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

 לפחות בהתחלה כמה דקות רק אנחנו. 

 .אמיר, אני מבקשת להזמין את המבקרת :אסתי אפלבאום

בסדר, אני לא רוצה כרגע להזמין. אם יהיה צורך,  :ר אמיר גילת"היו

 נזמין אותה.

 למה לא? :אסתי אפלבאום

 כי אין צורך שהיא תשב כאן. :ר אמיר גילת"היו

 למה לא? :אסתי אפלבאום

תיכף נראה. אולי יש נושאים שקשורים גם  :ר אמיר גילת"היו

א עניין של ביקורת. יש דברים שאני לעניינים משפטיים ולא לביקורת כרגע. זה ל

חושב שאני רוצה את היועצת המשפטית ואני לא צריך פה את המבקרת. המבקרת 

שינה בנושאים שרלוונטיים לגביה. בכלל אני חושב שאנחנו צריכים להזמין לכל 

 ישיבה רק את הגורמים שיכולים לתרום לנושא.

דעת למה אין לי בעיה איתך, אבל אני לא יו :אסתי אפלבאום

 המבקרת לא פה.

 חכי.  :ר אמיר גילת"היו

אז אני מבקשת מעתה והלאה, אני דורשת שירשם  :אסתי אפלבאום

בפרוטוקול שהמבקר יהיה נוכח בכל הישיבות של הוועד המנהל, רק בשביל המנהל 

 התקין. 

טוב. אני מבקש לפתוח את הישיבה בשני דברים:  :ר אמיר גילת"היו

עשות את זה אבל מאחר וזה כבר יצא לתקשורת, אני כן מוצא אחד, אני לא רציתי ל

לנכון לעדכן שמנכ"ל הרשות הגיש נגדי תלונה למבקר המדינה עם בקשה למתן צו 

כשהעילה המיידית זה כוונה לכנס את המליאה בשבוע שעבר בדיון בנושא  ,הגנה

 המלצות ועדת האתיקה, להוריד תוכניות המוגשות על ידי מנהלים. 

 מה? מה? :אפלבאוםאסתי 

אני אומר עוד פעם, אני לא התכוונתי אבל מכיוון  :ר אמיר גילת"היו

שכבר קיבלתי שאילתא מעיתונאי היום, אז אני כן חושב שחברי הוועד המנהל 
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צריכים לדעת על זה, שבסוף השבוע שעבר הגיש מנכ"ל רשות השידור תלונה למבקר 

כלשון התלונה, אין לי אותה לפניי,  המדינה נגד יו"ר הרשות בבקשה לתת צו הגנה

לא הכנתי את זה. יש שם כמה עילות למעשים שהמנכ"ל טוען כלפיי. הכותרת זה 

התעמרות היו"ר במנכ"ל. זה פורסם עכשיו לכן אני אומר, אני מטעמים של שיבוש 

חקירה לא רציתי להעלות את זה אבל אם זה כבר פורסם, אני חושב שאני חייב 

המנהל. הוא כותב את זה למנהל נציב תלונות הציבור. הנציב הוא  לעדכן את הוועד

כידוע המבקר, אבל זה מנהל נציבות תלונות הציבור. הכותרת זה התעמרות ופגיעה 

צו הגנה. אחד, זה שאני לא מתייצב לבדיקה אצל סמנכ"ל -במנכ"ל רשות השידור

שאני מנסה לחבל  משאבי אנוש שמונה לבדוק התנכלות על רקע מגדרי. דבר נוסף זה

באופן שיטתי בעבודת ההנהלה. דבר נוסף זה שאני מונע תקופה ממושכת את ישום 

תכנית העבודה של האבטחה. יחס מחפיר, חשש לטוהר מידות אפרופו משחק 

, העילה המיידית זה דיון שהיה אמור להיות - - -כדורגל של מכבי תל אביב ו 

תיקה שהיתה אמורה לכאורה לדון במליאה ביום חמישי לגבי המלצות ועדת הא

בנושא של הגשת תוכניות על ידי המנהלים, ומאחר והמנכ"ל מגיש תכנית ברשת ב', 

הוא חשש שזה יהיה סייג להתנכלות, שהמליאה תחליט על הורדת התוכניות של 

המנהלים ובכלל זה שלו. אני כמובן לא מתכוון לתת את התשובות פה. גם עצם 

מדת כנראה על המניע מאחורי התלונה הזאת. אני חייב העובדה שזה פורסם, מל

להגיד גם שהמבקר לא נענה לבקשה להוצאת צו זמני לפחות, זאת אומרת בדרך כלל 

כשיש מקרים חמורים, המבקר בו במקום מוציא צו. אני כבר בוגר של המסלול הזה 

 כי תלונה דומה הוגשה על ידי הדוברת, אז אני כבר מכיר את השיטה. 

 אפשר לשאול מה כתוב בעיתון?  :קריינדליןלנה 

 לא ראיתי בעיתון.  :מרסיה צוגמן

אני קיבלתי רק שאילתא מעיתון הארץ, לכן אני  :ר אמיר גילת"היו

אני באמת לא רציתי לשבש את החקירה וכו', אז אני לא מתכוון גם להגיד מעדכן. 

אענה למבקר. אבל פה עכשיו את ההתייחסות שלי. אני קיבלתי פניה מהמבקר. אני 

 שתדעו, אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. 

 למה המנכ"ל לא פה? :יואב הורוביץ
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. במהלך - - -כי אני רוצה רגע את הקטע הזה  :ר אמיר גילת"היו

 הישיבה האחרונה הציעה אסתי את שירותיה.

 ממש לא.  :אסתי אפלבאום

 לא הצעת? :ר אמיר גילת"היו

הפרוטוקול. ישבו כאן לדעתי שני בוא נוציא את  :אסתי אפלבאום

חברי ועד מנהל, ודיברו על המארג יחסים בין ההנהלה לבין היו"ר, ולמיטב זכרוני, 

אלא אם כן יש לי בעיה בזיכרון, אני לא הצעתי, ואז אמרו שהם לא מוכנים יותר 

למערך יחסים. זה מה שאני זוכרת. אני לא ראיתי את הפרוטוקול. תהיה צמוד 

 תקריא מה שהיה. ממש לא. לפרוטוקול. 

האמירות ששמעתי הן שהיתה החלטה של הוועד  :ר אמיר גילת"היו

המנהל, לפיה תהיה פגישה ביני, בין המנכ"ל בנוכחות אסתי על מנת לנסות ולהתכונן 

 לישיבות הבאות, לגשר על מחלוקות וכו' וכו'. תיכף אני אקריא את זה בדיוק.

 תקריא את זה. :אסתי אפלבאום

א', לא הייתה החלטה כזאת של הוועד המנהל.  :ר אמיר גילת"היו

הייתה הצעה שהועלתה ואני מייד אקריא את הפרוטוקול. ב', אני גם לא אמרתי 

שאני מסכים או לא מסכים, מהטעם הפשוט, כי מה שעבר לי בראש זה שאני לא 

לא  רוצה, באופן אוטומטי, אבל אמרתי, אני מוכן לשקול את זה בכובד ראש, לכן

נתתי תשובה לא שלילית ולא חיובית במקום לגבי ההצעה הזאת. כשקיבלתי גם 

למחרת, ישבנו פה ביום ראשון, וכשקיבלתי ביום שני שאילתא מגלובס, עוד לא 

יבשה הדיו על השיחה הזאת, אני מקבל שאילתא מגלובס, האם זה נכון שאסתי 

פעם מבין את הרציו  אפלבאום מונתה כמגשרת בין היו"ר למנכ"ל? אז אני עוד

מאחורי ההצעה הזאת ולכן אמרתי שאני לא מוכן לשיחות האלה. הרקע המוקדם 

הוא שאני בערך מאז כניסתו של המנכ"ל, מנסה באופן קבוע לקיים איתו ישיבות 

עבודה שוטפות אחת לשבוע. הוא מסרב שיטתי לעניין הזה. אני בדרכי, כי אתם 

שך תקופה ארוכה בזה שהיינו אוכלים יחד יודעים את אופיי, פתרתי את זה במ

ארוחות צהריים ומדסקסים במהלך הארוחות צהריים מה שצריך לדסקס, וזה לא 

כמובן במקום ישיבות שוטפות, ויש לי תיעוד לכך שהוא מסרב לקיים ישיבות 
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שוטפות וכו' וכו'. אני גם בלי קשר לתיעוד הזה, ובכלל, אני לא חושב, אני מודה 

גב, כדי שנגמור את צעה. גם אמרתי לה את זה בפעם שעברה. אלאסתי על הה

 .- - -הסיפור הזה 

 כתבת לי את זה במייל. :אסתי אפלבאום

 - -נכון. הנה, אסתי אומרת: "קודם כל אני מציעה  :ר אמיר גילת"היו

-. 

 אמיר, זה לא מזה. איפה כל הפרוטוקול? :אסתי אפלבאום

וטוקול, יש את העמוד הזה. אין לי את כל הפר :ר אמיר גילת"היו

"אני רוצה שנתקדם. אני רוצה שכולם ירגישו שהם עושים. אני לא צריכה לפרט את 

כל המילים הגבוהות האלה בשביל להגיד מה ומה ומה ומה. אני מוכנה להקדיש על 

 ." - - -חשבון זמני, לעשות פגישה השבוע 

הדיון אבל אמיר, בוא נדייק. זה היה בעקבות  :אסתי אפלבאום

שהיה פה, שישבו יואב וגאולה, ודיברו. למה אין את כל הפרוטוקול? תביא את 

 הפרוטוקול, תראה את הכול. יש שם החלק הרלוונטי. 

אבל אני מציע בשביל עצמנו, בואו לא ניצמד  :ר אמיר גילת"היו

לפרוטוקול. פשוט לא רציתי להשאיר את זה פתוח. אני חושב שלטובת העניין, א', 

עיניים. אני חושב שאנחנו מספיק בוגרים  4-שהפגישות ביני ובין המנכ"ל יהיו ברצוי 

לעשות את זה. אני לא ברוגז איתו, אני מדבר איתו כשצריך. אני שואל אותו שאלות 

כשצריך. הוא שואל אותי שאלות כשצריך. אני לא חושב שכל המנגנון הזה יועיל. אני 

נתבקשנו לתאם פגישה, אז הגיעה בקשה חושב שהוא יזיק. אגב, למחרת השיחה כש

מלשכת מנכ"ל לתאם פגישה מרובעת בין המנכ"ל, אסתי, אני וזליג. זליג לכל הדעות 

לא היה בדיון, גם אם היה כזה. אז אני חושב שלמען הבראת המקום ולמען הטיפול 

.אני אומר את דעתי, אני גם לא מביא את זה בתור  - - -בבעיה, זה לא יהיה נכון 

עת החלטה, כי לא תהיה החלטה כזאת, כי אין מנגנון כזה. היו"ר צריך לדבר עם הצ

עיניים. נקודה. לא צריך שיכפו עלינו כל מיני מנגנונים מגשרים, קל  4-המנכ"ל ב

וחומר כשאנחנו יודעים מה עומד מאחוריהם. זה מביא אותי לעניין הכללי יותר, 

כ"ל. אין לי שום דבר אישי בעניין שאין פה סכסוך אישי. אני לא מסוכסך עם המנ
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הזה. יש לי בעיות קשות וביקורת קשה על ההתנהלות שלו, זה כן, ואני חושב שגם 

אתם חברי הוועד המנהל לא מכירים, אני לא אומר את זה ממקום של תלונה, את 

יש פה כמו שאמרתי במליאה, במפגש עם השר, חשד לעבירות . כל מה שקורה עכשיו

יסודות התקציב, חשש לאי עמידה בהפקות מקור. אנחנו לא יכולים על החוק. חוק 

לעמוד יותר מנגד. האש מלחכת גם את כיסאותינו אנו, מפני שאנחנו נושאים 

יוני, זה יו"ר דירקטוריון שמנסה -באחריות לכל מה שמתנהל פה, וזה לא אמיר

יך את כל למלא את תפקידו בשביל לפקח על מנכ"ל שלדעתו לא פועל נכון והוא צר

הכלים הנכונים כדי שיהיו לו לטפל בהתנהלות הלא נכונה הזאת. זה מה שאני רציתי 

  להגיד.

אני לא חושב שאף אחד פה עומד משני צידי  :יואב הורוביץ

המתרס. אני סבור כמוך שיש פה בעיה חמורה של חוסר תקשורת, שהיא ונושאים 

ולא מצליחים לגשר על זה  אחרים פוגעת בתפקוד של רשות השידור. זה בעובדה,

במשך תקופה ארוכה מכל מיני סיבות. יש בעיה אמיתית. בחברה פרטית היו פותרים 

את זה בצורה מאוד פשוטה. פה יש כל מיני מכשולים שמונעים מלעשות את זה. אני 

מזה זמן רב באמת שואל את עצמי האם אני יכול בכלל לקחת אחריות על מה 

שזה מאוד קשה לקחת אחריות על הדברים האלה. אני  שקורה. קודם כל אני מודה

כן עושה בזמן שיש לי, ואין לי את כל הזמן שבעולם, לפני שאני מרים ידיים, כי 

באמת הדבר המתבקש שלי ושל חבריי, זה פשוט להסיר אחריות מכל מה שקורה 

 כאן, כי זה לא מוסיף לנו לא כבוד ונחת. אנחנו גם כמו שאתם יודעים, מתנדבים

בפועל במה שקורה פה. כל מה שקורה הוא ההיפך מכל מה שאני מאמין בו בחיים. 

כל צורת ההתנהלות של הגוף הזה מבחינתי מסמלת את כל מה שהאזרחים לא 

רוצים שיהיה. יש פה גניבה של כספי ציבור. אנחנו מכניסים יד לכיס של האזרח, 

התחייבויות שלנו לוקחים ממנו את הכסף הזה. אנחנו לא מצליחים לעמוד ב

לאזרחים מכל מיני סיבות ואני כרגע לא רוצה להיכנס לסיבות שהובילו למצב הזה 

כי זה רגע. פחות רלוונטי. עובדה, אנחנו נמצאים במצב הזה. אני גם לא יכול לתקן 

את כל הסיבות שהביאו למצב הזה. סיבה שחשבנו שזה נכון, ואני גם העליתי את 

ו מנגנון שמסוגל לחבר בין שניכם, זה כי ראיתי שבפועל הרעיון הזה, שיהיה איזשה
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זה לא קורה, לא משנה כרגע מאיזה סיבה זה לא קורה. אני מסתכל גם על 

ההתנהלות של הגורמים מסביב, גם השר הממונה, ואני לא רואה כרגע שום 

התקדמות. אני מניח שקורים דברים ואני מניח שעושים דברים, אבל בפועל אנחנו 

 בזמן הנתון הזה. אני לא רואה שאנחנו מתקדמים.  נמצאים

 לא יקרה כלום.  2014-גם השר מסכים איתנו שב :ר אמיר גילת"היו

עכשיו השאלה היא מה עושים עד אז. אם נרים  :יואב הורוביץ

ידיים ונלך, אני לא רואה איך יותר טוב לעובדים ואיך יותר טוב לרשות השידור. אני 

צריך לחשוב בקור רוח ובשקט איך כרגע יש, בהינתן את זה לא רואה את זה. באמת 

שאתה יו"ר והוא המנכ"ל, ואני לא רואה את זה גם משתנה בעתיד הקרוב, כרגע, 

איך דואגים לזה שהדברים יהיו יותר טובים. מפה הגעתי להצעה לייצר איזשהו 

אים מעמד שבו דברים על השולחן ודברים עניינים, לא דברים אישיים, אלא נוש

שהם עמידה בהוראות החוק, מקודמים. מישהו שיהיה נציג הוועד המנהל, שינסה. 

אז הגיעה הצעה, אני כבר לא זוכר מי זה היה, הגיעה הצעה ואני בירכתי על זה כי 

מבחינתי כל מה שיכול לחבר ביניכם הוא יותר טוב ממה שיש עכשיו בפועל.  אני לא 

חנו בטח לא כאלה שלא ממנים ולא מפטרים רואה כרגע משהו אחר שיכול לעזור. אנ

פה אף אחד, חברי הוועד המנהל. אני רואה איך הרבה אנשים תופסים טרמפ על 

העניין הזה. במקרה יש פה הרבה מאוד ניצים, ותופסים טרמפ. אני לא יודע מה גרם 

למה קודם, על המחלוקות האלה ביניכם, וכל אחד ממנף את זה לטובתו, אגודת 

, עובדים, עיתונאים בחוץ. כל העולם בא והופך את זה למנוף כדי העיתונאים

 להשתמש בזה לחיזוק טענותיו. זה דבר רע.

לי למשל אין זמן, אחרת הייתי מציע באופן טבעי את עצמי. אני חושב שברגע 

שאסתי אמרה שיש לה את הזמן לעשות את זה והיא מסוגלת להיות גורם ממתן, 

מה, אני לא רואה בזה פסול. אני מבין שזה לא מנגנון גורם כזה שיניע דברים קדי

נורמלי. אני מבין שזה לא היה קורה בעסק רגיל. אני מבין את זה, אבל מה רגיל פה? 

יש פה משהו רגיל? זה לא סוד שפעלנו רבות לזה שתהיה רפורמה ברשות השידור. זה 

שאומרים לא סוד שהשקעתי בזה זמן רב. המחלוקת בין שניכם מחזקת את אלה 

שצריך לסגור לגמרי ולמקום הזה אין תקומה. זה בעצם ההוכחה שכל מי שרוצה, 
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ויש כאלה שרוצים. יש כבר איזה סוג של פופוליזם כזה. אני חושב שאם אנחנו היינו 

מייצבים ומבליטים באיזשהו אופן את הדברים החיוביים, ויש פה דברים חיוביים 

, ואני חושב שאנחנו חייבים את זה לעובדים, להבליט, אז היינו מהווים כמשקל נגד

כדי לחזק את אלה שאומרים שלא צריך לסגור אלא צריך לקיים, כי בסופו של דבר 

לדעתי זאת האפשרות הריאלית ביותר, להמשיך ולקיים את הרפורמה עם איזה שהן 

 התאמות. 

יש לנו שנה, אמיר. כמו שיואב אמר, זה לא יזוז לא  :אסתי אפלבאום

לא פה. יש לנו שנה, בגדול. לא רק שאנחנו לא מתקדמים קדימה, אנחנו לא רק פה ו

זה נורא נחמד שאתה צועדים במקום, אנחנו הולכים אחורה בכל. בכל. תראה, 

 אומר, אתם איתי, אני אתכם, הוא אתכם. 

 לא הבנתי. :ר אמיר גילת"היו

אתה אומר, אני יו"ר הוועד המנהל או יו"ר  :אסתי אפלבאום

יאה או יו"ר רשות השידור. אתם חלק מהעניין. זה גם נופל על אחריותכם, כמו המל

שכל מה שכאילו קורה פה. זה נורא נחמד אבל אנחנו לא נמצאים פה יום יום. אתה 

הרבה יותר בעניינים ונמצא פה יום יום ועוקב אחרי ההתנהלות, אז אנחנו מנסים 

כנס לסיטואציה הזו. המצב היום במה שיש לנו לעשות הכי טוב שאפשר כדי לא להי

מספיק חמור. הוא אפילו לא צריך עוד אסקלציה. אנחנו מנסים לזוז מפה, אז אם 

 אתה לא רוצה, לגיטימי. אני לא אקח אחריות על זה.

