הרשות.  יעקב בורובסקי:

כן. עכשיו, אני רוצה שנקיים דיון לא היום. אני  גאולה אבידן:

רוצה להעלות מספר נקודות. אני גם לא יודעת אם הנקודות האלה, מאחר שאני לא 

 - - -מכירה את ה 

 פורמה פותרת את זה.יכול להיות שהר ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בהחלט. זה אחד הדברים שאני  גאולה אבידן:

 - - -לא, הרפורמה לא פותרת את  יעקב בורובסקי:

 לא, ברור.  גאולה אבידן:

 - - -מה שכתוב בדו"ח, אני מניח  ר, אמיר גילת:"היו

אבל אני אומרת, אמיר, מאחר שאני יודעת שאני  גאולה אבידן:

ום דבר על מרכיבי השכר ברשות, ורב הנעלם על הגלוי, אז מתוך זה אני לא יודעת ש

רוצה לבדוק מספר דברים, והדבר הראשון זה מה נעשה בכל שנה בעבר. זאת אומרת 

איזה פעולות נעשו, אם בכלל. האם נתתם את הדעת, לא אתה, אבל מי שהיה אמור, 

 האם נתנו את הדעת לנושא הזה. 

 יר את השאלות?אתה מכ יעקב בורובסקי:

 לא, לא. גאולה אבידן:

 הוא מכיר את התשובות. ר, אמיר גילת:"היו

 אני מכיר את הנושא. צבי צימרמן:

 בדיוק. תרשום.  יעקב בורובסקי:

 כן? ר, אמיר גילת:"היו

הייתי רוצה, לאחר שקראתי וקראתי מה  גאולה אבידן:

אני מניחה שיש נקודות ששלחתם היום, אז עוד יותר הבנתי שאני לא מבינה, בגלל ש
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שהרכיבו את השכר הגבוה, ולכן התקבלו כביכול הנתונים האלה. אבל זה לא מניח 

את דעתי, מכיוון שהדו"ח של הממונה לדעתי כולל יותר אנשים ממה שאתם ראיתם 

כאן, ולכן הייתי רוצה שאתם תבדקו באיזה שהוא אופן, לפי איזה שהוא מדד, לכל 

 - - - מבין מקבלי השכר ברשות הגבוהים 200-הפחות את ה

 זליג לא ברשימה.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא, דווקא ברשימה שקראתי כאן אתה מופיע. גאולה אבידן:

 אתה מופיע.  יוני בן מנחם:

 - - - 200-אתה לא ב גאולה אבידן:

 יש פה אי הבנה.  :צבי צימרמן

י רגע, אחר כך תסביר, בסדר? אחר כך תסביר. אנ גאולה אבידן:

הראשונים, מכיוון שלפי מה שאני  200-, לפחות את ה200-לדעתי צריך לבדוק את ה

בדקתי, יש אנשים שיש להם שכר והם לא נמצאים בכלל בעבודה הזאת. זאת 

שקלים ומפה עד עולם זה נשאר. אם הוא  40,000אומרת הרשות נותנת פעם אחת 

וברים איתו? כאילו זו ע 40,000-עבר תפקיד, מישהו אחר קיבל את התפקיד, אז ה

לי זה נראה מאד מוזר, ובגלל זה אני אומרת. איזה שהוא תרמיל קנייני על הגב שלו. 

 מגיע. אני לא באה ואומרת שצריך להוריד. –מי שמגיע 

אוקי, בסדר. גאולה, אנחנו רק קצת באיחור עם  ר, אמיר גילת:"היו

 לוח הזמנים. 