 על מה? :ר אמיר גילת"היו

על כל העניין הזה, על כל ההתדרדרות ועל כל  :אסתי אפלבאום

פשר לקדם פה שום נושא ושמתעמרים פה. אני ההחמרה וכל מה שקורה פה, ושאי א

 לא אקח אחריות על זה.

 אתם מכירים אותי בתוך אדם מתעמר.  :ר אמיר גילת"היו

לא אמרתי שאתה מתעמר. לא לזה התכוונתי. אני  :אסתי אפלבאום

 מתכוונת שלתפר הזה הכול נכנס, אתה מבין? זה הכול.

ממשיך הלאה.  אני אענה בקצרה כי זה באמת :ר אמיר גילת"היו

אחד, כרגע פגישה כזאת לא באה בחשבון ולו גם בגלל שהנושא נמצא כרגע בבדיקה 
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של מבקר המדינה. יחסי עם המנכ"ל כרגע נבדקים, כך שכרגע בכלל אין מה לדבר על 

מנגנון אחר שסוטה מהדברים המקובלים. אני אומר את מה שאמרתי כבר קודם, 

עש הזר שלמחרת, וכמובן לא אני ולא אסתי אני גם סקפטי לגבי היכולות וגם הר

הדלפנו את זה, אבל הרעש הזר שנבע מפרסום של מונה מגשר בין יו"ר למנכ"ל, 

שנועד לפגוע ולהחליש אותי, בוודאי לא אמור להוסיף לרצון שלי לקיים את המנגנון 

הזה. אני אומר לכם שאתם לא גננת, ובעבר כבר היו מנגנונים וביקשתי בזמנו את 

רתו של זליג במנגנון והיו לי פגישות עם המנכ"ל, ואני לא באתי אליכם שתהיו עז

גננות כשהמנכ"ל לא רצה לפגוש אותי. התמודדתי עם זה בעצמי ובדרכים שלי 

ובאופי שלי ובשיטות שלי כדי להגיע לשורה התחתונה. אז כמו שאני גם ביקשתי 

לאורך חודשים ארוכים, כשהמנכ"ל עשה משחקים ולא רצה לפגוש אותי, וזה היה 

ועובדה שאף אחד לא אמר שרשות השידור לא מתנהלת ולא פוגעת, כשבפועל לא היו 

מפגשים שוטפים, אז כך גם עכשיו. אני לא חושב שכשמישהו אחר פונה, אז גם כן 

צריכים להיכנס לתמונה, אבל כרגע ממילא זה לא על הפרק, אז אני עוזב את זה. עוד 

איתו, אני כותב לו, הוא עונה  SMSאיתו, אני יכול להראות לכם פעם, אני לא ברוגז 

 ר, אז כנראה שחברים כבר לא נהיה.לי ובישיבות אני שואל אותו, אז בסד

עזוב את הקטע האישי. זה לא הקטע האישי. בוא  :אסתי אפלבאום

 נשים את האישי בצד. זה לא רלוונטי. 

 שמתי את האישי בצד.  :ר אמיר גילת"היו

 אני גם דרך אגב לא חושבת שבאופן אישי יש בעיה.  :אפלבאוםאסתי 

מנסים כמו שאתם רואים להתיש אותי ולפגוע בי.  :ר אמיר גילת"היו

אני חי את זה. כמובן שהדברים האלה לא מוסיפים לי שום דבר. מנסים לפגוע בי 

שד אישית, זה כן אישית. אם יש נגדי תלונות על כך שהן מנוסחות בכוונה שאני נח

, שאני מתעמר לפי לשון התלונהבהטרדה מינית על רקע מגדרי, שמה זה אומר? 

שאנחנו כולנו יודעים מי הגיש אותה בפועל ומה עומד מאחוריה, אז אם כותבים 

שאני חשוד בהטרדה מינית על רקע מגדרי כדי שלמי שצריך יהיה הכותרת שאני 

אז בוודאי שזה ניסיון  מטריד מינית, כי לא ימצאו שום דבר אחר בהקשר הזה,

פגיעה אישית. גם פה אני צריך לענות במקומות אחרים, אבל ברור לכם שהכל נועד 
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לפגוע בי אישית וזה כן אישית, ומנסים לשבור אותי ומנסים להתיש אותי ומנסים 

להעסיק את הזמן שלי בדברים אחרים, ואני לא אתן לשום דבר מאלה לפגוע 

שאחד התפקידים העיקרים שלו זה פיקוח ובקרה  ,דורבעבודה שלי כיו"ר רשות השי

על ההנהלה ועל המנכ"ל, וגם אם זה הדבר הלא נראה למנכ"ל שמישהו צריך לפקח 

עליו, אני מודיע פה לפרוטוקול שאני אמשיך ושום דבר לא ישבור אותי, לא תלונה 

 כזאת ולא תלונה אחרת. זה מה שהיה לי להגיד. 

נגד כל ההתקשרות הזאת, אתה יודע אמיר, אני  :יואב הורוביץ

 את זה היטב. 

 כרגע אני מנוע מלעשות שום דבר. :ר אמיר גילת"היו

 לא, לא, לא, עזוב את זה. לאן הולכים מפה?  :אסתי אפלבאום

חברים יקרים, לא הפכתי אתכם לגננת. מאחר וזה  :ר אמיר גילת"היו

אופן אקטיבי להסלמה או עלה אני אומר עוד פעם, תראו לי דבר אחד שאני עשיתי ב

לאסקלציה של זה. אני הרי כל הזמן סופג וסופג וסופג בסבלנות אין קץ כמו שאתם 

, ואני סופג וסופג 2012יודעים, והרי זה לא התחיל מהיום. זה התחיל ממאי 

ים פרחו. אז אני סופג וסופג וסופג ולא עושה שום דבר אקטיבי כדי להסלים כשהיחס

ם לאסקלציה. עכשיו לגבי מה עושים. אנחנו בעוד דקה את המצב או כדי לגרו

סוף סוף,  2014מכניסים את המנכ"ל, את הצוות המקצועי. אני רוצה שנדון פה על 

, שזה עכשיו, ואני אומר לכם 2014-מהם העקרונות שאנחנו רוצים לראות ב

 שמבחינה אישית אין לי שום בעיה לעבוד עם המנכ"ל. אני הזמנתי אותו גם בשבוע

שעבר ואני מזמין אותו גם עכשיו לפגישות עבודה שוטפות, ואם הוא לא מסוגל, אז 

זו לא בעיה שלי. האחריות היא עליו. אפרופו חוק, כתוב שהמנכ"ל צריך לעשות מה 

שהוועד המנהל אומר לו. זה המשפט היחיד שיש בחוק לגבי סמכויות מנכ"ל. אז זה 

ן להפוך את זה לאיזה סכסוך כזה או אחר, הכול. אין פה בכלל משא ומתן. כל הניסיו

אישי או אחר ביני לבין המנכ"ל, הוא לא נכון. זה העמדה לא נכונה של הדברים. 

ההיררכיה ברורה, יש יו"ר שמוביל את המוסדות למדיניות ופיקוח ויש מנכ"ל 

טוב, תכניסי את המנכ"ל, את המשנה, את ערן ואת שצריך לבצע את המדיניות. 

 המבקרת. 
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 משנה למנכ"ל, ערן, סמנכ"ל כספים ומבקרת הפנים נכנסים לדיון(המנכ"ל הרשות, )

טוב, הנושא הראשון, תכנית עבודה אסטרטגית  :ר אמיר גילת"היו

בהתאם לחלופה הנבחרת, המשך דיון. להזכירכם  2014בעקרונות התקציב לשנת 

ת איך שבישיבה הקודמת על סמך בקשתה של אסתי הוצגו שלוש או ארבע חלופו

. שתיים מהן סומנו כריאליות יותר. האחת 2014ההנהלה רואה את הפעילות בשנת 

שגם לגביה היו הערות, שרובה ככולה לא תוכל להתבצע  Lin managementזה 

בפרק זמן ישים, שכן היא דורשת סגירות עם האוצר, עם עובדים וגורמים אחרים 

ה המועדפת השנייה, שמן ולכן מראש ביקשנו מההנהלה כבר להכין את האופצי

 more ofהאופציה השנייה הייתה . same-ו more-הסתם גם אז כבר סימנו אותה כ

the same לפי ההצעה המקורית שהוגשה. ביקשנו  2013במתכונת  2014, כלומר

מההנהלה לקדם בגלל קוצר הזמן בו זמנית את שתי החלופות. ההנהלה כבר דיווחה 

-הההנהלה כבר דיווחה ש ,שושים ראשונים עם האוצרשלוחות הזמנים, וזה לאחר גי

Lin management 2014-לא יהיה ישים ב. 

 למה? :אסתי אפלבאום

תיכף אני אבקש שירחיבו. לכן היא כבר התקדמה  :ר אמיר גילת"היו

 2014-, אנחנו ביקשנו שmore of the same -. גם הmore of the sameלחלופה של 

יעשו התאמות לגבי  2014אלא שגם בעקרונות של  2013לא תהיה שכפול מדויק של 

דברים שאו המוסדות או ההנהלה יחשבו לנכון שצריך להדגיש, ולכן כינינו את 

 מי ממשיך? .almost more of the sameהאופציה הזאת 

 אני רוצה שאנשי התוכן יהיו פה. :יוני בן מנחם

 לא, לא קשור כרגע לתוכן. :ר אמיר גילת"היו

מה שנתבקשנו בדיון הקודם זה לעבות את  :רעודד בירג

 . זה מה שנתבקשנו.  - - -גיה בנושא של התוכן. תוכן, מדיה דיגיטלית טהאסטר

 ונושאים נוספים שאתם חושבים לנכון. :ר אמיר גילת"היו

 נכון.  :עודד בירגר

 רק תגידו מה היה באוצר.  :אסתי אפלבאום
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ממונה על אגף ביום ראשון בפגישה עם סגן ה :עודד בירגר

 . - - -התקציבים 

 הייתה כבר? :אסתי אפלבאום

 לא, לא.  :עודד בירגר

-היא שואלת, אסתי, למה הורדתם את ה :ר אמיר גילת"היו

Linmanagement? 

על סמך זה שהישימות שלה היא מאוד נמוכה.  :עודד בירגר

לא  ניפגש עם סגן הממונה על התקציבים ונשמע את מה שהוא יגיד, אבל אנחנו

מצפים פה לפתרון שיבוא מצד המדינה. זה מהלך שחייבים פה, תקצוב, כי פרישת 

 עובדים מרצון חייבת להיות מגובה בתקצוב.

 כמה היה מדובר פה? :אסתי אפלבאום

דיברנו על פרישת עובדים מרצון ולכן לא דיברנו על  :עודד בירגר

עובדים,  200-יל את זה בסכום, כי אנחנו לא יודעים לכמת את זה. האוצר יכול להגב

 עובדים.  500

מסדר אני כאסטרטגיה לא הייתי מורידה את זה  :אסתי אפלבאום

היום. הייתי באה אליו ישר ביום ראשון. זה שקבעו להם פגישה עם סגן הממונה, זה 

 5כבר טוב, והייתי באה מוכנה מראש עם הנתונים הכספיים, עם התכנית, עם 

. להגיד, אתם 400או  300או  200ים. לא לבוא או עמודים בדיוק כמה אתם רוצ

. לבוא עם מספר להגיד איזה חלק 100נניח או אתם ממליצים על  200ממליצים על 

מאיזה תכנית זה, מה המערך של זה ומה המשמעות של זה. ככל שתבואו יותר 

 נחושים, יותר מאמינים בזה, הסיכוי שזה אולי יתקבל, גובר. אם יש צורך, גם לחזק

 את זה גם אגף השכר, אני לא יודעת.

אני מסכים, אבל עוד פעם, הגישה הפרקטית,  :ר אמיר גילת"היו

הרצוי והמצוי. ברור שאם היינו יכולים להחליט עכשיו או לפני שבועיים או בשבוע 

 - - -הבא שזה ישים, אז אני חושב  

 את הגישה ההיא יש לנו בכל מקרה. :אסתי אפלבאום

 לא, אבל אז צריך לקבל עקרונות.  :תר אמיר גיל"היו
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 זו הבעיה. זה הולך לאיבוד.  :אסתי אפלבאום

 לא הולך לאיבוד.  :עודד בירגר

 לא, שימשיכו. :ר אמיר גילת"היו

עצם זה שקבענו את הפגישה, זה בהחלט אומר  :עודד בירגר

שאנחנו מתכוונים לבדוק את הישימות שלה. במקביל, גם לפי מיטב ידיעתי, גם 

 - - -און דיבר עם סגן הממונה על השכר וקיבל ממנו איזה קריאת כיוון לגבי תנאי יר

יראון, דיברת עם סגן הממונה על השכר מה שהמנכ"ל ציין. בגדול, נהדף על הסף. 

 לגבי תנאי הפרישה?

. כעקרון, הוא ידון בזה איתנו יחד  - - -שלחתי לו  :יראון רופין

 .  - - - 27-ב - - -רגב ועם עם יהונתן 

 בסדר. :אסתי אפלבאום

, אז זה יותר אופטימי מהדיווח הכתוב. אני אוקיי :ר אמיר גילת"היו

, אבל כרגע Lin management-א לפסול את האופציה ההיא, של המציע ככה, ל

מבחינתנו לקדם. זה גם ברוח ההחלטה הקודמת שלנו, כן לקדם את הנושא של 

almost more of the same. 

לדעתי, בגלל שזה שנה עכשיו, מאוד קשה לי לקבל  :אוםאסתי אפלב

 . almost more of the same-את ה

, זה more of the sameהשינוי שעשינו זה לא  :ר אמיר גילת"היו

almost more of the same זה בדיוק הפחד שלי, שאם אנחנו נדחה עוד פעם את .

 . - - -נראה זה לא , שבסוף גם כLin management-הדיון ונחכה לתוצאות ה

. צריך Lin management-לא, צריך לעזור עם ה :אסתי אפלבאום

. אולי צריך אותך גם, אולי צריך להיפגש עם אנשים Lin management-לחזק את ה

נוספים. סגן הממונה על התקציבים זה הכתובת הכי טובה לעניין הזה. בואו נגדיר 

ואו נגדיר תקופת זמן, נניח שבוע הבא תקופת זמן כמו שהגדרת עכשיו, שבועיים. ב
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זה עוד לא נובמבר. בואו ניתן טיים ליין שמעברו אנחנו הולכים קדימה, אבל לשים 

 . Lin management-את כל מה שיש לנו על ה

אני אומר עוד פעם, כלפי חוץ את צודקת. כלפי  :ר אמיר גילת"היו

ף עם שוקת שבורה. אני פנים אני כן הייתי ממשיך את השני כדי שלא נישאר בסו

להמשיך בדיוק ברוח שאת אומרת, זאת  Lin managementאגיד את זה ככה, 

אומרת להמשיך את הפגישות עם האוצר ואת הכנת התוכניות וכו' וכו' בתקווה 

שאולי יצא מזה משהו. אל תשכחי שכמעט כל מה שאת רוצה פה, זה לא מחר 

עו על האופן שבו אנחנו נוכל להכין בבוקר. זה גורמים אחרים שמן הסתם גם ישפי

, לכן תמיד אנחנו נוכל לעשות את ההסתות האלה, כי הרי מה הפער 2014את תקציב 

? הוא פער של פרישת עובדים. זה הפער Lin managementלבין  almost-בין ה

התקציבי המשמעותי. שעון, ברור לך גם מה המשמעויות. זה לא מחר בבוקר, בלשון 

 המעטה.

-תקשיבו רגע, אנחנו חייבים לעשות משהו אחר ב :אפלבאוםאסתי 

. חייבים. אי אפשר להחזיק עוד almost more of the same. חייבים. גם לא 2014

שנה באותו אופן. אי אפשר ואסור לוותר, אמיר. חייבים. יש לנו את ההפקות, את 

 האחוז שאנחנו יודעים שאנחנו חייבים לטפל בו. 

 Lin-בואי נלך מובנה כדי שלא נתברבר. אז לגבי ה :ר אמיר גילת"היו

managementאת המלחמה על ה , ממשיכים-Lin management  כאילו הם ספר

 . Lin managementלבן. ממשיכים את הספר הלבן כאילו אין 

, Lin management-לא, אבל היה לנו את ה :אסתי אפלבאום

 המשמעות שלו על התוכן. 

 אנשי התוכן שיציגו.פה.  זה כבר לא :עודד בירגר

 . הם שונים?לא באמוץ :ר אמיר גילת"היו

 לא, לא. :עודד בירגר

 הם לא שונים. מרכיב התוכן זהה בשתי החלופות.  :ר אמיר גילת"היו
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 בשתי החלופות ישארו אותו דבר? :אסתי אפלבאום

 כן.  :עודד בירגר

ם, אם עכשיו לגבי האמוץ. מה שאת אומרת זה בעצ :ר אמיר גילת"היו

 2014-, כלומר שעל פי ההצעה המקורית שלנו, שmore of the sameהבסיס היה 

, אז פה almost-, ואנחנו שינינו את זה בישיבה הקודמת ל2013יהיה שכפול של 

אנחנו צריכים להחליט עכשיו מהם הדגשים שאנחנו רוצים לעשות בפער בין הקופי 

סיף בעקרונות כדי שזה יהיה יותר , זאת אומרת איזה נדבכים להוalmost-פייסט ל

אבל עדיין תחת  more of the same-ופחות ל different of the same-טוב ל

כי גם אין לך מקורות תקציביים אחרים. כנתון, אז  2013ההגדרה של הבסיס זה 

ברור שמה שהצבעת עליו הוא נתון בסיסי טוב להתחלה, זאת אומרת, החוק מחייב 

מיליון השנה על הפקות מקור, וזה משהו  71מיליון לעומת  90א להוצי 2014-אותנו ב

שהוא חייב יהיה להופיע בעקרונות התקציב ומופיע גם בעקרונות התקציב שהוכן. 

-שלא היו ב 2014-השאלה עכשיו היא מהם הדגשים שאנחנו רוצים נשים עליהם ב

ם, התנעת המדיה . לדעתי אנחנו צריכים, א', לדבר כמובן על שינוי המסך. שניי2013

הדיגיטלית, שלוש, ערוץ החדשות. שינוי תדמית רשות השידור וכל מה שקשור 

 בשיפור השירות לאזרח בנוגע לגביית האגרה. 

 על חשבון מה באים כל הדברים האלה? :אסתי אפלבאום

 על חשבון דברים אחרים.  :ר אמיר גילת"היו

 צריך להגיד מה. :אסתי אפלבאום

לכן הדיון. מדיה דיגיטלית, אני לא מדבר עכשיו על  :ר אמיר גילת"היו

החלום הרטוב של כולנו שיהיה פה מדיה דיגיטלית, מאות אנשים ועשרות מיליוני 

 . 2014-שקלים, אלא על משהו שהוא ריאלי ל

לגבי התדמית, אנחנו רשות שידור, רוצים תדמית  :עודד בירגר

ותית, בלי כל הצהוב, ממלכתית, רצויה להיות רשות שידור ציבורית אקטואלית, איכ

 , חווית צפייה. HDרשית, מדברים לכל שדרות העם, ושוויונית, ש
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פס יצור לנכסים לאומיים ובין לאומיים. ראשונים בספורט בערוצי השידור  –דוקו 

ללא הוספת פרסומות. העוגנים המרכזיים של אותה תדמית, אני  - - -הציבורי. 

וק החיבור לקהל בפריפריה, וזה גם יופיע בהמשך חושב שהעוגן המרכזי הוא חיז

במה שאנשי התוכן ידברו. הרדיו והטלוויזיה של העם. להחזיר את הרדיו 

והטלוויזיה אל העם, גובה העיניים. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שופר אחד. 

, למצוא איזשהו חוט מקשר בין חוט מקשר אחד בין כל רשתות הרדיו והטלוויזיה

של החדשות, משהו שמאוד מזוהה,  "פיפסים"הרדיו והטלוויזיה, דוגמת הרשתות 

עם השידורים שלנו. להכניס תכנים ששווים אל הציבור כסף במובן של נושאים  מוכר

ביורוקרטיים, לחסוך לציבור זמן ולחסוך לו כסף בהיבטים של תכני הצרכנות. דבר 

כן צריך להיות בעוגנים  שנראה פה זר לחלוטין כרגע, אבל אנחנו חושבים שהוא

שלנו, זה גאוות יחידה, כי בעצם כל אחד מאיתנו משמש תחנת ממסר וכדאי 

שנתמוך באותה תדמית שדיברתי עליה לפני כן, ולהתאחד ולהתלכד כולנו בממסר 

דבר אחרון, יחסי ציבור. אם הולכים על שיפור התדמית, אז אנחנו אחיד וחיובי. 

ר שילווה את כל הפעילות הזאת בכלל ובפרט חושבים שצריך משרד יחסי ציבו

בסקטור הערבי, אם אנחנו מדברים כפועל יוצא של ההחלטה להכניס את הפרסום 

 של רשת ד' לתוך הבית, אז צריך פה גם מסע פרסום בערבית. זהו. 

 . מי ממשיך? אוקיי :ר אמיר גילת"היו

 יש לפניכם את הטבלה שהכנתי? :מנחם גרנית

קדו אותנו. על מה אנחנו מדברים עכשיו? על תמ :אסתי אפלבאום

 מה אתם מתכננים שנה הבאה?

 מדיה דיגיטלית, מה מתוכנן לשנה הבאה. :עודד בירגר

 . אוקיי :אסתי אפלבאום

 שמעו, אחד, תדמית. שניים, מדיה דיגיטלית. :ר אמיר גילת"היו

כמה תקציב לתדמית אתם רוצים לשים שנה  :אסתי אפלבאום

 ים לשים על מדיה דיגיטלית, בגדול. הבאה וכמה הולכ

 הכנתם את זה מספרית?  :ר אמיר גילת"היו

 לא, זה בעקרונות. עוד לא סיכמנו את העקרונות.  :יוני בן מנחם
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 עוד לא סיכמתם את העקרונות?  :אסתי אפלבאום

לא. אם אתם תאשרו את המתווה האסטרטגי,  :יוני בן מנחם

  אנחנו ניישם את זה בעקרונות. 

 . אוקיי :תי אפלבאוםאס

בגדול, נכון להיום אנחנו משתמשים בעיקר  :מנחם גרנית

גרם, אתם סטבפלטפורמות קיימות, חיצוניות. אם אני אגיד פייסבוק, טוויטר, אינ

דפי  70ודאי מכירים את השמות האלה. מה שקורה כיום זה שיש כמה עשרות, 

הערוץ הראשון. מה שאנחנו פייסבוק לרשות השידור, כולל הרדיו על כל רשתותיו ו

, זה almost more of the same, כמו שאתם אומרים, רוצים לקדם בשנה הבאה

להרבות ולתגבר את השימוש בפלטפורמות האלה. אני יכול לתת אולי דוגמא קטנה, 

למשל שבטלוויזיה בערבית וברשת ד', קול ישראל בערבית אנחנו רואים שיש מקום 

. הנושא הזה הוא מקומי.  - - -האלה לטובת קידום לתגבר את השימוש בדברים 

הנושא השני הוא ראייה גלובלית יותר. יש מסמך שפותח במקביל בשיתוף פעולה עם 

מיליארד  5עודד בירגר, ובו אנחנו מסתכלים כלפי חוץ. אנחנו מסתכלים למעשה על 

שזה גולשים פוטנציאליים או צרכנים פוטנציאלים של התוצר של רשות השידור, 

אומר שיש אפשרות כמובן אם נקבל את כל האישורים והברכות שהן משפטיות 

ואחרות, אנחנו נוכל לבדוק אפשרות לשווק, למכור, נאמר בתור דוגמא, פרק של 

"עמוד האש" מתורגם לאנגלית לכל היהודים בארצות הברית. אלה העקרונות. 

. אנחנו יוזמים סיעור נקודה שלישית, משהו שפותח בשיתוף פעולה עם עודד בירגר

מוחות שיאפשר לנו לנסות לפתח משהו שהוא מחוץ לקופסא, סוג של אפליקציה 

שתגביר את שיתוף הפעולה או האינטראקציה שלנו, מכיוון שאנחנו מדברים על 

שידור ציבורי, האינטראקציה שלנו עם הציבור שיוכל להביע את דעתו און ליין, 

ובייה על המסך עצמו, שבו הוא יוכל להגיד לגבינו בשידור חי באיזושהי משבצת או ק

, למה זה לא מוצא חן בעיניי, למה זה כן מוצא חן בעיניי או Xמה הנושאים בתכנית 

 לעורר דיון אינטראקטיבי תוך כדי שידור. 
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חושבים שלעורר דיון תוך כדי שידור למה אנחנו  :יואב הורוביץ

  זה דבר טוב? במה זה יועיל?

 עושה באז לשידור הציבורי. :יוני בן מנחם

אבל בוא רגע נחשוב על הסיטואציות. אנחנו  :יואב הורוביץ

 . - - -מדברים על מהלך שידור חי, לעשות 

שאפשר לשאול את המנחה שאלות כמו שעושים  :אסתי אפלבאום

בתוכניות בארצות הברית? שתוך כדי זה היא אומרת, הנה, קיבלתי שאלה עכשיו 

 בטוויטר. 

איך אתה מתמודד עם זה שיש לך תכנית מסוימת  :ורוביץיואב ה

 ופתאום מישהו לוקח את זה בכלל למקום אחר והמנחה צריך לקחת את זה? 

יש מה שנקרא הפקת שידור גם ברדיו, גם  :'זליג רבינוביץ

בטלוויזיה. יש אנשי הפקה. ישנה שאלה מסוימת, יש עורך ויש איש תוכן מאחור. זה 

 לא שידור חי. 

 יש מסננת.  :י בן מנחםיונ

 אם זה תואם, זה עולה. אם לא תואם, לא עולה. :'זליג רבינוביץ

 .אוקיי :יואב הורוביץ

 טוב, עוד משהו?  :ר אמיר גילת"היו

 עוד סעיף אחד, שוב, כדי לסבר את האוזן.  :מנחם גרנית

 עקרונות. :ר אמיר גילת"היו

שזה  לגבי ערוץ היוטיוב שלנו, שאני חושב :מנחם גרנית

 17פלטפורמה מאוד משמעותית. אנחנו בבדיקה לא שלמה שעשינו, גילינו שיש 

 מיליון צפיות בסרטונים ובתוכניות של הערוץ הראשון שהועלו בצורה לא חוקית. 

 לא על ידי הערוץ הראשון, על ידי גולשים אחרים.  :ר אמיר גילת"היו

 מיליון האלה הם כבר 17-כן. אני אומר שה :מנחם גרנית

מיליון באים, אנחנו יכולים להרוויח מהם כסף. לא אבודים  17אבודים, אבל 

 מהבחינה הזאת שאנחנו ננכס אותם, ואנחנו עושים את הפעולה הזאת כבר. 
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דיון אפליקציות על מנחם, אני הייתי באיזה  :אסתי אפלבאום

ה תנועה. מה נגמר עם זה? ואז התווכחנו אם לקחת על זהדיווחי האפליקציה של 

 כסף או לא לקחת על זה כסף. זה היה לפני שנה נדמה לי. עושים את זה?

אם מבחינה זה הסעיף האחרון אצלי בטבלה.  :מנחם גרנית

 תקציבית זה יתאפשר, אנחנו נקדם את זה. 

 למה תקציבית? זה לא צריך לעלות לנו כסף.  :אסתי אפלבאום

ן את זה זה צריך לעלות מכיוון שהמטרה היא להזי :מנחם גרנית

 מבחוץ. 

 כן, הלאה. תוכן. :ר אמיר גילת"היו

 מיקי מירו. :יוני בן מנחם

זה להיות הרבה יותר בחוץ,  2014-המשימה שלנו ב :מיקי מירו

לשקף לא רק בשיח באולפנים את מה שקורה בכלל המגזרים, אלא גם לצאת 

של  מאוד מועילה גם לתדמית החוצה. אנחנו הגענו למסקנה שיציאה החוצה היא

וגם לעניין של ההתחברות, כי ברגע שאתה יורד  הרדיו. אנחנו מדברים פה על תדמית

לשדר ממקום כזה, זו גם הייתה החלטה פה של המוסדות, לרדת. ברגע שאנחנו 

יורדים, אנשים אומרים וואו, סופרים אותנו, וזה מאוד חשוב להתחברות גם 

רך הזאת אנחנו מקדמים יותר מבחינה תדמיתית אבל בייחוד לקבלת תכנים, כי בד

ויותר תכנים, בייחוד שלא ידענו שיש שם פעילות כזו או אחרת. אם אנחנו מדברים 

על הדרום והצפון, כולל מקומות שנראים מאוד ברורים כמו יפו, שזה פה כאן לידנו, 

אבל לא ממש יודעים את זה. מה שאני אומר זה נכון גם לתחומי המלל וגם בתחומי 

. הנושא הזה של שיקוף 88ם זה רשת ג', אם זה קול המוסיקה, אם זה המוסיקה, א

הופעות הוא רב תרבותי ורבגוני רק מוכיח את עצמו וכמובן אנחנו נמשיך גם 

במדיניות של רדיו פתוח, רדיו פתוח לאומנים, שהשיא של זה זה ביום העצמאות, 

וזאת אמירה, ויש שאנחנו נותנים פה מופעים שאומנים באים ומופיעים כאן בחצר, 

גם מופעים שאנחנו יוצאים לשערי צדק, שהם יותר בעלי אופי של מורשת. הדברים 

האלה רק מגבירים את הרלוונטיות של השידור הציבורי, בעצם מבדלים אותו 
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ת שלנו ואנחנו מהאחרים כי בזה אנחנו אומרים, הנה, זאת השליחות הציבורי

 מממשים אותה. 

ה היה לנו השנה? איך אנחנו ברייטינג מיקי, כמ :אסתי אפלבאום

 לעומת שנה שעברה מול ב', מול צה"ל? הייתה עליה, התייצבות?

אני קורא לזה סוג של יציבות. הנה, עכשיו עליתי  :מיקי מירו

 עם ג' וירדתי עם האחרים. זה סוג של יציבות.

 ?88איך  :אסתי אפלבאום

 . - - -נשאר באותו  88 :מיקי מירו

 גם יציב? :אסתי אפלבאום

כן. יש יציבות בכל הרדיו. לדעתי יש פה איזה  :מיקי מירו

תהליך שאנשים, הציבור בוחר כרגע את הרדיו, הוא צריך לדעת איך לאכול אותו 

מול הטלנובלות וכל מה שקורה בערוצי הטלוויזיה. הוא צריך לראות איך הוא אוכל 

נגישים יותר, אני מאמין את זה מול האינטרנט. ככל שאנחנו נהיה אמינים יותר ו

 שהייצוב והרלוונטיות של הרדיו תישמר. 

 מה מאוד הצליח השנה? :אסתי אפלבאום

 השנה הייתה הצלחה מעניינת ברשתות המוסיקה.  :מיקי מירו

 .88-זה ג', קול המוסיקה ו :אסתי אפלבאום

יש היום נטייה לחשוב שאנשים בורחים קצת  :מיקי מירו

בל את זה בתמצית, ובגלל זה הם מעדיפים יותר את מאקטואליה ומעדיפים לק

רשתות המוסיקה. אני חושב שאם נשנה גם את התמהיל ברשת ב', שהיא הרשת 

המובילה, לעבוד נכון ולמצוא את הגן המתאים, אני חושב שזה יגביר את 

 הרלוונטיות.

איך אנחנו מבחינת תקציב השנה מול שנה שעברה,  :אסתי אפלבאום

 אה? בואכה השנה הב

מאחר ורדיו זה רק משאבי אנוש, אני לא קונה  :מיקי מירו

 שירותים, אז אני במגבלת כוח אדם ושעות נוספות. 

 כמה היום מול שנה שעברה? :אסתי אפלבאום
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אני בירידה מתמדת כי עוזבים אותי כל הזמן  :מיקי מירו

הייתה אנשים. פורשים אנשים. אני לא מקבל תמורתם. הקליטה של אחד על שניים 

דלילה מאוד. יש לי רשתות שנמצאות בקריסה. בקול המוסיקה נשארתי עם 

ב' הקריסה מפחידה, כי חדר החדשות -. ב88-ג' קריסה, ב-מינימום אנשים. יש לי ב

ממש מתרוקן. חדר החדשות, אלה שעושים את השעה העגולה, ששם זה סיירת 

ה הקריינים והטכנאים. ות הרוחב שזויש לנו את יחיד 8-ל 14-מטכ"ל, ממש ירד מ

שם לדבר הזה יש משמעות. אני נמצא במצב שגם ירדתי במצבת כוח האדם וגם 

בשעות הנוספות הידיים שלי קשורות. אני קשור מכל הכיוונים כי המכסות של 

השעות הנוספות הן היסטוריות, לא מותאמות למה שקרה, לתהליך שקרה, של 

שעזבו לפני הזמן. אני מדבר על פרישה העזיבה המובנית. אני לא מדבר על כאלה 

 טבעית. יש פרישה טבעית, מה לעשות. 

 יש לנו דיון אחר כך על משאבי אנוש? :אסתי אפלבאום

 כן. :ר אמיר גילת"היו

הייתה פניה שלך ברוח הדברים הזאת שאתה  :יואב הורוביץ

 מתאר כרגע. אנחנו אחר כך נדון בזה?

 כן.  :ר אמיר גילת"היו

רק כדי להשלים את התמונה, שבאמת התלות שלי  מיקי מירו:

זה במשאבי אנוש. זה שדר וטכנאי וצוות הפקה והכסף לשעות הנוספות כדי שאני 

 אוכל לעבוד על הנושא. 

 יואב גינאי. :יוני בן מנחם

מבחינתנו זה סוג של מתן דגש על  2014שנת  :יואב גינאי

ומים, התחום התיעודי, השפיצים האיכותיים שבאו לידי ביטוי השנה בכל התח

תחום הדרמות. אנחנו לשמחתי נקבל חלק מההפקות שכבר חתמנו עליהם בשנתיים 

האחרונות. נוכל להעלות אתם לשידור, כמו תולדות הקולנוע ודברים נוספים. 

 1המטרה העיקרית שלנו היא הגברת הריץ', כלומר הגברת מספר הצופים בערוץ 

 קות. אני מאמין שאפשר לעשות את זה.ד 20שצופים בערוץ מדי יום לפחות 

 כמה זה עכשיו? :אסתי אפלבאום
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ק, אבל רוצים להגדיל אין לי פה את הנתון המדוי :יואב גינאי

 .20%-, כלומר להעלות אותו ב20%-עכשיו באת המצב של 

מה היה הכי מוצלח שלנו השנה בתוכניות?  :אסתי אפלבאום

 הספורט, אני יודעת. 

את הספורט, יש לנו את שומרי הסף היה  יש לנו :יואב גינאי

 מאוד גבוה. 

 כמה עשה ביום שישי הזה? :אסתי אפלבאום

 .4-ביום שישי הזה לדעתי היה באזור ה :יואב גינאי

 שומרי הסף היה הכי מוצלח? :אסתי אפלבאום

אחת הסדרות היותר מוצלחות מבחינת סדרה.  :יואב גינאי

ת הדמוגרפיה של צופי הערוץ, ללכת לקהל ברייטינג לפחות. אנחנו רוצים לגוון א

צעיר יותר. בשבילו אנחנו נביא גם תכנים כמו "מצעד הפזמונים", "כיכר המדינה" 

 ו"סטודיו למשחק", שאלו תוכניות שנמצאות בטבלאות שלכם. 

יואב, סליחה, אני לא מפריעה לך, אני מנסה לעזור  :אסתי אפלבאום

שלך המגוונות יש התייצבות ברייטינג,  בהשוואה לשנה שעברה בטריטוריותלך. 

 עליה, ירידה?

אני חושב שיש איזה סוג של התייצבות, תלוי  :יואב גינאי

איפה. אני חושב שאחת הבעיות, ואני רוצה לדבר עליה, היא באמת יצוב הרצועות, 

שזה בעצם כל  נייט וגרייד יארד,כלומר רצועות שידור קבועות של ריל פריים ולייט 

החוזרים. אנחנו רוצים לייצב אותם ולקנות מותגים שיהיו מזוהים מאוד  השידורים

עם הערוץ הראשון. אנחנו למדים שמותגים שמזוהים עם הערוץ הראשון גם 

מוערכים בסופו של דבר, כמובן משדרי החדשות, אבל אם אנחנו מדברים על סדרות 

 דוקומנטריות או דרמות, הן הדברים המוערכים. 

אין לנו משהו ממש שלנו, למשל "הבוא לאכול  :אסתי אפלבאום

 איתי". כמה זה עושה עכשיו?

 כרגע זה שידורים חוזרים שם.  :יואב גינאי

 ארוך מאוד. :ר אמיר גילת"היו
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 כי זה שידורים חוזרים.  :יואב גינאי

 יש עונה שנייה שצריך לאשר אותה.  :יוני בן מנחם

. העונה השנייה אנחנו מקדמים את העונה השנייה :יואב גינאי

אמורה להיות צמודה למבט, לצורך העניין. אנחנו רוצים ליצור קשר אינטראקטיבי 

הפארק  דפורמות האחרות, עם תוכניות כמו ההייפלטעם הציבור גם באמצעות ה

 הציבורי שלנו שייקרא "כיכר המדינה", שבעצם יאחד את הפלטפורמות.

אנחנו מאשרים כזה , 2014עוד שאלה. נניח עכשיו  :אסתי אפלבאום

 או אחר. עכשיו עולה לוח שידורי סתיו, נכון?