 200-שצריך לבדוק את הרגע, אוקי. אז אני אומרת  גאולה אבידן:

על מה שניתן להם ועל מה שסוכם, לבין מה שהם  הראשונים, אם יש קורלציה 

מקבלים בפועל. דבר נוסף, אני מבינה שבין המשכורות הגבוהות יש כאלה שזה 

בחוזה אישי. אני מקווה שזה מוקלט, כדי שבפגישה ממרכיבי השכר ויש כאלה שזה 

 שום דבר.הבאה, כי עכשיו אנחנו לא נקבל 

 כן, בוודאי.  ר, אמיר גילת:"היו

אז לפחות שבפגישה הבאה יבואו עם תשובות. אז  גאולה אבידן:

אני מבינה שזה חלק ממרכיבי השכר בגין איזה שהוא וותק ושעות נוספות וכו', 

וחלק זה בחוזה אישי. אז שתי שאלות: על מי ניתן להחיל, לא. שאלה שלפני, אני 
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מי מאשר, מי  –האישיים. צריך לבדוק את החוזים האישיים רוצה שיבדקו בחוזים 

מממן, לא מי מממן, מי קובע את שכרם של החוזים האישים, באיזה הליך זה נקבע; 

אני חושבת שעוד רגע יגידו זה לא שייך. לדעתי זה שייך ואני אענה. הייתי  –ומאידך 

אן מרכיבים, יש כאן רוצה לקבל באופן כללי את נוהל שעות נוספות של הרשות. יש כ

שכר שמורכב מאיזה משהו מאד מאד גרעיני ומודבק על זה שעות נוספות שאני לא 

 יודעת. 

 - - -גאולה, אז מה שאת אומרת, אני פשוט   ר, אמיר גילת:"היו

 רגע,  רגע, אני רוצה לסיים, אם התחלתי, אוקי? גאולה אבידן:

 בבקשה. ר, אמיר גילת:"היו

סף, גם אם קיימת אבחנה שאנחנו יכולים דבר נו גאולה אבידן:

כביכול לדבר על אנשים עם חוזה אישי ואנחנו לא יכולים לדבר על אנשים שזה 

מרכיבי השכר, הייתי כן רוצה לפתוח גם את זה וגם את זה תוך אבחנה. והדבר 

 האחרון זה ההתייחסות של הרפורמה לנושא הזה.

בעצם את הנחת היום אוקי. אז ההנהלה שמעה.  ר, אמיר גילת:"היו

 מצע לדיון עתידי בנושא הזה. 

 לא עתיד רחוק. גאולה אבידן:

לא, אני אומר, בשבוע הבא אנחנו דנים במבנה  ר, אמיר גילת:"היו

הארגוני, אז אפשר שבוע אחרי זה ואז נדבר על הנושאים שביקשת. אז אני מבקש 

 מההנהלה להכין תשובות להכל.

 -ושאים שהועלו חשובים מאד  רק משפט אחד. הנ :צבי צימרמן

- - 

תן לי רק לסיים לפרוטוקול, כי אחרי זה אני נקטע  ר, אמיר גילת:"היו

באמצע. אני מבקש מההנהלה להכין לדיון שיתקיים בעוד כשבועיים בנושא הזה, את 

 כל התשובות והנתונים לבקשתה של גאולה. 

 כן, בסדר. היום זה לא דיון. גאולה אבידן:

 הנחת מצע לדיון.  גילת: ר, אמיר"היו
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רק משפט אחד. הנושא חשוב ואינני מזלזל, רק  :צבי צימרמן

דבר אחד. דו"ח הממונה על השכר לא בודק תמורה כנגד תפוקה. הוא בודק האם יש 

ואז הוא מוציא את הפלט שלו והוא רואה שיש  2011לבין  2010הבדל בין שנה. בין 

  - - -אנשים, וזה לא משנה, זה יכול להיות 

 - - -כן, אז אני אומרת נכון  גאולה אבידן:

מה שאמרת נכון, אני רק רוצה להעיר דבר אחד.  :צבי צימרמן

כשהממונה על השכר מקבל תשובות מהרשות, אם הוא מוצא לנכון שהחריגה 

לכאורה אינה מוצדקת, הוא יכול לדרוש השבה. עכשיו, במקרה של השנה, שראית 

 - - -ב, כשאת אומרת הרבה עובדים..., ודרך אג

רגע, רגע, אני רוצה לומר משהו שהוא מעבר לזה.  גאולה אבידן:

גם אם הממונה על השכר לא מצא לנכון, הנחתם את דעתו, עדיין לא הנחת את 

 דעתי. 