 נכון. :יואב גינאי

 מתי מתחיל החורף או שאין חורף? :אסתי אפלבאום

, לפי המצב. זה תלוי החורף לדעתי יתחיל בפברואר :יואב גינאי

אני מאמין שבפברואר שידורי החורף שלנו וגם עם התקשרויות מתי מאושר הסתיו. 

 כבר נתחיל אותם בתחילת השנה.חדשות ש

? זה 14/4-אז שווה להתחיל בפברואר? לא שווה ב :אסתי אפלבאום

 כבר פסח.

הכול תלוי מתי יתחיל לוח שידורי הסתיו. יכול  :יואב גינאי

 להיות שאת צודקת, שאז זה כבר יהיה אביב, לצורך העניין הזה. 

 הסתיו זה כבר החורף.  :אסתי אפלבאום

חנו מתכננים תוכניות שהן שירות לציבור, כמו אנ :יואב גינאי

תוכניות צרכנות, תחקירים בנושאים רפואיים, תכנית לחיילים, תכנית בנושא 

פסיכולוגיה, הורים, אינטרנט וכו', ומגבירים גם את תוכניות התרבות שלנו. תוכניות 

התרבות שלנו זוכות להצלחה גדולה. אנחנו רוצים לעשות כמה תוכניות חדשות 

עוסקות גם בקולנוע, גם בספרות ובתיאטרון, בעיקר לסטודנטים שלומדים ש

אומנויות מהסוגים השונים. בעיקרון הקשר האינטראקטיבי עם הציבור יהיה בכל 

התוכניות. צריכים לשתף פעולה עם המדיה הדיגיטלית בצורה נרחבת. כבר לכל 

אם אנחנו יות. התוכניות יש את עמוד הפייסבוק שלהם. זה לגבי חטיבת התוכנ

מדברים על כוח אדם, העברתי מכתב בנושא כוח האדם וכמובן התקציב הפנימי 
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שהוא אף פעם לא נסגר בשום כיוון. אנחנו נצטרך תקציב פנימי לצורך הפקת 

הדברים, שהם לא סוגה עילית, שבדרך כלל הולכים במסגרת הקולות הקוראים 

 וההפקות החיצוניות. 

 שות.נסטל. חד :יוני בן מנחם

חטיבת החדשות, אנחנו ממש לפני קריסה של כוח  :משה נסטלבאום

 אדם. 

 כוח אדם אחר כך. :ר אמיר גילת"היו

. בואו נדבר לגבי מה צפוי ומה אנחנו אוקיי :משה נסטלבאום

 . - - -, תכנית במתכונת 17:50, משעה 17:30מציעים. אנחנו מציעים רצועת 

-סטל, זה לא הסתיו, זה לכשאתה אומר מציעים, נ :אסתי אפלבאום

 , פברואר או פסח.  2014

תכנית במתכונת לייף סטייל שתורכב גם מחדשות  :משה נסטלבאום

וגם מאירועים בשולי החדשות. אנחנו בתכנית הזאת נבחן אפשרות לשדר 

שידורים בשבוע. אני צריך  3-4מהפריפריה בצורה מוגברת, כל פעם ביישוב אחר, 

לה יכולים להתבצע רק באמצעות האמצעים שחטיבת לומר כמובן שהדברים הא

 החדשות תקבל, אמצעים לעיתונאים. החטיבה כאמור סובלת ממחסור בכוח אדם. 

 כמה עובדים יש היום בחטיבה? :ר אמיר גילת"היו

. זה כל הזמן משתנה. אני רוצה להבהיר 120יש  :משה נסטלבאום

 . - - -לכם שמאז שאני נכנסתי 

 אם אתה ממשיך על כוח אדם, אז אחר כך. :ר אמיר גילת"היו

 אתה שואל אותי שאלה. :משה נסטלבאום

 לא, שאלתי מספר, כמה עובדים יש. :ר אמיר גילת"היו

קשה לי להגיד לך. מאז שאני נכנסתי, עשיתי  :משה נסטלבאום

 עובדים. 30-צמצומי יעול של קרוב ל

 טוב, תמשיך עם התוכן. :ר אמיר גילת"היו

ביא הרבה תכנית כזאת היא תכנית שיכולה לה :משה נסטלבאום

טים, תכנית של מחשבים, פינת צרכנות, מבזק כלכלי ג'אדפינות יפות, תכנית של ג
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קצר, קטעים רלוונטיים של היום לפני, כאשר אני מבקש להזכיר לכם שיש לנו 

ספרייה מפוארת ואפשר לעשות בזה המון המון שימוש לצורך התכנית. אני מציע 

רוח התקופה. הכוונה שלי היא ם את התכנית "מוקד", אבל להתאים אותה ללחדש ג

כך שנביא מרואיין, להכין כתבה גדולה עליו, כתבת צבע עליו, שתספר עליו ותראה 

אותו גם בנעלי בית וגם את העשייה שלו. אחרי שהכתבה תשודר ואנחנו נוכל לראות 

אים מהרשות או גם עיתונאים מי האיש שאותו יראיין הצוות באולפן, שלושה עיתונ

אחרים או מה שנחליט, ינסו לצלוב אותו ולהוציא ממנו את הסיפורים ואולי את 

 . - - -הכותרות של 

, אז אולי 26.8טוב, אם המעגל של דן שילון עשה  :אסתי אפלבאום

 גם מוקד.

אני חושב שהיו לנו ימים יפים ואני גם עובר  :משה נסטלבאום

ו רוצים לעשות לייט נייט. כולכם בוודאי זוכרים את "כמעט לרצועת הלילה, שאנחנ

חצות", תכנית ששודרה בעבר. אני מעריך, ויכול להיות שאני טועה, שיהיה לנו קשה 

 .10להתחרות בתכנית כלכלית כמו ערוץ 

 לא, הם עולים עכשיו חדשות של חצי שעה. :אסתי אפלבאום

 עולים. 2לא, ערוץ  :משה נסטלבאום

 , בלילה.2ערוץ  :וםאסתי אפלבא

אני חושב שאפשר לעשות תכנית חדשות יפה  :משה נסטלבאום

בלילה שגם תסכם את חדשות היום וגם תביא איזה זווית תרבותית מעניינת או 

וגמא, וכאן כמובן זה תלוי את אישורו את העורך שידור חי למשל. אתן לכם ד

ים כל פעם בסגירת הראשי, אם אנחנו נציע הצעה. אפשר ללוות מערכות עיתונ

העיתון, מה הכותרת של מחר, לספר את הסיפור שהביא לכותרת הראשית, את 

ההתלבטויות של עורכי הלילה והתוכן. כל הדברים האלה על פי דעתי קודם כל יצרו 

לנו את הקשר של גורמים עם מערכות העיתונים שירצו שנשדר מהם כי זאת תהיה 

שידור מעניין. אני חושב שיהיה ערך מוסף אם פרסומת עבורם, וזה גם יוכל להיות 

נקים דסק צרכנות, ואני אסביר לכם למה הכוונה. אנחנו לא יכולים להתחרות ברפי 

גינת, בכולבוטק, ובואו לא נהיה יומרניים, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להקים 
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דסק שכולו דסק צרכנות, שינפק כתבות צרכנות למהדורות, כלומר הדסק הזה 

ש בעצם בית חרושת שייצר כתבות לכל מהדורות החדשות. אם נצליח להרים ישמ

כתבת צרכנות במבט, זה יהיה נהדר. אם הדסק הזה במסגרת התכנית הזאת, אם 

, יצליח להביא תחקיר לייף סטייל יותר, 17:30היא תאושר עם רצועת השידור של 

הורוביץ, אבל לא קרמים, משחות, לא יודע, מקומות לטיולים. הסגנון של מנחם 

י" בסגנון הזה אלא באמת כתבות, אני חושב שנצא נשכרים מאוד, כאשר אני עכנא"י

מזכיר לכם שהכתבות הרציניות אפשר לשבץ למשל ביומן, אם הכתבה נרחבת והיא 

כתבת תחקיר יותר. אני רוצה בהזדמנות הזאת להזכיר לכם שהיומן שומר על 

אנחנו מקבלים עליה הרבה מאוד תגובות. אנחנו רייטינג גבוה. התכנית נצפית מאוד ו

משקיעים, אם מותר לי מילה של תודה לזליג, ואני לא צריך לקנות אצלו מניות, אז 

מצבי טוב, לגבי העזרה בכתבי מגזין, באמת עזרה רבה. אני חושב שיש לנו כתבי 

 ם.מגזין מצוינים. אני חושב שהם עושים כתבות יפות ואני חושב שצריך לשבח אות

מול  2012אתה יכול לתת קצת נתונים, מספרים על  :יואב הורוביץ

 , מה היעדים מבחינת אחוזי צפייה?2014-ומה הצפי ל 2013

 תראה, קשה לי להגיד לך מה יהיו אחוזי הצפייה. :משה נסטלבאום

 .2012מול  2013-לא, מה היה ב :יואב הורוביץ

ובימים  4-5ת תראה, מהדורת מבט הגיעה לסביבו :משה נסטלבאום

מסוימים היא הגיעה גם ליותר, כשאני ביקשתי, ואני שמח שהצעתי את ההצעה 

הזאת, לשלב באמצע משחק הכדורסל מהדורת חדשות גם אם היא קצרה יותר, כדי 

לחשוף חלק גדול מהצופים שלנו שלא ראו מעולם את מבט או שלא נוהגים לצפות 

שזה צעד נכון. אני אגיד לך יואב,  במבט, והם חובבי כדורגל, למבט, ואני חושב

מבקש משפט אחד בכל זאת. בתשובה לשאלה הזאת, זה קצת נוגע לכוח אדם אז אני 

אם תהיה תשתית עיתונאית, ואני מדגיש, תשתית עיתונאית לחטיבת החדשות, דבר 

 שאין היום, אני מעריך שניתן יהיה לדבר אתכם על עליה במונחי רייטינג. 

 ה כתבים יש היום?כמ :אסתי אפלבאום

 זה משתנה.  :משה נסטלבאום

 כמה יחידות? :אסתי אפלבאום
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, אבל זה משתנה כי יש הרבה בחופשות לידה 20 :משה נסטלבאום

ובשמירת הריון. זה הכול פונקציה של כוח אדם, כי מה שאני קיבלתי לידיי זאת 

קירנים חטיבת חדשות שיש בה הרבה מזכירות שהפכו להיות עיתונאיות, הרבה תח

שהפכו להיות עיתונאים, והמגמה של ההנהלה הזאת, שזה לא יהיה כך, אלא מי 

שנבחר לתפקיד מסוים, וזליג אמר לי באמת וכיוון אותי בעניין הזה, התייעצתי 

איתו. הוא אמר לי, תשמע, באה בחורה להיות מזכירה, לא תחקירנית, והיא נושאת 

אשית של מבט בעוד שנה, ואז זה את עיניה והיא חושבת שהיא תהיה הכתבת הר

 התפקיד שלה, תחקירנית, ואנחנו נלך על זה.

 גם אני הייתי תחקירנית.  :אסתי אפלבאום

 בסדר, אין לנו שום דבר נגד. :משה נסטלבאום

אם לאנשים יש חוש עיתונאי ויכולת לבצע את  :יוני בן מנחם

 מהם להתקדם. העבודה העיתונאית, אם יש לאנשים את זה, אנחנו לא מונעים 

רגע, בהמשך לבקשה של יואב. השנה לעומת שנה  :אסתי אפלבאום

 שעברה, היומן ביום שישי עלה.

 עלה.  :משה נסטלבאום

 איזה ערכים? אתה יכול במספרים? :יואב הורוביץ

 . 7%, לפעמים 6%זה משתנה. לדעתי זה בסביבות  :משה נסטלבאום

, שהוא נמצא 10ערוץ יותר מהמתחרה שלנו,  50% :'זליג רבינוביץ

, בחטיבת החדשות של 2בערוץ כוח אדם. זה הפרמטר.  3או  2כסף ופי  3או  2בפי 

, אז אתם 130איש לעומת  400-לדעתי, לא הייתי שם בכוח אדם, מונה כ 2ערוץ 

איש בדרך  50איש, מתוכם  130מבינים שאי אפשר יש מאין. לנסטלבאום יש 

 י אותו דבר.לפרישה. זה לא רציני. גם אצל מיק

אנחנו נחזור לכוח אדם מייד. נסטל, תוכן, עוד  :ר אמיר גילת"היו

 משהו?

זה פחות או יותר הדברים כרגע והכל מותנה בכוח  :משה נסטלבאום

 אדם.

 טוב.  :ר אמיר גילת"היו
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אני רוצה להגיד עוד אמירה. תראו, אנחנו ישבנו  :יוני בן מנחם

דרישה של הוועד המנהל לגבי החלופות  במגבלות של התקציב, ניסינו לענות על

איך שלא מתרגמים את זה, אם זה האסטרטגיות. בסופו של דבר זה מסתכם בכסף. 

כוח אדם ואם זה שעות נוספות, ולהעשיר את התוכן גם ברדיו וגם בטלוויזיה, זה 

אומר כסף. אז אנחנו מודעים למגבלות. גם במצבה הכללי של הרשות באופן כללי, 

. אנחנו נצטרך לשים את 2014נצטרך לפתור את זה להסתות פנימיות של  אבל אנחנו

הייתי מציע להתמקד בתחום של . אני mustהדגשים על הדברים שהם באמת 

ור, שזה התוכן, מה שגם חשוב שאנחנו נעשה ונראה את המהות של רשות השיד

 כשנדבר על עקרונות התקציב.  התוכן, אבל זה אולי נדבר 

מיליון  850טוב. קודם כל התקציב הוא סדר גודל  :ילתר אמיר ג"היו

מיליון שקל זה הרבה כסף.  850, אני הולך על הנמוך. 850שקל, זאת אומרת יש כסף. 

מיליון  850-קודם כל כסף יש. עכשיו השאלה איך מחלקים אותו. אף אחד לא יגיד ש

כל זה לא הרבה כסף. עכשיו השאלה איך מחלקים אותו וכמובן בהתחשב ב

האילוצים הרבים שיש: הסכמים, חוק וכו'. זה אחד. שניים, אנחנו צריכים לזכור 

שתוקף המהלכים שאנחנו נעשה עכשיו הם בני שנה, זאת אומרת בראיה שלא יקרה 

, אם יקרה, כל מה שאנחנו בונים 2015-ואנחנו לא יודעים מה יקרה ב 2014-כלום ב

הבטיח שרשות השידור תמשיך עכשיו הוא נועד מצד אחד לשמר את הקיים ול

, כי זו הערכת המצב המעודכנת של כל 2014-להתקיים במתכונתה הנוכחית גם ב

הגורמים הרלוונטיים, שלא חשוב מה, גם אם יהיה ולא בטוח שיהיה, אבל גם אם 

-ו 2015-, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה ב2014יהיה, אז זה לא יקרה לפני סוף 

חות זמנים אחרים. הדילמה שלנו היא פעם אחת לשמר את . זה כבר תלוי בלו2016

הקיים ולמלא את המחויבויות בחוק על פי דין. פעם שנייה זה באמת לא לעשות עוד 

, וזאת עם האילוץ המרכזי  sameופחות  more, אלא יותר more of the sameשנה 

מאות  שעוד פעם, להקים עכשיו תשתיות ולזרוק עליהם עשרות מיליונים ולגייס

עובדים, זה לא יהיה אחראי בידיעה שאנחנו לא יודעים מה העתיד שמעבר לפינה. 

, אבל אני 2014-ולא מעבר ל 2014של  טהאופק שלנו חייב להיות כל הזמן בקונטקס
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צריכה להיות השנה הכי טובה על המסך והכי טובה על הרדיו וכו'  2014-מסכים ש

לשנים אחרות. אם לא יוציאו את דבריי וכו' ובמדיה הדיגיטלית, ובטח להשוואה 

מהקשרם, אני אגיד שגם אם זו השנה האחרונה של רשות השידור, אז היא צריכה 

 להיות השנה הכי טובה, ואנחנו צריכים להראות מה רשות השידור יכולה לעשות. 

ולהגיד אני רוצה למנף את מה שאתה אומר  :יואב הורוביץ

ני מרשה לעצמי להגיד את זה גם כי אני חושב שחטיבת החדשות היא לב העניין. א

שזה נכון אבל גם כי אני חושב שמכיוון שאני וחבריי מעוניינים שהגוף הזה ימשיך 

לתפקד ולא יסגר כפי שחושבים או יש אולי הצעה כזאת, אני חושב שאנחנו צריכים 

א לחזק את חטיבת החדשות גם ברדיו וגם בטלוויזיה. חיזוק של חטיבת החדשות הו

קודם כל טוב לגופו של עניין, והוא נותן גם מענה לכל הנראות שלנו, לאופן שבו 

מתייחס אלינו הציבור ומקבלי ההחלטות, אבל אני לא פונה כרגע למקבלי 

ההחלטות כי הם לא לב העניין, אבל הם חלק מהמשוואה. במקום כרגע לנסות 

ע, תמיד כשאתה בונה וליצור דברים שאולי יצלחו, אולי לא יצלחו, כי אתה יוד

מסוים, יש לך ליבת  DNAמשהו חדש, אז אתה לא יודע, אבל אם יש לך לב שיש לו 

עסקים. אם אתה למשל מגיע לאיזשהו עסק שהוא עסק חושב, אתה מנסה לאתר 

קודם כל מה ליבת העסקים הנכונה, המוצלחת שקיימת עדיין בגוף הזה. מה שאנחנו 

פה קונצנזוס, זה שיש חדשות, גם מוסיקה, בכלל,  מבינים כולנו פה, אני חושב שיש

אבל אני כרגע מדבר על חטיבת החדשות ברשת ב' וכל מה שמסביב לזה, ויש עדיין 

דברים שפועלים והם עובדים נכון ומצליחים בחדשות, ואת זה צריך לחזק. אני 

לעשות את זה, הזמינות לעשות את זה יחסית  time to market-חושב שגם ה

ברגע שאתה תיקח את האנשים המתאימים ותביא אותם, אז היכולת  מהירה.

לבלוט מהר היא גדולה מאשר להתחיל וליצור דברים אחרים, לכן הייתי אומר, 

. הייתי אומר להגדיל את more of the sameבמקרה של חטיבת חדשות אפילו לא 

המשאבים. אם זה כסף, אז זה כסף, אבל לא רק כסף, אלא מגדיל את המשאבים 

אומר משהו ושם את הדגש דווקא בתקופה הזאת על חיזוק חטיבת החדשות. אני גם 

תראו, אני חושב, אם אני קורא נכון את מה שקורה שהוא סובייקטיבי לחלוטין. 
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די ברור שהחדשות הן חדשות, ואני מדבר כרגע על  בכלל בחברה הישראלית, אז זה

ערוצים מתחרים, הן חדשות מטעם. אני חושב שזה די בלט בשנה האחרונה. דווקא 

ברשות השידור החדשות הן יחסית יותר חדשות אובייקטיביות והן מייצגות נכון 

 זרמים נרחבים בציבור, והייתי מחזק את העניין הזה. הייתי אומר, בלי פחד כמו

שאומרים, ללכת בניגוד למגמה, לחזק את חטיבת החדשות כי זה לב העניין, ושם 

 אנחנו נוכל להצליח. 

, 3. אני מזכיר, זה היה רשום אצלי בסעיף אוקיי :ר אמיר גילת"היו

אז אני תיכף אחזור לזה. לגבי מה שהשמענו, אז קודם כל אני מברך על העבודה 

י, והוא מהווה מצג דיון. אני מסכים עם . רואים שהושקע פה מאמץ חשיבתשנעשתה

טי, כי מה מבטיח אבל אני מרשה לעצמי להיות גם סקפ חלק ניכר מהדברים שהוצגו,

לנו ומה מבטיח לכם ואיך אתם מבטיחים לעצמכם שכל הדברים ששמענו פה יבוצעו 

וכו' וכו'? ואני אגע בכמה  2012-ולא בוצעו ב 2013-בהינתן שהם לא בוצעו ב 2014-ב

וגמאות ששמעתי פה, אם זה האפליקציות שמדברים על זה כבר שנה ומשהו ד

ושנתיים ומשהו ועוד לא קרה, אז למה שזה יקרה פתאום עכשיו תוך שלושה 

כשיש החלטה של שנה של המוסדות, לא  הכפלת הריץ' חודשים? ואם זה היעד של

ור, ולא שנה, פחות משנה, כמה חודשים טובים על הכפלת היעד בכל רצועת שיד

ראיתי שנעשה כלום לפחות מבחינת תכנון ומחשבה בעניין הזה, ועוד ועוד. אני לא 

 אלאה בדוגמאות. 

 לא נעשה כי אין משאבים.  :יוני בן מנחם

 אבל הכנתם תכנית להגדלת הרייטינג? :ר אמיר גילת"היו

 בוודאי. :יוני בן מנחם

 . אוקיי :ר אמיר גילת"היו

 ן זה הכסף. השלב הראשו :יוני בן מנחם

אני לא ראיתי תכנית ואני אשמח אם תעבירו לי,  :ר אמיר גילת"היו

 מה עשתה ההנהלה עם החלטת המוסדות להכפלת הרייטינג בכל רצועת שידור. 

 אם אין משאבים, אז אי אפשר לעשות. :יוני בן מנחם
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אבל אני לא ראיתי תכנית עבודה שיש בה כמו  :ר אמיר גילת"היו

 שיו. למה זה לא הוגש עד עכשיו?שאתם מגישים עכ

תכנית העבודה שלנו שהוגשה כוללת גם את העניין  :יואב גינאי

 הזה. 

אני לא מדבר על עכשיו. אני בכוונה עושה את  :ר אמיר גילת"היו

 הדיון הזה בפורום פתוח. 

 טבלת הרייטינג היא לא יעד בפני עצמו. :יואב גינאי

התוכן שצריך לסמן יעד, יש החלטה של ועדת  :ר אמיר גילת"היו

להכפיל את הרייטינג בכל רצועת שידור, זאת אומרת אם "לגעת ברוח" היא לא יודע 

. אנחנו מדברים על יעדים ריאלים. 10, שתהיה 4-5. אם מבט היא 7, שתהיה 3.5מה, 

. אני מסכים 20גם היעד הריאלי הזה, אין שום סיבה שמבט לחדשות גם לא יהיה 

-, בואו נגיע ל20-ם יואב, אבל בואו נהיה ריאליים. לפני שנגיע לאתכם ואני מסכים ע

 .10-, בואו נגיע ל8

לאור מה שאמרת, בואו נקבל החלטה עכשיו,  :אסתי אפלבאום

, בהמשך למה שיואב אמר, ואני מצטרפת, מחזקת, מכפילה ומשלשת. בואו 2014

נו לבוא ולהגיד נקבל החלטה. הועלו פה כל מיני חלופות. יכול להיות שהתפקיד של

להם, תקשיבו, תדמית, לא בטוח, כן בטוח, לא יודעת, אפשר לדבר על זה. מדיה 

. בואו נלך על דבר אחד חזק, גדול, נחבר אליו את המשאבים. זה אוקיידיגיטלית, 

לא אומר שמפסיקים לעשות הכול. בואו נחליט, הם הולכים עכשיו על עקרונות 

גה הכללית. אתה אומר, תקציב חברת החדשות תקציב. אתה רוצה את סך הכול העו

בהשוואה לשנה שעברה עמד על איקס מיליונים, שזה גרושים. נדמה לי שתקציב 

 מיליון שקל אם אני לא טועה.  90חברת החדשות של הערוץ השני הוא 

אני חושב, אסתי, שמה שיואב אמר ומה שאת  :יוני בן מנחם

 יכולים להשיג והם ריאליים. אמרת, צריך לרכז את זה בדברים שאנחנו 

יש גם עוד דבר שהוא דבר טקטי, אני רוצה  :יואב הורוביץ

ניין הזה של הוועדה עכשיו עם להוסיף. המתחרים, התחרות שגם ממנפת את כל הע

ייה, והם להיפך, רוצים אתה קורא בין השורות, אז כולם חוגגים על הגוו השר.
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. הם מובילים את זה, כי 1שות בערוץ להוביל ומובילים אסטרטגיה של החלשת החד

הם מבינים שברגע שהם אומרים, ויש פה, הייתי אומר את זה במקרה העדין יש פה 

תמימות. יש פה מעשה מכוון. הם רוצים לקחת אותך לתוכניות שאתה תהיה איזה 

ואז  ., לחזק את מערכות החדשות האחרות ואז לבוא ולהגיד, תראה.- - -מן משהו 

מקבלי ההחלטות לא צריכים אותך כי אין לך חדשות, או ככה זה נתפס  הם מבינים,

 2כי בבסיס יש לך מחלקת חדשות יותר טובה גם מערוץ  , ואתה צריך ללכתציבורית

, וזאת ההזדמנות לעשות את זה ולא ללכת לאן שהם רוצים להוליך 10וגם מערוץ 

 אותך.

אגיד עוד דבר לפני אני מייד חוזר לחדשות, אני רק  :ר אמיר גילת"היו

זה. כל התוכניות שהועלו פה, אז מה שחסר פה לדעתי בין השאר זה מחשבה ארוכת 

טווח. אמרנו "בוא לאכול איתי". זה גם דיונים לוועדת תוכן. יורד "בוא לאכול 

שבועות, מה קורה? לא לעכשיו, לוועדת תוכן, אבל אני רק אומר  13איתי" אחרי 

לגבי החדשות. אני מצטרף עם כל מילה שנאמרה פה ואני שלא הכול פה סגור. עכשיו 

החדשות הוא לא רק מנוף למינוף הערוץ הראשון. הוא לא רק   אומר אפילו יותר.

פלטפורמה למינוף הערוץ הראשון, אלא הוא פלטפורמה למינוף רשות השידור בכלל, 

של ואני חושב שבמסגרת גם התפיסה שאנחנו מדברים עליה גם כן הרבה שנים, 

חיזוק הקשר בין הרדיו והטלוויזיה, צריך ללכת עם זה עד הסוף ואפילו לנסות 

ולחדש את ההידברות עם העובדים על הקמת חטיבת חדשות מאוחדת, ואם הזכירו 

פה דסק צרכנות, אני חושב שהדסק הזה יכול להיות אולי הפיילוט, בכלל למה 

השידור אם יש טלוויזיה שהדסק הזה לא ישרת גם את הרדיו? אין הצדקה לרשות 

 לחוד ויש רדיו לחוד. 

 אמיר, אבל אי אפשר לאחד, לצערנו. :'זליג רבינוביץ

ת א', אמרתי לנסות לדבר עם העובדים. יכול להיו :ר אמיר גילת"היו

שנים, יכול להיות שהם כן יסכימו,  3-4ו לפני שעכשיו האווירה שונה ומה שהתנגד

לא איחוד בפועל, אבל אין שום סיבה בעולם  וגם אם לא, אז הייחוד יכול להיות

שדסק הצרכנות שדיבר עליו משה, לא יתן שירותים גם לרדיו, ואותו דבר בכלל דסק 

תחקירים ובכלל ובכלל ובכלל. לא רק זה, אלא גם החדשות יכולות למנף גם את 
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הטלוויזיה. דיברנו על החדשות כסיס עוגן שידורי רחב. יש לנו את ערוץ החדשות 

בר הוקם ומקיים שידורי ניסיון. למה לא להרחיב אותו? למה לא להיכנס גם שכ

 לשם?

 אין כסף, אמיר. אי אפשר הכול. אין כסף לכל. :אסתי אפלבאום

 אבל תחליטי. :ר אמיר גילת"היו

 אז אני אומרת, בואו נחליט. זה מה שאמרתי.  :אסתי אפלבאום

ו לא, זה עולה לך החדשות, אם את מייצרת אותן א :ר אמיר גילת"היו

אותו כסף אם את רוצה את זה למבט או במקביל גם שמה. הכתבה קיימת. ערוץ 

החדשות יכול למנף גם את המדיה הדיגיטלית, גם את הפלטפורמה של החדשות ולא 

רק במהדורת מבט. חדשות זה לא רק מבט. זה יכול להיכנס לשיתוף פעולה עם 

הכל דיבורים -ולא פעמיים, מצלמות בהרדיו, ודיברנו כבר גם על זה לא פעם 

ובתוכניות אחרות וביומן הבוקר. אם אנחנו מדברים המותג חדשות כמותג של רשות 

 דרכים לחזק אותו עוד יותר.  1001השידור, יש 

אמיר, אתה מתבלבל בהרבה דברים. אתה מתכנן  :יעקב נווה

. יש לנו  - - - את הישיבה בלי שדיברת חצי מילה על תרבות. יש חוק רשות שידור

 מצב שמסיימים את הישיבה בלי לדון בכל. בואו נדבר על תרבות.

אני רוצה להגיד משהו. חשוב מאוד שיודעים גם  :יואב גינאי

, ללא פלטפורמה תכניתית, אין להם סיכוי. אם 10וערוץ  2חברות החדשות של ערוץ 

ה על בשרו ממש בימים חווה את ז 10, ערוץ 10וערוץ  2אין צופים בתוכניות של ערוץ 

אלה. הוא חווה. אין לנו פלטפורמה שידורית לאותן חדשות, לא עשינו שום דבר. חד 

 משמעית.

 בסדר, אז דנים בעקרונות עכשיו.  :אסתי אפלבאום

אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלת הישיבה,  :ר אמיר גילת"היו

ערוץ החדשות. אני שאנחנו צריכים לעשות, א', שינוי המסך. ב', אני דיברתי על 

מכליל כמובן בתוך זה את חטיבת החדשות. דיברתי על תדמית ודיברתי על מדיה 

דיגיטלית. שוב, ברור שהמדיה הדיגיטלית ככלי למינוף החדשות. אני לא הולך 

בשביל לבנות פה את  2014להשקיע במדיה הדיגיטלית, כשאני מדבר על תכנית 
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י כן רוצה לבנות אפליקציות ודברים המדיה הדיגיטלית של רשות השידור. אנ

אחרים שיתמכו ויחזקו את החדשות, וכבר גם דיברנו על זה, אפליקציה של חדשות 

 רשות השידור, שממילא רשת ב' מזרימה כבר עכשיו מבזקי חדשות לאינטרנט. 

אמיר, בוא ניתן הנחיות ברורות לקראת הכנת  :אסתי אפלבאום

ות שאנחנו נותנים? במספרים, באחוזים. התקציב מבחינת המספרים, מה ההנחי

. התוכניות נשארות ללא 20%-? ירדו ב2%-, ב5%-התקציב יעלה, החדשות יעלו ב

 שינוי.

 אני לא חושב שהם בשלים עכשיו לשרטט מספרים. :ר אמיר גילת"היו

תחלקו לרדיו וטלוויזיה ותעשו תכנית החלומות  :אסתי אפלבאום

מות אנחנו נגזור לגבי האפשרויות. תעשו את זה שלכם לגבי החדשות. מתכנית החלו

תוך שבוע. תעשו בהשוואה מול רצועות. תראו מה עושים המתחרים, כי אולי זה 

עוזר. גם בנושא התוכניות, אותו דבר. בואו נראה את המספרים. בואו נראה מול מה 

 זה עומד. בואו נראה על מה צריך לוותר. הרי אין פה תוספת, נהפוך הוא. 

יעקב, בנוגע לנושא התרבות, המפתח במצב שנוצר,  :ב הורוביץיוא

ביחד. מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, גם מהנקודה הפנים ארגונית, ואני מחבר הכול 

גם הנקודה החיצונית, איזה החלטה אנחנו כולנו יכולים להתרכז בה כדי להביא את 

ה משדר תכנית . זה שאתלא עומד בפני עצמוקום הזה קדימה. התרבות לצערי המ

תרבות, תהיה טובה ככל שתהיה, באיזושהי נקודת זמן, ברגע שאין לך ליבה של 

איזשהו משהו שממנף את הכול, לא רואים גם שום דבר. במובן הזה אני מברך מאוד 

שמהווה איזושהי נקודת אבן להרבה דברים אחרים. ברגע  על הקטע של הספורט

ט חדש, אתה יכול להביא הרבה מאוד שיש לך מחלקת חדשות חדשה ויש לך ספור

דברים אחרים. ברגע שזה לא קורה, אז מי מגיע בכלל לערוץ לפתוח אותו עם 

המבחר הגדול הזה שיש לך. אתה בצדק מייצג את הפוזיציה שלך. אני אומר את זה 

לזכותך, לא לגנותך. אתה עושה נכון כי אתה מייצג אומנים ואתה מייצג תרבות, 

מה זה הקונצנזוס הכי את זה היא לדאוג שיהיה פה משהו חזק. אבל הדרך לעשות 

רחב? כולנו צרכני תרבות, אבל הקונצנזוס הכי רחב זה החדשות ההמוניות והספורט 
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ההמוני. שם אתה מוצא את מקסימום הצופים ועל זה תביא באופן חכם את אותם 

 דברים שאתה רוצה, תיאטרון, אומנות, שירה. 

אף פעם שהחדשות עלו במספר אחוזי  לא ראיתי :יעקב נווה

הצופים ליד תוכניות הבידור. בערוצים המסחריים לא קיים מצב שהחדשות עלו 

. למה 40%-באחוזי צפייה מול תוכניות הבידור. אני רואה שם תוכניות שמגיעות ל

 אתה קורא ריאליטי? אתה קורא לכוכב נולד ריאליטי?

 כן. :אסתי אפלבאום

אני קורא לאח הגדול  ורא לזה ריאליטי.אני לא ק :יעקב נווה

 ריאליטי.

 לנה, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

לבנות את  אני רוצה לפנות לאנשים שחייבים : לנה קריינדלין

התכנית הזאת. יש לי עצה. סליחה שאני מייעצת, אתם יותר מנוסים ממני. יש לי 

ה לכם לשכוח הצעה בשבילכם. כשאתם תעשו את תכנית החלומות שלנו, אני מציע

את המילה רייטינג. לשכוח, בכלל לא להשתמש בזה. אני נשבעת לכם שברגע שאתם 

תכתבו תכנית שאתם רוצים לראות על המסך, תאמינו לי, בסופו של דבר אנחנו 

נעשה פה משהו שכולם ירצו לשמוע על זה אחר כך, כי אחרת ברגע שאני שומעת 

רע. אם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים  ? נהיה לי4%-, ב3%-רייטינג, בכמה עלה, ב

ומה אנחנו רוצים לקבל בסוף, תאמינו לי, הרייטינג הזה יגיע, וזה לא משנה תרבות 

או ספורט. אם הספורט יהיה טוב, יהיה רייטינג. אם יהיה חרא, לא יהיה רייטינג 

 לספורט. גם בחדשות אותו דבר. אגב, תרבות זה לפעמים כל כך משעמם. יש לי זכות

להגיד את זה, אבל לפעמים הם עושים את זה טוב, אז זה לא משעמם, ואז אומרים, 

ברייטינג של השטויות  10וערוץ  2אין לנו דבר כזה כי אנחנו לא נוכל לנצח את ערוץ 

שהם עושים שם, שיהיו בריאים. אז בואו נשכח לרגע את הדבר הזה. אי אפשר 

? אי אפשר לשאול את 3%-, ב2%-ה? בלשאול אנשים שבונים תוכניות, בכמה זה יעל

 זה כי חוץ מלחץ, זה לא מוסיף שום דבר. 

טוב, אני רוצה לסכם את הקטע הזה וגם בהמשך  :ר אמיר גילת"היו

למה שאמרה לנה. הרייטינג אצלנו הוא כלי, הוא לא מטרה. אנחנו משתמשים 
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ד, ואני ברייטינג כדי לוודא שאנחנו לא עושים דברים שרואים אותם בן אדם אח

אומר את זה מיומי הראשון בתפקיד. אנחנו לא צריכים להיות מונעים על ידי 

הרייטינג. הרייטינג הוא לא מטרה עבורנו, אבל אנחנו גם לא יכולים להפנות לו 

עורף. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות את התוכניות הכי טובות, שיצפה בהן בן 

טינג ככלי ניהולי. אז זו הערה לגבי אדם אחד, אז לכן אנחנו משתמשים בריי

הרייטינג. בכלל, מה אני מציע שנמקד פה את הדיון אפרופו הערות שנשמעו, זה 

אחד, דגש על חדשות, ואמרתי, בכל הפלטפורמות. שניים זה הנושא של מינוף. 

בעברית זה נקרא שעת צפיית השיא, אבל הפריים טיים, כי אני מסכים פה עם 

, יש להם לפני ויש להם אחרי והם 2בי החדשות. החדשות בערוץ ההערות של יואב לג

תקעו יתד טוב טוב בין לפני ואחרי שלהם, ואם אנחנו נעשה רק מבט לחדשות ולפני 

זה יהיה שממון ואחרי זה יהיה שממון, אז לא עשינו בזה כלום, ולכן במקום 

ינוכית, אבל שעות שידור, שגם זה אין לנו כי יש לנו את הח 24להתחרבש פה עם 

בפריים טיים, בעיקר  להתמקד כרגע בפריים טיים, באיזה תוכניות אנחנו רוצים

התוכניות עוטפות החדשות, כשאני מסכים עם הדברים שנאמרו פה לגבי הסוג של 

התוכן. התכנים שלנו צריכים להיות מאופיינים בבידול לשידור הציבורי. אני אומר 

, לא צריכה להיות 2ה פוטנציאל שידור בערוץ אפילו בצורה גסה. כל תכנית שיש ל

, ואנחנו תמיד נהיה במגרעת אם אנחנו 10ואת ערוץ  2אצלנו. בשביל זה יש את ערוץ 

יותר  2תמיד יעשה את ערוץ  2, בעצם ננסה להיות כמותם. ערוץ 2נעשה את ערוץ 

ריכים ולכן אנחנו צ 2יותר טוב מערוץ  1תמיד יעשה את ערוץ  1. ערוץ 1טוב מערוץ 

-להתמקד בתכנים הבידוליים שלנו, תוכניות שיכולות להיות רק אצלנו, שהן ה

DNA  של השידור הציבורי ובזה לשים את הדגש עכשיו כשאתם מכינים את

התכנית, אפרופו התכנית, אפרופו לתת חדשות ולא לשכוח את הפלטפורמה של ערוץ 

יפול בשירות לאזרח. החדשות שהוזכרה. אני כן הייתי מכניס את הנושא של הט

אנחנו צופים  באלפי אלפי אלפי פניות של אזרחים שגם אם נעשה את התוכניות הכי 

טובות, עוד פעם אפרופו תדמית, זה מזיק לנו מאוד כל הנושא הזה של תדמית רשות 

 השידור אפרופו האגרה. 