 - - -אני מקבל את מה שאת אומרת, זה לא  :צבי צימרמן

 טוב, גאולה, תודה. נושא אחרון.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא, זה מה שהדליק לי את הנורה האדומה.  אבידן:גאולה 

בהקשר הזה שכר תמורת תפוקה, צריכה להיות  יעקב בורובסקי:

בקרה פנימית של ההנהלה ואפשר להשתמש במבקרת שתבדוק. אם מה שאמרה 

גאולה עכשיו נכון, שיש אנשים שמקבלים שכר שלא בהתאם להגדרת תפקידם, ואני 

ולנהלים, אז זה חמור מאד. זאת אומרת, נניח שיש שלא בהתאם לכללים  –מוסיף 

אנשים עכשיו ברשות שיושבים בבית ומקבלים כסף, מבלי שיש סיבה משמעתית  20

או אחרת, כי אחד לא מוצא חן בעיני השני, או אחרת. עכשיו, נניח שזליג מקבל 

ל , אבל הוא מקב28, עוזר המנכ"ל זה -שקלים ובדרגת התקן שלו הוא בדרגה 70,000

 . 70שנים הוא קיבל  5. כי מה, כי לפני 70

 .82 יוני בן מנחם:

 מה? יעקב בורובסקי:

 טוב, אנחנו ממילא נדון בזה. ר, אמיר גילת:"היו
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אוקי, אבל מה שאני אומרת, הבקשה היא  גאולה אבידן:

 שההנהלה לא תעשה את העבודה מה כן או מה לא, שתביא בפנינו את כל הנתונים.

 - - - א' עובד ככה, ו

רגע, גאולה, שאלה חשובה. השכר הולך עם  אסתי אפלבאום:

 28,000התפקיד, נכון? זאת אומרת אם הייתה עוזרת מנכ"ל לפני זליג, שקיבלה 

 שקלים? 28,000-שקלים, כמו שרשום כאן, היום היא ממשיכה לקבל את ה

 לא, היא חוזרת בחזרה לדרגה בדירוג שהיה לה.  :צבי צימרמן

 הבנתי. אז למה הוא מקבל? ם:אסתי אפלבאו

מה שהעירה גאולה זה לגבי חוזה אישי. האם זה  צבי צימרמן:

 מוצדק להשאיר את זה למשל. )מדברים ביחד(

 עזבו עכשיו.  ר, אמיר גילת:"היו

שני אנשים צלצלו תבוא מיד, בשלוש מתחילים. על  אליעזר:

 מה אתם מדברים? איזה מן דבר זה?

 - - -אני אומר שכל היום אנחנו מפוצצים ב  טוב, ר, אמיר גילת:"היו

זה לא מעניין. אמרו לי אל תבוא, נכון, אז לא  אליעזר:

 תבוא בשלוש. קפצתי לאוטו. )מדברים ביחד( –אבוא. אחר כך צלצלו במיוחד 

 אנחנו מבקשים ממך להישאר, תמתין, כמה דקות.  יעקב בורובסקי:

בלי להגיד. תשמע, אי אפשר להשאיר אותי בחוץ  אליעזר:

 - - -הזמנתם את זה בשלוש, אני לא באתי לישיבה הזאת. אני באתי לדבר 

 בסדר, בסדר. יעקב בורובסקי:

 - - -נצלצל אליך לאחר אבל יכלו להגיד לי תשמע,  אליעזר:

 אתה צודק. אני מתנצל. ר, אמיר גילת:"היו

 כל מילה בסלע. )מדברים ביחד( יעקב בורובסקי:

שאתם מבינים, אבל אני עושה מה שאני תעשו כפי  אליעזר:

 מבין. אני מצטער.

 אני מתנצל.  ר, אמיר גילת:"היו
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אני עומד בחוץ, מחכה, אף אחד לא טורח לצאת,  אליעזר:

 להגיד.

 הזמנו אותך לפה.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל זו לא ישיבה שלי, אני לא צריך להיות פה.  אליעזר:

 הגים.באתי במיוחד מירושלים, ככה לא מתנ

 טוב.  ר, אמיר גילת:"היו

 הוא הולך? אסתי אפלבאום:

 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -חברה, אנחנו תוקעים לעצמנו כל הזמן  יעקב בורובסקי:

 אתה רוצה שאני אצא אליו? אסתי אפלבאום:

כן. זה עליה לפסילה של כל מכרז. כל מכרז שיהיה  יעקב בורובסקי:

וא חבר ועדה, הוזמן לשעה, אין דיון, הוא הולך, אין עכשיו זה עילה לפסילה, כי ה

 מכרז. 