 היה צריך לצאת מכרז למוקד חיצוני, לא? :אסתי אפלבאום



 ישיבת ועד המנהל
 37 20.10.2013תל אביב, 

ן. יש דיונים על זה בהקשרים אחרים, בחלופות כ :ר אמיר גילת"היו

, אני כן הייתי מכניס אם 2014ועקרונות  2014אחרות. כשאתם מדברים על תקציב 

אין הערות של החברים, את הנושא של השירות לאזרח ותדמית רשות השידור 

בכלל, גם כן נגזרת של זה אבל גם בכלל. אם נעשה את התוכניות הכי טובות ואף 

 ידע עליהן, אז לא עשינו כלום. אחד לא 

אני בדרך כלל בעסק שלי אוהב לעשות דברים  :יואב הורוביץ

אמפירית. פה אני עושה את זה בתחושות בטן, אבל אני אומר ככה. אני לא מכיר את 

התלונות. לתלונות יש סטטיסטיקה מאוד מדויקת. אני רק יכול להגיד שהרוח 

 -ל  , וכשמתייחסיםDead Man Walking היא ברחוב הישראלי זה שרשות השידור

Dead Man Walking ,וגברת כהן מחדרה או לא  ,אז זה הדבר שהכי קל לחוות בו

ואז נוצר טרנד  ,משנה מי זה, כן, אבל גם אמרו, והנה גם השר והנה גם זה

שהמשמעות שלו לדעתי זה גם גידול בתלונות. ברגע של משבר בניהול עסק בכלל, 

לייצר  בנקודה אחת. איך שאנחנו לא הופכים את זה, הדרךצריך למקד מאמץ 

ואם אנחנו נייצר הצלחה, ההצלחה הזאת תביא גם  הצלחה עוברת בנושא החדשות

לקיטון בתלונות ותביא לאהדה ציבורית יותר גדולה. צריך לייצר הצלחה, והצלחה 

 אתה יכול לייצר רק שם גם ברדיו וגם בטלוויזיה. 

אב, אני מסכים, רק נושא האגרה הוא כל כך יו :ר אמיר גילת"היו

 מורכב שלא נפתח אותו כרגע. 

 מה שיואב אומר זה להתמקד.  :אסתי אפלבאום

 ברור, ברור.  :ר אמיר גילת"היו

 להתמקד. אי אפשר גם וגם וגם.  :אסתי אפלבאום

בסדר, אבל אני אומר, יהיה תקציב. חוץ מחדשות,  :ר אמיר גילת"היו

כללו גם מרכיבים שאינם חדשות, אז אני אומר שרצוי מאוד מיליון שקל י 850

 שאנחנו נגביר את ההתמודדות שלנו עם כל נושא מערך הגביה.

 אבל הוא הולך להשתנות הרי במילא. :אסתי אפלבאום
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. רק דוגמא אחת כללית. פעם אחת 2014-אבל לא ב :ר אמיר גילת"היו

ואחר כך מתברר לך שהוא  ,םאתה שולח להם עורכי דין וגובים, לאזרח שלא משל

בכלל ניסה להתקשר לרשות השידור ולא יכול היה לתפוס אותם. אז זו רק דוגמא 

 כן, מיקי.אחת בשביל לסבר את האוזן. 

אני מקבל באמת שאת העניין של החדשות, גםאני  :מיקי מירו

אמרתי שגם ברדיו, שזה סיירת מטכ"ל של החדשות נמצא בסכנה של קריסה בגלל 

דם, אבל אסור לנו לשכוח שיש לנו עוד רשתות שאנחנו צריכים לשמור עליהן כוח א

וכמובן ורשת א',  88-וואני מדבר על רשת כמו קול המוסיקה וגם רשת ג' ומורשת 

רקע, כי כל מטרות רשות השידור נמצאות בתוך הרשתות הללו, בתוך החוק, ואנחנו 

הן ליפול, כי המצב גם שם צריכים לעשות את כל המאמץ לשמור אותן ולא לתת ל

הוא קשה מאוד. אני אומר, לצד הפתרונות שאני חושב שזה נכון לכך, לחזק, כי 

זה בעצם השבט של כל רשות  אסור לתת לדבר חזק כזה כמו חדשות, לקרוס, כי

השידור. אני קורא לו "חממה", אבל לא יכול להיות שאנחנו נפגע גם בדברים 

ור כי זה סיפור שהוא פשוט לביצוע הן בכוח אדם אחרים, ואם ברדיו, זה לא סיפ

 ומשאבי אנוש וגם בתקציבי פעולות זעומים יחסית.

 . טוב, תודה. כל מי שלא שייך לנושאיםאוקיי :ר אמיר גילת"היו

 הבאים, יכול ללכת. 

 מה הנושאים הבאים? :יואב גינאי

 עכשיו כללי הנגשה. :ר אמיר גילת"היו

 שתראו את עקרונות התקציב. אני חושב שכדאי  :ערן הורן

 בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

אני אעשה את זה מאוד בקצרה. אני מדלג על כל  :ערן הורן

הרקע. עקרונות התקציב הוא שלב שבו אנחנו מציגים לוועד המנהל את המקרו 

את זה בהצעת תקציב מפורטת. בצד  ושומעים את ההערות ואחר כך מנסים לשלב

מאגרת הטלוויזיה שהיא  5%הפרשה של חד, החוק כולל המקורות כמה דגשים: א

אתם כל הזמן  - - -שקלים שמתקבל  9קבועה. בשנה הבאה יהיה תוספת של 

, אז זה פחות או יותר אמור לתת את אותם מקורות, 2012-מדברים מה היה ביחס ל
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אבל בשונה, בשתי הערות: אחת, סיפור האזרחים הוותיקים, שהאוצר כרגע עושה 

מיליון שקל. שניים, יש אי ודאות בעניין  30-כדי לקזז את ההשתתפות שלו בכמהלך 

כי החוק פג תוקף. זה לעניין הכנסות מאגרות. הכנסות מפרסום  2014הזה לשנת 

מיליון שקל שכרגע מבחינתנו באי ודאות משמעותית מאוד בגלל  80ברדיו זה 

מיליון שקל שהם באי  80המהלכים שעשה הזכיין וההחלטות שהתקבלו בנושא. זה 

 ודאות. 

אנחנו מציעים לתקצב בהתאם לתחזית שיכתיב מנהל  –חסויות ותשדירי שירות 

מונדיאל, ובהתאמה לשעות השידור של  2014-השיווק, שייקח בחשבון את זה שיש ב

 ברזיל. 

זה סכום של כמה מיליונים בודדים. אנחנו  –הכנסות שונות והכנסות ממכירות 

 התאם לתחזיות של מנהל השיווק. מציעים לתקצב ב

 זה בהיקף דרמטי? :ר אמיר גילת"היו

 לא. :ערן הורן

 לא, הוא אומר, בודדים.  :אסתי אפלבאום

צד ההוצאות. שימושים. כהנחת בסיס, אם אנחנו  :ערן הורן

 55%הוא סעיף מאוד משמעותי. הוא מתייחס להיקף  2ממשיכים לשדר. סעיף 

. כרגע אנחנו מציעים לתקצב ן שיש כסף וזה השכרמההוצאה, הסכום שהיו"ר ציי

בהתאם להסכמים הקיימים ובהתאם למצבת העובדים הקיימת. אם תתקבל 

 החלטה להוסיף עובדים, תהיה לזה השלכה.

אני רוצה להתעכב שנייה על הנקודה הזאת. אנחנו בשנה  –רכש הפקות מקור 

 2014-וה הדרגתי שבהשלישית מאז שנכנס הנושא בחוק. המתווה בחוק היה מתו

 70-מההכנסות. המשמעות בכסף היא שמ 20%-מההכנסות ל 15%-האחוז עולה מ

מיליון שקל. זה תוספת הוצאות שאין  94מיליון שקל אנחנו עולים לסדר גודל של 

מיליון שקל. זאת ועוד, החוק הזה חוקק בהנחה שבמקביל  24כנגדה הכנסות, של 

וה ההדרגתי הזה אמור היה להיות ממומן לכניסתו לתוקף תהיה רפורמה והמתו

משני מקורות. בטווח הקצר ממקורות הרפורמה שלא מגיעים, ובטווח הארוך 

 ממקורות הפרישה שלא הייתה.
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זאת ועוד, בהיעדר רפורמה קובע החוק שהשר  :ר אמיר גילת"היו

 .36-חזרה ל - - -רשאי להעלות את תשלום 

האחרונות זה  המשמעות היא שכרגע בשנתיים :ערן הורן

פחות בא לידי ביטוי בתזרים. זה בא לידי ביטוי בנתונים המהותיים בגלל קצב 

משמעותי של הוצאה שאין  הביצוע של ההפקות, אבל מתנפח פה בלון מאוד מאוד

כנגדו מקורות. אנחנו מציעים לא להתחייב התחייבויות חדשות ומשמעויות אחרי 

 . נויהכדורסל שכבר מאחור

מיליון שקל  24של  - - -אנחנו מציעים לקחת בחשבון את  –ות הפקות פנימי

 .בחיצוניות

אנחנו מחלקים את זה לשניים: הפצת שידורי הטלוויזיה  –מבחינת הפצת שידורים 

על פי התקנות דרך הרשות השנייה. פה אין משחק בכסף. התקנות קובעות בדיוק 

ההסכם עם בזק לפחות  כמה אנחנו משלמים. ברדיו אנחנו תחת אילוץ להאריך את

 מיליון שקל.  60לשנה נוספת, כשלא תהיה הפחתה בעלות בסדר גודל של 

 הוצאות קבועות, זכויות יוצרים, מבצעים, יתוקצבו בהתאם למערכות ההסכמיות.

מיליון. אני זוכרת  60-ערן, תתעכב שנייה על ה :אסתי אפלבאום

 שדיברנו על זה ארוכות.

הו, שלא הביא תוצאות, וכל מתיש RFI-יצא ה :ערן הורן

אם  2014-. ב2014התוכניות של סמנכ"ל טכנולוגיות, תוכניות שהן לטווח שהוא לא 

רוצים שבזק תחליף את משדרי הרדיו, מחר בבוקר יש דיון אצל המנכ"ל. אנחנו נציג 

 לו את מה שהשגנו במשא ומתן. זה לא הפחתה משמעותית. 

 ר בעניין הזה?אפשר לערב אולי את הש :אסתי אפלבאום

 בזק חברה פרטית. :ערן הורן

 אסתי, נבדוק את זה מחר.  :יוני בן מנחם

משפטית גם. ההסכם התחיל לפני שבזק הייתה  :אסתי אפלבאום

 חברה פרטית, נכון? 

ההסכם פג בסוף השנה הנוכחית. הכוונה היא  :ערן הורן

 להאריך אותו בשנה. 
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 קל. מיליון ש 60בסדר, אבל זה  :אסתי אפלבאום

ולהוסיף לכל הדבר הזה את ההלוואה על שערי  :ערן הורן

ליון שקל, מי 18-צדק, שצריך להמשיך להחזיר אותה לבנקים, בהיקף של כ

 מיליון שקל.  5והתזמורת, אם לא תהיה החלטה אחרת, זה עוד 

לאור כל מה שמנינו עד עכשיו, אנחנו מציעים שהוא ישקף מענה  –תקציב הפיתוח 

 ים ומינימאליים בלבד והנושאים שאתם תגדירו בסדר עדיפויות. לצרכים דחופ

אנחנו מציעים שבסיכומו של דבר החוק מחייב שהתקציב יהיה  –הוצאות המשתנות 

 מאוזן, אז ההוצאות המשתנות זה המקום היחיד שבו אפשר לאזן את התקציב.

קציב תה .שהוגש לשר האוצר 2013זה השקף האחרון. הוא מראה בעצם את תקציב 

אז פעם אחת ההכנסות באגרה, דיברנו על זה  מאוזן בלי רפורמה, והשינויים שיש בו.

מיליון שקל  80מיליון שקל. הכנסות מפרסום ברדיו,  30-שהאוצר מפחית לנו כרגע ב

 2014-, אז ב2014-ו 2013באי ודאות. על הפקות מקור דיברנו. מבחינת השוואה בין 

וא לידי ביטוי אם לוקחים את הזכויות ועלויות תהיה שנה מלאה שבה הכדורסל יב

מונדיאל. לפחות מניסיוננו,  2014-מיליון שקל. יש ב 8ההפקה, זו הוצאה של עוד 

 מיליון שקל. 5עד  4-ההפקה של המונדיאל היא הוצאה של כ

והוא  2012זה חוק שחוקק בשנת  –החוק להגברת האכיפה על תנאי העבודה 

 .- - -מתייחס לעובדי דרגה  

 זה מה שדיברנו היום? :ר אמיר גילת"היו

-מיליון שקל. ב 4-נכון. זה הגדלת הוצאה של עוד כ :ערן הורן

התקציב מאוזן בגלל פעולה חד פעמית של משיכת כסף שעמד לטובת הלוואות  2013

פעולה שלא ניתן לחזור עליה. זהו, זאת כרגע של עובדים וגמלאים בבנק יהב. זו 

 תמונת המצב.

, תודה לאנשי התוכן אוקיי, תודה. שאלות? אוקיי :אמיר גילתר "היו

 והאחרים. 

אני רוצה להגיד משהו בקשר לסקירה של ערן,  :אסתי אפלבאום

שהיא הייתה מאוד מאוד חשובה. דיברנו יותר פה על נושא התוכן, איפה לשים 

דגשים, איפה פחות דגשים. צריך לצאת עם איזושהי אמירה גם להנהלה, לאור 
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-קציב הזה, לאור הגידול הצפוי בהפקות המקור, החוק החדש הזה של השכר, ההת

מיליון, הספורט, אני נכנסת פה לדברים הקבועים, לתת הנחיות כלליות. הם  3-4

-צריכים לעשות את העבודה, איך אנחנו רואים את התקציב. בגלל זה חששתי מ

more of the sameצריך להגיד הזה.  . צריך להגיד מאיפה אתה מביא את הכסף

. לא יודעת אם זה 2%איפה מורידים, מה מורידים. אולי צריך לעשות פלאט לכולם 

יביא את התוצאה. אולי צריך להוריד קצת מהשקעות עתידיות. אולי אפשר לשפר 

 את תנאי המימון מול הבנקים. אין לי מושג, אבל צריך לקבל החלטה אחראית. 

 ברור. :ר אמיר גילת"היו

ן כזה שנה למשל נדמה לי שהשנה, כי היה דיו :פלבאוםאסתי א

שעברה ונדמה לי פתחנו את ההסכם מול סלקום. אני זוכרת את הדיון שהיה, 

שהתבקשנו לעשות סריקה, אבל בואו נוציא הנחיה. אין לי בעיה להגיד, קיצוץ פלאט 

ה בכל היחידות. אין לי שום בעיה להגיד את זה. צריך לראות מה המשמעות של ז

 ביחידות המטה.

. אין משמעות  - - -התקציב מתחלק לשכר  :ערן הורן

 להחלטה כזאת. 

אין לזה משמעות לשכר כי אתה לא יכול לנגוע   :אסתי אפלבאום

 בשכר, אבל אתה יכול במשתנות. 

או  180או  170אתה לא חייב לשלם לכל מי שמגיש  :ר אמיר גילת"היו

שעות נוספות בחודש  220שעות נוספות של  שעות נוספות. אין סיבה לתשלומי 220

 לאדם.

רגע, אבל במשתנות אי אפשר לקצץ? אין תקציב,  :אסתי אפלבאום

 אז מה? אז יסעו פחות במוניות. מה יעשו? 

אין ספק שאם הולכים על שכפול משודרג של  :ר אמיר גילת"היו

, אז 2014-ל 2013, והציג סמנכ"ל כספים תמונה של הפערים בתזרימים בין 2013

ברור שצריך פה מרכיב חשוב מאוד ומרכזי מאוד של התייעלות. אין ספק. אין לך 

 מאיפה להביא את הכסף.
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הוותיק שפרש והרוויח איקס, החדש שנכנס  :מיקי מירו

 במקומו הוא כבר חצי מנהל. יש לך פה פערי שכר גדולים.

התקציב צריך להיות מבחינתנו מאוזן. אין ספק  :אסתי אפלבאום

 זה. ב

 בוודאי, בוודאי.  :ר אמיר גילת"היו

 תן את המקדם התייעלות. :אסתי אפלבאום

זה ברור מאליו אבל אני מוכן לקבל את גם  :ר אמיר גילת"היו

כהחלטה. בוודאי שעקרונות התקציב צריכים להכיל מרכיב דרמטי של התייעלות 

 בחתכים שונים, רוחבי, בחינה מחדש של מרכיבי התייעלות אחרים. 

 הוספת מורשה חתימה על הלוואות הרשות בבנק יהב. בבקשה. 

מורשה החתימה על הלוואות בבנק יהב מטעם  :יראון רופין

באוגוסט השנה. כדי שניתן  31-רשות השידור זה מר צבי צימרמן שפרש לגמלאות ב

יהיה לאשר ולחתום על הלוואות, צריך להעביר את זכות החתימה ממנו אלי, וזה 

 ני מבקש שתאשרו. סמכותכם. א

יש לי רק הערה, שמבחינת תקינות, לא נכון שיהיה  :איתנה גרגור

 רק מורשה חתימה אחד בבנק. 

יש כמה. צריך שיהיו לפחות שני חתימות מתוך  :יראון רופין

 שלושה. 

 בבנק יהב נדמה לי, למיטב ידיעתי יש רק אחד.  :איתנה גרגור

 לא, יש כמה. :יראון רופין

 הבקשה היא להחליף את צימרמן בך.  :ילתר אמיר ג"היו

 כן. :יראון רופין

 ומי החתימה הנוספת? :ר אמיר גילת"היו

יש חתימה גם של ערן. יש חתימה גם של הגזבר.  :יראון רופין

 . - - -יש חתימה של שמואל 

אין בעיה, כפוף לדיווח שישנם שני מורשי חתימה  :ר אמיר גילת"היו

 ת החתימה של צבי צימרמן בזו של יראון רופין. לפחות. מאושרת החלפת הרשא
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הנושא הבא, ארכיון רשות השידור. אנחנו דנו על זה לפני שבוע אבל היה פורום יותר 

י מצומצם מאשר היום. הוא התרחב במקצת אבל אנחנו חייבים לקבל החלטה לגב

הכללים של הנגשת הארכיון. על פי חוק רשות השידור החדש שנחקק לפני יותר 

שנה, רשות השידור מחויבת להעמיד את הארכיון שלה לרשות הציבור בעיקרון של מ

עלות ללא רווח ועליה להתקין כללים שיסדירו את ההנגשה הזאת. בדיונים שנערכו 

בהנהלה התברר שהתקנת כללים מסוג זה כיום תשקף את המצב הקיים אבל לא 

ר הוועד המנהל, הם צילום תענה על רוח החוק, כיוון שבעצם הכללים שהובאו לאישו

מצב של התכנית הנוכחית, של המתכונת הנוכחית, של הנהלים הקיימים והם לא 

עונים לרוח החוק ולכן זה מגיע לפה עם הדילמה הזאת, האם לאשר עכשיו כללים 

 ביודענו שהם לא לפי כוונת המחוקק? זו הגדרה נכונה?

 הכללים זה בהתאם להגדרת המחוקק. :מרסיה צוגמן

 לא, המחוקק אמר, תעשו כללים.  :ר אמיר גילת"יוה

 על מה צריך לקבל החלטה עכשיו? :אסתי אפלבאום

 לאשר את הכללים. :ר אמיר גילת"היו

אנחנו גיבשנו את העמדה שלנו. רצינו שנאשר את  :יוני בן מנחם

 זה רק בפורום יותר גדול. 

 נכון, העמדה הוצגה גם פעם שעברה. :ר אמיר גילת"היו

 הסכימו לזה בפעם שעברה. :בן מנחם יוני

 נכון. אנחנו ביקשנו לדחות כי היו עוד שני אנשים. :ר אמיר גילת"היו

 נכון. :יוני בן מנחם

 אושר. הלאה. :אסתי אפלבאום

אנחנו מאשרים את הכללים, אבל אני מזכיר את  :ר אמיר גילת"היו

רים עכשיו כללים המרכיב שקבענו, שזה יהיה כנגד תכנית עבודה. הרי אנחנו מאש

שהם צינור של המצב הנוכחי ושאינם מאפשרים עמידה כרגע עמידה ברוח המחוקק 

מכיוון שעוד אין לנו דיגיטציה. מה שדיברנו, אסתי, אני מזכיר לך, זה היה בהקשר 

של תכנית הדיגיטציה. אנחנו מאשרים את הכללים אבל בצמוד לתכנית עבודה 

טציה, ומזה לגזור, והצעתי שזה היה אפילו שתוגש למוסדות על התקדמות הדיגי
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מודולרי, את הנגשת החומרים שכבר עברו דיגיטציה, לציבור. הכללים האלה 

מאושרים ככללים זמניים, כשמקביל אנחנו נקבל עם לוחות זמנים שנגדיר, ואם 

הוועד המנהל ייפה את כוחי, אז אני אגדיר את זה. אני אגדיר את לוחות הזמנים 

ת העבודה כדי שנוכל לשלוט על זה שתוך פרק זמן מוגדר יהיו לנו לת תכנילקב

 תודה.  כללים שעומדים גם ברוח המחוקק.

  .אני מבקש רק ועד מנהל, מנכ"ל, יראון

, מעקב אחר ישום החלטת הוועד המנהל בנושא החיץ הניהולי 7אני עובר לסעיף 

 .לי לא מיושםהתקבלו לאחרונה תלונות על כך שהחיץ הניהו בחטיבת החדשות.

כיוון שהנושא נמצא בבג"ץ, ובכלל אני מזכיר שהחלטת הוועד המנהל על אי העברתו 

של מר נסטלבאום מתפקידו, הותנתה בזה שיהיה חיץ ניהולי ולאור הדיווחים 

שההחלטה אינה מיושמת, אני מביא את זה לדיון. אחרי שביקשתי מהמנכ"ל לבדוק 

 . - - -את הנושא והוא 

 לא ביקשת. המנכ"ל יזם את הבדיקה. :םיוני בן מנח

 לא, שלחתי לך מכתב. :ר אמיר גילת"היו

 לפני ששלחת, אני כבר יזמתי. :יוני בן מנחם

יזם בדיקה בנושא אני שמח. המנכ"ל ביוזמתו  :ר אמיר גילת"היו

וביקש מסמנכ"ל משאבי אנוש לערוך את הבדיקה, האם החיץ הניהולי נשמר או לא. 

 הסמנכ"ל מדווח?

 כן. הוא עשה שם בדיקה. :וני בן מנחםי

 כן, יראון. :ר אמיר גילת"היו

אני קראתי בקפדנות את מה שכתב עו"ד אסף  :יראון רופין

רוזנברג. אני ביקשתי, העברתי את זה לנסטלבאום, ביקשתי את תגובתו. הוא נתן 

תשובה בכתב של הרבה עמודים, תשובה מפורטת. כדי לאמת את מה שהוא כתב אני 

מנתי את אלון מזר, ואחרי שדיברתי עם אלון מזר ושאלתי אותו לגבי כל הדברים זי

שהופיעו בדו"ח של אסף רוזנברג, ותשובה של נסטלבאום, לדעתי קיים חיץ ניהולי. 

נסטלבאום מודע היטב לכל ההנחיות שנתנו לו. הוא גם יודע על המשפטים התלויים 

ניהולי ולא לתת הנחיות, הוראות ועומדים. הוא נזהר ומקפיד לשמור על החיץ ה
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העובדים שהתלוננו. הוא זהיר ולפי דעתי החיץ הניהולי  11אישיות או פרטניות לגבי 

 נשמר.

 כן, יואב. :ר אמיר גילת"היו

אני לא יכול שלא לייחס את מה שקורה. גם  :יואב הורוביץ

מר את קראתי את התלונה, גם קראתי את התגובה. עולה ממנה ריח לא טוב. אני או

דעתי האישית פה. יש פה הנהלה למקום הזה. אני מניח שהמנכ"ל נתן הוראה למנהל 

כוח האדם והוא בדק את זה. אמיר, אני חושב שאנחנו כאיש אחד צריכים לעמוד 

מאחורי זה ולענות ברוח הדברים, כי אם אנחנו לא עושים את זה, כי המשמעות של 

לו יבוא עכשיו, ימנו מישהו חיצוני, כי לא לקבל את מה שהוא אומר, זה אומר שכאי

לבדוק האם מה שהוא אומר זה כן נכון או לא נכון, אין לזה סוף. אני גם ככה 

אמרתי, היכולת שלנו לפקח ולבקר בנסיבות האלה היא מוגבלת. אני חושב שאנחנו 

צריכים בעניין הזה לעמוד כאיש אחד מאחורי הבדיקה של יראון. זה לא ללכת 

לה. מונה מנהל כוח אדם, יש לו את הסמכות לבדוק, להגיד כן. אם ימינה ושמא

אנחנו לא עושים את זה, זה זולג לדברים אחרים. תראה, יש פה שני צדדים. אני 

זאת הכללית, אני לא יכול שלא לזהות את אומר כאן כרגע, לצערי באווירת הצייד ה

שלהם כדי לחזק את הקולות ואת עורכי דין שתומכים בזה ואת השלוחים שהתפקיד 

 Enough is הקייס, שולחים אותם להביא את זה. באמת צריך להגיד על זה 

enoughטילים אחריות . יש פה בן אדם, הוא בעל תפקיד, הוא בעל סמכות. אנחנו מ

ונותנים סמכות. לכן אני מציע שאני וחבריי נעמוד כאיש אחד, נגיד שהבדיקה שלו 

 תנו לנו להמשיך לעבוד. מקובלת עלינו ואנחנו מבקשים שי

איש אחד זה לא יכול להיות מפני שאני כזכור  :ר אמיר גילת"היו

הצבעתי בהצבעה בין היתר משום שהטענה הייתה שהחיץ לא יכול להישמר, אבל 

 עזוב את זה.

אמיר, בסוף זה גם פוגע בך. אני בכלל לא רואה  :יואב הורוביץ

בוא לא נהיה ניצים. יש פה בן אדם, יש  חילוקי דעות, אבל איפה שאנחנו לא חייבים,

פה עובד. אפשר עד אין קץ לשלוח אותו לועדות חקירה ולהביא מומחים שיבדקו 
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ויצטטו ויעשו, אבל אפשר לבוא ולהגיד לאנשים, חברים, לא יושבים פה חבורה של 

עבריינים ופורעי חוק. יש פה הנהלה. אם אנחנו לא אומרים כן לדבר שלו, אז מה 

 עושים פה? אנחנו 

טוב, ועדיין אני חוזר על מה שאמרתי. מרסיה, מה  :ר אמיר גילת"היו

 מצופה מהוועד המנהל לאור מכתבו של מר רוזנברג?

לבדוק אם ההחלטה עומדת בעיניה. לא מצפים  :מרסיה צוגמן

ממנו לחקור שום דבר. יש בית הדין למשמעת שדן בתביעה של משה נסטלבאום. 

הדין למשמעת. אנחנו גם לא במקום בג"צ, אבל פשוט יש פה אנחנו לא במקום בית 

עובדים, ביניהם יש כמה עובדים שהתריעו על מצוקה. הם התלוננו על משהו  11

 ותפקדינו כמעבידים לבדוק את התלונות האלו, האם זה נכון שמתנכלים בהם.

קראתי בעיון רב את התשובה של יראון ואני רואה  :יואב הורוביץ

 . הרי אני לא אלך לתחקר באופן אישי את האנשים.מה הוא בדק

הוא לא דיבר עם העובדים, בוא נתחיל מזה.  :מרסיה צוגמן

 דיברת עם העובדים שמתלוננים?

לא. אני הייתי מנהל הרבה שנים ואני יודע שאם  :יראון רופין

יש עובדים שרוצים להתנכל במנהל מסיבות כאלו או אחרות, אז תמיד ימצאו סיבה 

ירוץ ויגידו, הוא לא בסדר בנקודה הזאת או האחרת. אני לא מצאתי שום סיבה או ת

להתנכלות. לא פגעו בשכרם, לא הדיחו אותם מהעבודה, לא שינו שום דבר. נתנו 

הוראות כלליות שנתנו לכל העובדים באותה יחידה, וסליחה, אני לא רואה בזה 

 התנכלות.

לא דיברת עם  מה תעזור כאן הבדיקה אם :ר אמיר גילת"היו

 העובדים?

קראתי את התלונה שלו, קראתי את התשובה  :יראון רופין

וקראתי לאלון מזר כדי לוודא את הפרטים בשני המקומות. זה מה שעשיתי. אני לא 

יכול לראיין את כל העובדים כל הזמן. סליחה, גם אין לי משאבי אנוש ואין לי צוות 

 ות במגבלת הכוחות שיש לי. לעשחקירות ואין לי כלום. אני הכול רק 
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אין בעיה משפטית עם זה שהוא דיבר עם  :אסתי אפלבאום

 העובדים? והם עדים. זה לא משבש?

 זה נמצא בבית משפט.  :יראון רופין

 . - - -הוא סמנכ"ל כוח אדם. אם העובד אומר  :מרסיה צוגמן

אבל העובד לא התלונן בפניו. העובד הלך לנציבות  :אסתי אפלבאום

 לונן. להת

 לא, גם הם באו ליו"ר. :מרסיה צוגמן

, לא משנה. העובדים לא התלוננו. היו אוקייליו"ר,  :אסתי אפלבאום

באים להתלונן אצלו, הוא היה מדבר איתם, הוא היה חוקר אותם. ככה זה יכול 

 להיחשב כשיבוש. 

סליחה על הבורות, יש תלונה ספציפית של עובד  :'זליג רבינוביץ

 אל עובד או שניתנה החלטה כללית לכל החטיבה? שמישהו פנה 

לפי מה שאמר אלון מזר, ההנחיות היו כלליות לכל  :יראון רופין

 העורכים בחטיבה, שדנה בן סימון תעשה כל יום כתבה. סליחה, מה זה התנכלות? 

 זה מדיניות.  :'זליג רבינוביץ

זו הבעיה שאני התרעתי מלכתחילה, שזה מאוד  :מרסיה צוגמן

 ומשהו.  130ה להבדיל בין אחד מהעובדים לעוד קש

אבל תסכימי איתי שמספיק שיבוא עובד שהוא  :יואב הורוביץ

בעל עניין בתביעה הזאת ויגיד, מפלים אותי, וכל הזמן יגיד, לא משנה מה, הוא יגיד. 

הרי אין לזה סוף. הרי זה לא יגמר. ואם זה לא נכון, עד לאן אנחנו מגיעים? מספיק 

בוא ויגיד, אנחנו קיבלנו. אבל אומרים, מה קיבלת? בהנחה שמה שהוא אומר שהוא י

זה נכון, ואני לא יכול להניח שמה שהוא אומר זה לא נכון. בהנחה שהיתה הוראה, 

התלוננו על הנחיה. הוא בדק וראה שההנחיות הן הנחיות כלליות. מה המסר שאנחנו 

עובד בכל זמן נתון יכול לתקוע  מעבירים לעובדים? המסר שאנחנו מעבירים זה שכל

את רשות השידור ולעצור אותה, לעצור את הפעילות שלה, למה? תשימו לב, זה גם 

אותם אנשים כל הזמן. אנחנו חוזרים כל הזמן לזה שאנחנו נותנים כלים בידיים של 

 אנשים להשבית את רשות השידור. זה נראה לי לא סביר, נראה לי לא הגיוני. 
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תראו, מה שהיה פה זה אני רוצה להגיד משהו.  :יוני בן מנחם

שהיה פה זה הנחיית מערכת. אני אומר את זה כעורך ראשי וכמנכ"ל. מה  הנחיית

. זה כולל את כל Y, להעסיק את Xמערכת שניתנת בכל מערכת, להעסיק את 

העורכים, זה כולל את כל האנשים שמעורבים בתהליך קבלת החלטות. כשניתנת 

לא יכול אדם לבוא אחד מיני רבים ולהגיד, ההוראה הזאת היא  הוראת מערכת,

מתנכלת אלי, כי זו הוראה, הנחיה כללית לכל העורכים, תעסיקו את הכתב היום 

בתחום הזה, תעסיקו את הכתב בתחום ההוא. סתם לדוגמא. לכן אני גם רוצה 

און מוכר רופין. יר להגיד לכם, אמנם לא רציתי להגיד את זה בנוכחותו של יראון

יטי ואני סומך בשתי ידיים על המסקנות של הבדיקה שלו. בכוונה רגכאדם עם אינט

אני נתתי לו לבדוק את זה ולא לקחתי בעצמי לבדוק את זה, שלא יגידו שיש פה 

איזה הטעיה כזאת או אחרת. הוא עשה בדיקה אני מאמין, לפי כל הכללים 

ת כמה שנים. יש לו ניסיון בבדיקות התקינים, ויש לו ניסיון רב גם בתחום הביקור

והוא ידוע כנקי כפיים ואין לו שום אינטרסים. אני סומך בשתי ידיים על הבדיקה 

 שלו.

טוב, מה שרלוונטי מהמכתב של רוזנברג: "אנו  :ר אמיר גילת"היו

רואים בחומרה רבה את התלונות מצד עדי התביעה המלינים על כך שהחיץ הניהולי 

לא מקוים בפועל וטענותיהם להתנכלות מצד העובד. כפי שציינו בינם לבין העובד 

, דעתנו אינה נוחה מהחלטת הוועד המנהל 7.7.13במכתבנו למנכ"ל המשרד מיום 

שלא להעביר את העובד מתפקידו, והדברים אף באו לידי ביטוי בעמדת המדינה 

מדת והעובד לבג"צ שהוגש בעניין זה. ואולם, כל עוד החלטת הוועד המנהל בעינה עו

לא הועבר מתפקידו, חלה חובה על הוועד המנהל לדאוג כי החיץ הניהולי שנקבע בין 

העובד לבין עדי התביעה יקוים במלוא המובן ולא יהיה כאות מתה בלבד. הדעת 

אינה סובלת מצב דברים בו מספר עדי תביעה שאינם קשורים זה לזה פונים 

לטענתם מצד העובד, וזאת אך ורק  ומביעים מצוקה קשה נוכח התנכלות שחווים

בשל העובדה שמילאו את חובתם ומסרו עדות בהליך המשמעתי. בנסיבות האלה 

נבקש כי טענות אותם עובדים כפי שפורטו לעיל יבדקו בדחיפות וככל שיימצא שיש 

בהן ממש, יטופלו לאלתר. זאת ועוד, יש מקום לשוב ולוודא כי העובד אינו מעורב 
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יפין בניהול עדי התביעה ונמנע מליצור עימם קשר כלשהו או במישרין או בעק

 להעביר להם הנחיות או מסרים כלשהם במסגרת העבודה". 

מדווח לנו עכשיו סמנכ"ל משאבי אנוש שהעניין נבדק בדחיפות ולא נמצא בהם ממש 

 זה מה שאתה אומר לנו.ולכן אין מקום לטיפול. 

הבין מזה, כמו נכון. הדבר היחיד שאפשר ל :יראון רופין

שאמרה מרסיה פעם קודמת, אפשר להגיש עוד פעם למר נסטלבאום, שחובה עליו 

לשמור על החיץ הניהולי, ונדמה לי שהוא יודע את זה יותר טוב מכולנו, אבל 

בתשובה אפשר להגיד, יודגש בפניו שוב החובה לא לדבר איתם ולשמור על החיץ 

 הניהולי.

יתם, זה במישרין או בעקיפין. זה לא רק לדבר א :מרסיה צוגמן

 זה גם לא לתת הנחיות לאלון מזר ושהוא יתן הנחיות לעובד.

מרסיה, השאלה מה זה בעקיפין. אם מנהל חטיבת  :יראון רופין

החדשות מחליט שיהיה תחזית כל יום, הוא אומר לעורכים, אני רוצה שיהיה תחזית 

 באמצעות אלון מזר?דקות. הוא לא יעביר את זה לעורך  25דקות או  3של 

למה זה לדוגמא יכול להוות פגיעה באותם  :יואב הורוביץ

 עובדים?

לא, לא על זה אני מדברת. אנחנו דיברנו פה עכשיו  :מרסיה צוגמן

 על חריגה משעות נוספות, קיצוץ שעות נוספות. 

 לא היה קיצוץ בשעות נוספות. :יראון רופין

ריך לעשות קיצוץ רוחבי לא היה. אז נגיד שעכשיו צ :מרסיה צוגמן

 בשעות נוספות. 

 אבל זה לא המקרה.  :יואב הורוביץ

 אבל אני אומרת לך מה יכול לקרות.  :מרסיה צוגמן

 אז המנכ"ל יטפל בזה. :יוני בן מנחם

עובדים במחלקה,  150שעות נוספות לכל  150יש  :מרסיה צוגמן

 ם?אז איך בדיוק מנהל החטיבה יחלק את השעות בין כל העובדי

 המנכ"ל יחלק. :יוני בן מנחם
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מה יותר פשוט מלהגיד, קודם כל זה לא המקרה.  :יואב הורוביץ

אתם יודעים מה חבר'ה, מה אתם רוצים מהחיים שלי? תביאו חוקר חיצוני שיחקור. 

אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים אובר רולינג על הנהלה של מקום ואנחנו 

 יראון רופיןהלך ובדק. אני רוצה שהוא יעמוד, מחלישים עוד יותר את המקום הזה. 