 טוב.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה מה שאתם רוצים שיהיה, זה מה שיהיה. יעקב בורובסקי:

כן. טוב, נושא אחרון, בורו, מדיניות רשות השידור  ר, אמיר גילת:"היו

 באשר להגשת תביעות משפטיות. 

י, גם כיושב ראש ועדת ביקורת כן. תראה, פנה אל יעקב בורובסקי:

וגם המפיק חיים סלוצקי, וסיפר לי סיפור שאני מקווה שהוא לא נכון. הוא אומר לי 

שרשות השידור תבעה אותו במיליון שקלים, על כך שהוא גנב את הלוגו של הרשות. 

, והוא מיתג את הערוץ, את הערוץ 8הוא אומר שיש לו ערוץ, הוא הבעלים של ערוץ 

הסיפור  –באה הרשות ואומרת , הסיפור האמיתי. 8, בכותרת של ערוץ הוא מיתג

 האמיתי זו תכנית שלנו ולכן יש פה הפרה של זכויות יוצרים. 

בורו, אני רק רוצה לעצור אותך פה, זה לא זכויות  יוני בן מנחם:

 יוצרים זה סימן מסחרי שרושמים את זה. 

בן אדם, אומר סימן מסחרי שרושמים, כן. בא  יעקב בורובסקי:

חברה, השתגעתם. אני במקום אחד, אתם במקום שני, זה מיתוג של ערוץ. אני אומר 
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לכם, עכשיו כמי שמשלם את האגרה, הוא אומר, אני אבוא אליכם בכל התביעות. 

לא מדברים, לא שום דבר, שולחים לי תביעה של מיליון שקלים על ידי משרד עורכי 

תי. אף אחד. כלום. לא לקחתי לאף אחד, לא דין חיצוני. אף אחד לא מדבר אי

דיברתי עם אף אחד, לא הפרתי לאף אחד. הרי בטלפון אחד פשוט אפשר להבין את 

 העניין. אני אכתוב כתב הגנה ובו אני אכניס את כל מה שליבי על הרשות. 

עכשיו אני רוצה להבין: אחד, מי קובע את המדיניות של הגשת תביעות משפטיות, 

ערוצים מתחרים. במקום אגב, ם ע קודות שאמורות באמת להיות רגישותבמיוחד בנ

בעיני, לעסוק בשיתוף פעולה איתם, בכל זאת, זה סרטים דוקומנטריים, יש להם 

זה, איך אנחנו מגיעים כיוון, אנחנו ערוץ שרוצה להיות ציבורי. יכול להיות ש

 להליכים משפטיים? 

ה המשפטית אתה מסתכל עלי. זה לא הלשכ תומר קרני:

 מחליטה על הגשת תביעות. 

 מי כן? יעקב בורובסקי:

 אנחנו ממליצים את ההמלצה המשפטית.  תומר קרני:

 מי כן? יעקב בורובסקי:

 הנהלת הרשות. :תומר קרני

 זאת אומרת זה בא מכם, ההנהלה? יעקב בורובסקי:

אני הבנתי שאיתי לנדסברג התלונן, משהו כזה.  יוני בן מנחם:

 לבדוק את זה.אני צריך 

 איתי פנה ללשכה המשפטית? ר, אמיר גילת:"היו

במקרה הזה הספציפי עורכת דין מהלשכה  :תומר קרני

המשפטית במקרה שמה לב ללוגו הזה והיא הפנתה את תשומת ליבו של איתי 

היא נתבקשה לבדוק את הנושא לנדסברג ומכאן זה התגלגל. זה לא יוזמה שלה. 

 מבחינה משפטית.