יעמוד מול זה ויגיד לו, למה אני צריך לתת? הדבר כל כך פשוט. אגב, אם היה מה 

 . - - -שאת אומרת, אני חושב, הדבר הזה מה שאת מציינת, זה בהחלט  

וזה קורה על הזמן, עם העטים שהגיעו למחלקה,  :מרסיה צוגמן

עובדים בלי לנהל חלק מהם? אני לא יודעת.  150כול לנהל עם הנייר. איך בן אדם י

 אתם הצעתם את זה.

מרסיה, אני מבינה מה את אומרת וזה מאוד  :אסתי אפלבאום

הגיוני, אבל אנחנו מראש, ברגע שהוועד המנהל קיבל החלטה לא להעביר אותו, אז 

 הוא נשאר. עמדתכם הייתה מראש נגד העניין הזה. 

ה, הוועד המנהל לאור העובדות, אני כחבר מרסי :יואב הורוביץ

ועד מנהל, לאור העובדות שיש לפניי, אני חושב שקיבלתי את ההחלטה הנכונה ואף 

אחד עד היום לא הראה לי ולא הסביר לי אחרת. אני קודם כל אומר לך מהי עמדתי. 

אני צד בעניין. ליוויתי את כל תהליך המינוי של נסטלבאום, הבדיקה וכן הלאה. 

צם התלונה בפני עצמה של הנציבות, לא שינתה את עמדתי כי הנציבות לא הוכיחה ע

. אמרתי לנציבות יותר מזה, את רוצה, בבקשה, קחי את ההחלטה ותקבלי  - - -לי 

חלטה שלי, ראיתי, האת ההחלטה. אמרה לא, לא, זאת החלטה שלך. אם זאת ה

ן אני אומר דבר כזה: חשבתי שקיבלתי את ההחלטה הנכונה. לכשקלתי, בדקתי, 

הוועד המנהל שמע את מה שהוא אומר וזה עושה היגיון. את באה ומדגישה 

שצריכים להיפגש. בבקשה ממך, תיפגש עם האנשים, תראה בדיוק שלא מוצאים גם 

 דברים חדשים. יש לך את התלונה המקורית שלהם בהקשר הזה? 

 יש לי את המכתב של רוזנברג. :יראון רופין

תדבר איתם, ובבקשה, תדגיש ותחזור אלינו  :ביץיואב הורו

 מבחינתי מחר. זה הכול. 

 . אוקיי :יראון רופין
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 הכי מהר שאפשר.  :יואב הורוביץ

ההנחיה היא פשוט להשלים את הבדיקה, בין  :ר אמיר גילת"היו

 היתר על ידי שמיעת העדים שלא נשמעו על ידי סמנכ"ל משאבי אנוש.

ג ביקש שני דברים: לבדוק את העניין אסף רוזנבר :אסתי אפלבאום

הזה, ודבר שני, לוודא שהחיץ הניהולי נשמר. אז צריך להוציא לו את המכתב עם 

 הבדיקה ולהגיד לו שגם יש פגישה, כאילו לעמוד בשני הפרמטרים האלה. 

בדיוק כפי שאני לא רוצה לגרום עוול לאף אחד  :יואב הורוביץ

לנסטלבאום. יש פה עינוי דין גם מהצד שלו. כל אחר, אני גם לא רוצה לגרום עוול 

יום, חדשות לבקרים ומנסים להתיש אותו. כל פעם שאני רואה אותו, באמת, ואני 

אומר את זה, אני אומר תודה לאל שהבן אדם הזה לא מתפרק מכל מה שהוא עובר. 

אני מבקש שהבדיקה הזאת תסתיים במהירות. להוציא מכתב עם העתקים לוועד 

אחרי שבדקת, ראית מהי עמדתך, ואם אתה מגלה שכן, תגיד לנו, ואם אתה המנהל 

 מגלה שלא, להוציא את זה ולנקות את השולחן עד התלונה הבאה. 

 כן, מנכ"ל. :ר אמיר גילת"היו

אם יש זמן לדבר על כוח אדם, אני מציע עד שבוע  :יוני בן מנחם

 5, תאשרו בשלב ראשון הבא, כיוון שהמצוקה היא נוראית, אנחנו שותפים לגמרי

 בכל מדיה תגבור בתוכן, רק בתחום התוכן, עד שנעשה דיון מעמיק. 

תראה, אני מבין את המצוקה אבל הבעיה שלי היא  :ר אמיר גילת"היו

אחרת, היא ניהולית. קודם כל הגשתם בקשות על ידי מנהלי חטיבות. אני חושב 

רו דרכך קודם כל כמנכ"ל. שרצוי שבקשות מהסוג הזה לקליטת כוח אדם נוסף יעב

לי יש שלושה מכתבים נדמה לי, אחד של יואב גינאי, אחד של נסטלבאום ואחד של 

לא יודעים מה  נומיקי מירו. אין שום התייחסות של סמנכ"ל משאבי אנוש. אנח

מצבת כוח האדם, וזה מוביל אותי לנושא הכללי, לא הבקשות הספציפיות. אני 

ו שאנחנו נאשר ספורדית כל פעם בקשה כזאת, פעם חושב שאנחנו חוטאים לעצמנ

מיקי מירו מבקש ופעם נסטלבאום מבקש ופעם ההוא מבקש ופעם אבי כ"ץ יבקש 

ופעם זה יבקש, בייחוד שכרגע אני לא יודע ואני לא בטוח שיש מבנה ארגוני עדכני או 

, תקן כוח אדם עדכני, אלא אם כן אתה יכול להגיד לי עכשיו מה תקן כוח האדם
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א', אנחנו צריכים להחליט מהו התקן. עד -ואני חושב שזה לא ראוי. אני חושב ש

מוד רפורמה. עכשיו אין רפורמה. -ב 1,275עכשיו אנחנו כולנו דקלמנו את המספר 

-משרות בשנתיים האחרונות, כאילו על חשבון הרפורמה ל 140פעם אחת, נקלטו 

ן כוח האדם? מה שיא כוח האדם . פעם שנייה, אין עכשיו רפורמה, אז מהו תק150

 שלנו, אתה יודע להגיד לי? 

 שיא כוח האדם זה כמה שאתם תאשרו.  :יראון רופין

 כרגע, עכשיו. :ר אמיר גילת"היו

 . 1,640 :יראון רופין

 מאיפה המספר הזה? :ר אמיר גילת"היו

המספר הזה מורכב מהתקן שאני כרגע לא הבאתי,  :יראון רופין

 וכר בראש. אבל זה מה שאני ז

 מי אישר את זה? :ר אמיר גילת"היו

 זה מה שקיים היום. :יראון רופין

זה לא אושר. אם היינו נכנסים לרפורמה, כולנו  :ר אמיר גילת"היו

אנשים, והכל ברור, יש מבנה ארגוני. עכשיו אין  1,275-היינו יודעים להתכנס ל

קשתי גם תכנית מהמנכ"ל רפורמה. פעם אחת, עוד אין לנו מבנה ארגוני למרות שבי

לפני כמה חודשים, שתתחילו לעבוד על מבנה ארגוני במצב של אין רפורמה. אנחנו 

, פעם 140לא מסוגלים לעבוד ככה. אין לנו מושג מה קורה. פעם אחת נקלטים 

 פורשים. אין לנו ולכם ראיה כוללת, תמונה מערכתית מה קורה. 

מנהלי התוכן. אנחנו אתם שמעתם את המצב  מפי  :יוני בן מנחם

לא יכולים להגיע למצב של קריסה בחדשות. אנחנו על סף קריסה. אתה ראית את 

זה במכתבים. זה שהם כתבו את המכתבים, זה לא אומר שהם לא ישבו איתי. הם 

ישבו איתי ואני ביקשתי מהם לנסח את זה ולבוא להציג את זה כדי שתוכל לשאול 

בטים בשאלה הזאת כמעט כל שבוע, ושמעתם אותם שאלות פרטניות. אנחנו מתח

בעצמכם. גם ברשת ב', שזה המנוע של ההכנסות שלנו, הדבר על סף קריסה. חדר 

 חדשות לא יכול לתפקד. 

 אני מבין, אני מנסה לעזור.  :ר אמיר גילת"היו
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רגע, שנייה, תן לי לסיים. עד שתקיים דיון מעמיק  :יוני בן מנחם

לערוץ  5לרשת ב',  5ידור לא יקרוס, לאשר לאלתר בעניין, אני מציע כדי שהש

 לתוכניות, רק בתחום התוכן, ונוכל להתקדם.  5הראשון, 

אני חושב שלקבל מבנה ארגוני נוכחי עם מצבת,  :יואב הורוביץ

עם תקן נוכחי, זה דבר הכרחי. אני מחזק את הטענה כלפי הבקשה שלך לקבל מבנה 

ון שמצד אחד אין רפורמה, מצד שני אנחנו ארגוני עם מספר שילווה אותנו, מכיו

באיזה מן מצב כזה שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. היום לדעתי נפל 

פה איזשהו דבר. אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו רוצים לחזק את זה ולבנות פה תכנית, 

מישהו קרא פה "תכנית החלומות", שתחזק את חטיבת החדשות גם ברדיו וגם 

יזיה. לאור זה אני חושב שצריכים ביחד עם דרך הפעולה, צריכים לבנות מבנה בטלוו

ארגוני שיש בו מספרים, שלוקח בחשבון את כל הדברים ויש פה מספרים וזה 

הכרחי, כדי שנדע איפה אנחנו נמצאים. תוך כמה זמן, יוני, אתה חושב יהיה אפשר 

 לבנות מבנה ארגוני כזה?

 ים סופיים. זה כבר בשלב :יוני בן מנחם

 תגיד לי מתי. :יואב הורוביץ

 שבוע. :יוני בן מנחם

מתוך התחייבות של ההנהלה, הנה, יש פה  :יואב הורוביץ

התחייבות של ההנהלה תוך שבוע ימים, זו התחייבות שלך להגיש את הבקשה 

האלה בשביל לחזק את  5-וה 5-הזאת, לאשר להם תוספת האנשים האלה, ה

תה, ויש התחייבות פה לתת מבנה ארגוני שגם מתייחס ההנהלה ולא להחליש או

 לבקשה שלנו לחזק את מחלקת החדשות. זה מה שאני ממליץ.

 הצעה מצוינת. :יוני בן מנחם

כשאנחנו מיפינו את רשימת  אני רוצה להוסיף. :ר אמיר גילת"היו

 .- - -האנשים שנקלטו בשנתיים האחרונות 

 .2011בינואר  1-מ :מרסיה צוגמן

, כאילו מילאו לך את כל המכסה של 140נקלטו  :אמיר גילת ר"היו

 . 140משרות. מינואר כבר נקלטו  150-הרפורמה, ב
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נקלטו  2013בספטמבר  30ועד  2011בינואר  1-מ :יראון רופין

 משרות. זה אחד.  271.89-עובדים ו 287משרות. פרשו  115.1עובדים, שזה  146

 כמה הפער? :ר אמיר גילת"היו

תיכף אני אעשה את החשבון. התקן הוא עניין  :רופיןיראון 

מתגלגל, ולמה הוא עניין מתגלגל? כי אנחנו התחלנו לאורך השנים, לצורך השיחה 

עובדים. פרשו עובדים, התקבלו עובדים ואנחנו מצמצמים. אני יכול לתת  1,900היה 

בדים. אני עו 1,640עובדים ואני יכול לתת תקן שישקף  1,900מבנה של תקן שישקף 

 כל חודש מעביר לממונה על השכר תקן של רשות השידור.

 שלא מאושר.  :ר אמיר גילת"היו

 אני לא יודע מה פירוש מאושר, לא מאושר.  :יראון רופין

 מה פירוש לא מאושר? זה לא מאושר.  :ר אמיר גילת"היו

אני מעביר לו כל חודש תקן. הוא לא אומר לי שום  :יראון רופין

-ומה מופיעים ב 2011-שמות האלה הופיעו ב 5-מים הוא שואל אותי למה הדבר. לפע

, ואז אני אומר לו, הם היו עובדים ארעיים כשהתקבלו במקום עובדת בחופשת 2013

 לידה. 

אני חושב שההצעה שלך מצוינת. כדאי שתעשו על  :יוני בן מנחם

 זה הצבעה. 

זבו את משרות שהיא בדקה, ע 140-מתוך ה :ר אמיר גילת"היו

. יש אנשים שרובם נקלטו שלא על פי הנוהל או לא 80הקיזוזים, בוא נגיד שיש 

משרות אכן יש אנשים שנקלטו בצו  115-זה מספר אמורפי. מתוך הבאמצעות מכרז. 

בית דין ויש כאלה שזכו במכרז כדין, אבל יש עוד מספר לא מבוטל של כמה עשרות, 

. יש כמה עשרות, זה עלה בוועדת ביקורת, שאני לא אומר כרגע מה ולא רוצה לשלול

 שנקלטו שלא בהליך מכרזי, שלא על פי הנוהל. 

 מי למשל? שם?  :'זליג רבינוביץ

לכן אני אומר, א', גם בוועדת עזוב עכשיו שם.  :ר אמיר גילת"היו

ביקורת לפני מספר שבועות ההנהלה נתבקשה לתקן את הליקוי הזה, ואני לא 
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ה, זאת אומרת שבדקו, א', שכל האנשים האלה, צריכים קיבלתי דיווח שזה נעש

 אותם גם בעידן האין רפורמה.

 איזה אנשים? איזה סוג? :אסתי אפלבאום

 כל הסוגים.  :ר אמיר גילת"היו

 איפה יש את הדו"ח הזה? :יואב הורוביץ

 אנחנו הפצנו לכם. :ר אמיר גילת"היו

הזה, שמות,  אנחנו רוצים לראות ניתוח של הדו"ח :יואב הורוביץ

 איך התקבל, מי התקבל כדין, מי שלא התקבל כדין. 

בשבוע הבא כשנתכנס לדיון יהיה לנו את כל  :ר אמיר גילת"היו

תמונת המצב, א', התכנית התקציבית על פי העקרונות שהתווינו היום, ב', מבנה 

ארגוני, ג', תיקון הליקויים שבקליטה, ואז אנחנו יכולים בראש שקט לקבל את 

 עניין הזה. ה

מאה אחוז. עוד דבר, שהאישור שנתנו עכשיו, ואני  :יואב הורוביץ

 .- - -אומר עוד פעם, מתוך התחייבות שלך לתת את המבנה הארגוני עם מספר תקן 

 זה לא מוכן כרגע. חכה שבוע.  :ר אמיר גילת"היו

אני חושב שההחלטה, ברור שהיא חייבת להיות על  :יואב הורוביץ

ה, הקליטה של האנשים האלה. אף פעם אף אחד מאיתנו לא אישר פי הנוהל הז

 משהו שלא על פי הנוהל, ואני רוצה לראות את הניתוח הזה.

אבל כשעלה פרוטוקול, לא  אני מחזק את דבריך :'זליג רבינוביץ

 נקלטו אנשים ללא הנוהל. הנה, רופין, הוא סמנכ"ל כוח אדם. 

 של הדו"ח הזה. עזוב, היא תיתן פילוח  :יוני בן מנחם

יש לי הערה. אנשים שהתקבלו מחייבים הליך  :יראון רופין

מכרזי, אבל המנהל עצר את המכרזים. לדעתי זה לא בסדר וזה לא חוקי. לפי דעתי 

זה לא חוקי וזה לא לעניין. זה מונע מאיתנו לעבוד לפי חוק, אז אם אנחנו מגייסים 

ך מכרזי. מה זה הליך מכרזי? זאת אנשים ואין מכרזים, אנחנו יכולים לעשות הלי

אומרת לתת הזדמנות הגיונית לאנשים להציג את מועמדותם. נעשה ועדה פנימית 

 . - - -של איקס אנשים, לבחור אותם כדי שיהיה הליך 
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 חברים, אני חייב ללכת, אני מתנצל.  :יואב הורוביץ

 אפשר לקבל את ההחלטה? :יוני בן מנחם

 את בעד? :ר אמיר גילת"היו

 אני בעד. :אסתי אפלבאום

 .2אני מתנגד, אז זה  :ר אמיר גילת"היו

 מה ההחלטה? :יוני בן מנחם

 1נגד  2אני אנסח. שהוועד המנהל מאשר ברוב של  :ר אמיר גילת"היו

 . 1עובדים לערוץ  5-עובדים לקול ישראל ו 5קליטת 

 תחום התוכן. :'זליג רבינוביץ

 וויזיה.רגע, רגע, אבל לטל :ר אמיר גילת"היו

 כן. :'זליג רבינוביץ

 לרדיו.  1-לטלוויזיה ו 1 :ר אמיר גילת"היו

 זמניים. :אסתי אפלבאום

 אין זמניים. בדגש על זמניים.  :ר אמיר גילת"היו

 חודש.  36עד  :יוני בן מנחם

לטלוויזיה ולרדיו, כשהם יועסקו אך  5-ו 5לאשר  :ר אמיר גילת"היו

ש ההנהלה תוך שבוע ימים את הפריטים . במקביל, תגי2ורק בתחום התוכן. 

 . מבנה ארגוני חדש למצב של אין רפורמה, לרבות מספר התקנים ברשות.1הבאים: 

רגע, לרבות התקן הקיים, לרבות פורשים צפויים  :אסתי אפלבאום

בשנה הזו, פורשים צפויים בשנה הבאה. אני אגיד לך למה, כי יבוא דיון על התקציב 

 תה רוצה עובדים, זה עוד כסף.ויגידו לך פה, הא, א

. דיווח על תיקון הליקויים שנתגלו בדו"ח 2בסדר.  :ר אמיר גילת"היו

 . 2011בינואר  1-המבקרת לגבי קליטת העובדים החל מ

 לקראת ועד המנהל הבא.  :איתנה גרגור

 לא, תוך שבוע ימים.  :ר אמיר גילת"היו

דיון, אז לא אמיר, על התקציב אתה צריך לעשות  :אסתי אפלבאום

 ימים. אתה צריך דיון על התקציב. 10עוד שבוע, זה עוד 
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רגע, בסדר. הדיווח של ההנהלה יכלול גם את  :ר אמיר גילת"היו

 ההלימה של העקרונות שגובשו היום ואשר יובאו לדיון בישיבת הוועד המנהל.

ואני מבקש מהמבקרת שתיתן לנו פירוט של אותם  :יואב הורוביץ

 ו, והסיווג.עובדים שנקלט

יש פה עוד בקשה של ועדת ביקורת. ועדת ביקורת  :ר אמיר גילת"היו

ממליצה ומבקשת לאשר מיידית עובד לביקורת במקום אחד שפרש. זה כבר לא 

קשור להנהלה. זה הובא למוסדות. ועדת ביקורת המליצה על עובד ביקורת נוסף. 

ת המידע והטכנולוגיה עיכוב בגיוס עלול לפגוע בעבודת הביקורת בתחום מערכו

 הנדרש על פי חוק. לפי הדיווח של המבקרת אנחנו פה באי עמידה בחוק. 

מאשר, ודיבר איתי על זה דרמר והסביר לי.  :יואב הורוביץ

 חברים, תודה. 

 ישיבת ועד המנהל ננעלה