 - - -תראה, אני מתחנן  ובסקי:יעקב בור

 - - -וזה  :תומר קרני

 חברה, אני מתחנן.  יעקב בורובסקי:
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 אז מי שעובד מחליט והרשות עושה? גאולה אבידן:

 לא, לא, לא.  :תומר קרני

 - - -אנחנו נושאי משרה  יעקב בורבסקי:

התביעה הוגשה באישורו של המנכ"ל בסופו של  קרני:תומר 

 ל הדרגים בדרך.דבר, ובאישור של כ

 - - -בסדר, חברים  יעקב בורובסקי:

 לפני כמה זמן? גאולה אבידן:

 בורו, מאחר שיש לנו גם את ה..., אז תדברו בחוץ.  ר, אמיר גילת:"היו

 תן לי חצי דקה.   יעקב בורובסקי:

אני יכול לבדוק אם נשלח מכתב התראה לפני  :תומר קרני

 התביעה.

בוא חצי דקה בשביל הסדר הטוב.  תומר תקשיב, יעקב בורובסקי:

 - - -אני מבקש שתשקלו פעם נוספת. אם הנתונים נכונים 

 זה לא שיקול שלנו. זה הנהלת הרשות.  :תומר קרני

 אני מבקש מההנהלה.  יעקב בורובסקי:

 - - -אנחנו לא נותנים את ה  תומר קרני:

אני מבקש מההנהלה יחד עם הייעוץ המשפטי,  יעקב בורובסקי:

ים, תשקלו. זה ערוץ שאמור לדעתי לעבוד איתנו בשיתוף פעולה. אני לא מכיר חבר

את חיים סלוצקי משום היכרות קודמת. לא ראיתי אותו מעולם אחד על אחד. 

קיבלתי ממנו טלפון, בהתחלה חשבתי שזה מתאגרף. אני בכל זאת אומרת לכם, אם 

ספציפי. מה זאת הסיפור שלו נכון, משהו לא תקין גם בתפיסה וגם במקרה ה

 אומרת? יוצאים ותובעים ועושים ככה, על מה?

 - - -אני חושב, אלף לא בטוח שזה   :תומר קרני

בורו, אני חושבת שכדאי להפריד בין התפיסה  גאולה אבידן:

 למקרה הספציפי.

 מאה אחוז. יעקב בורובסקי:
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במקרה הספציפי אנחנו לא יודעים, ומבחינת  גאולה אבידן:

 שיהיה איזה הליך, איך מאשרים תביעה משפטית. תפיסה צריך 

אני רוצה להגיד משהו, בהמשך למה שגאולה גם  :תומר קרני

 - - -אמרה פה. זה מתקשר לדיון יותר רחב 

 נכון. גאולה אבידן:

לגבי למשל איך הרשות רוצה להגן על נכסי הקניין  :תומר קרני

, 2היום כבר מותג של ערוץ הרוחני שלה, על זכויות יוצרים. היום כולבוטק הוא 

 - - -, ואף אחד לא  1למרות שהם לקחו את זה מערוץ 

 ואיפה היינו כל התקופה? יעקב בורובסקי:

 - - -איפה? תשאל. וזה לא כל התקופה  :תומר קרני

הסיפור האמיתי? מחר עיריית תל  –אבל המילים  יעקב בורובסקי:

 ים עיר ללא הפסקה. היא תבקש. ה... שאומראביב תבקש זכויות יוצרים על מספר 

טוב, אני מבקש במקרה הספציפי הזה שההנהלה  ר, אמיר גילת:"היו

והלשכה המשפטית יבדקו שוב את הנושא, אם יש טעם בהגשת התביעה. תבדקו. 

 - - -אולי המנכ"ל 

 מחר יבואו אלינו בטענה למה לא הוגשה תביעה. :תומר קרני

 , ההנהלה. לא אתה, ההנהלה ר, אמיר גילת:"היו

 הוא צודק. גאולה אבידן:

ההנהלה בשיתוף הלשכה המשפטית, מאחר שזה  ר, אמיר גילת:"היו

 נושא משפטי. 

תומר, אני מסתכל עליך כי אתה נציג הלשכה פה.  יעקב בורובסקי:

 ואני מסתכל על ההנהלה כי ההנהלה יושבת פה.

מנהל אוקי, טוב, אני נועל את ישיבת הוועד ה ר, אמיר גילת:"היו

ופותח את ישיבות ועדות המכרזים לתפקיד משנה למנכ"ל ולמנהל הטלוויזיה. 

 תודה.
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