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וב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועד המנהל. ט ר, אמיר גילת:"היו

יה של מר דוד חיות. מונח בקשה להארכת ההשע -על סדר היום   הראשון  הנושא

 - - -בפניכם אימייל של מרסיה, שנשלח אלי ביום חמישי האחרון ובו בין השאר 

 אתה חייב להיות כאן. 

 תקשיב, זה נושא שגם בעמידה תכבד.  יעקב בורובסקי:

 שתי דקות. זה יכול להגיע לבית המשפט. :חנה מצקביץ

זה יכול להגיע לבית משפט. תשב, אתה לא חייב  :בורובסקי יעקב

 להתבטא, אתה לא חייב להקשיב, אבל תשב בדיון הזה. כל הנושא הוא שתי דקות.

העברתי לכם מייל שביום חמישי האחרון קיבלתי  ר, אמיר גילת:"היו

מעורכת הדין מרסיה צורמן. בין הנשאר נכללים בטיעונים שאמר מר חיות לה, 

ת הדין צורמן, ובעקבות המייל הזה אני ביקשתי לקבל ממשרד המשפטים, לעורכ

מהגורמים הרלבנטיים, התייחסות כתובה לסיבות להמשך בקשת הארכת ההשעיה, 

לרבות משך הזמן הממושך שבו נמשכת החקירה, וכל התייחסות רלבנטית אחרת 

 לטענות של מר חיות, וגם המכתב הזה שהגיע הבוקר, מונח בפניכם. 

 זה למעשה הארכה שנייה. גאולה אבידן:

 שלישית לדעתי. ר, אמיר גילת:"היו

שלישית? הייתה הפעם הראשונה שהוא הושעה,  גאולה אבידן:

 - - -אחר כך הארכה  

 וזו הארכה השנייה.  :חנה מצקביץ

 וזו הארכה השנייה. גאולה אבידן:

ישית אה, הארכה שנייה, כן, כן, נכון. פעם של ר, אמיר גילת:"היו

 שאנחנו דנים בזה, זה הארכה שנייה. חנה, את רוצה להוסיף?

איזה פרק זמן מיום ההשעיה עד להיום, מה פרק  גאולה אבידן:

 הזמן?
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בפעם שעברה הוא הושעה, אנחנו הארכנו את זה  :חנה מצקביץ

בשלושה חודשים. נדמה לי חצי שנה. אני תיכף אבדוק את זה, ועכשיו הם מבקשים 

 עוד חודשיים.

 יש אפשרות לבקש מהם .... של משהו. גאולה אבידן:

אפשר להעלות אותו על הטלפון אם אתם רוצים,  :חנה מצקביץ

 - - -אבל אני לא יודעת אם הוא ייתן לכם יותר פרטים, בגלל ש 

 לא, לא, לא אותו.  גאולה אבידן:

 לא אותו, את עורך הדין.  :חנה מצקביץ

של המשנה לפרקליט המחוז אני חושב שהמכתב  יעקב בורובסקי:

די מצמצם אותנו. יחד עם זאת, איפה המכתב? המכתב של המשנה לפרקליט המחוז. 

 - - -היא כותבת ככה, נאוה שילר 

 רגע, זה ממתי? ר, אמיר גילת:"היו

 18-באוקטובר, אני ביקשתי את ה 18-זה מה יעקב בורובסקי:

 באוקטובר. 

 אוקי, ההוא.  ר, אמיר גילת:"היו

מסתמך על  אלדדימים. דן  10לא, זה עכשיו, לפני  בורובסקי:יעקב 

 באוקטובר. 18-באוקטובר, אז זה המכתב מה 18-מכתב מה

 נכון, הנה הוא בפני.  ר, אמיר גילת:"היו

ואז הוא כותב כך: במהלך התקופה חזרנו ובחנו  יעקב בורובסקי:

לבצע השלמת את חומר החקירה וכן חומרים נוספים שהתקבלו, ומחייבים מעתה 

חקירה. לאור האמור, ועל מנת שניתן יהיה למצות את החקירה, מתבקשת הארכת 

השעייתו של הנדון, לחודשיים נוספים. יודגש כי במידה ובמהלך תקופת ההשעיה 

תתקבל החלטה שיש בה כדי להשפיע על הפסקת השעייתו של הנדון, תועבר על כך 

 כי בקשתנו תידון בדחיפות ובהקדם. הודעה באופן מידי. לאור סד הזמנים נבקש 

 אפשר לבקש מצביקה צימרמן גם להיכנס? :חנה מצקביץ

 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

 הוא יודע בדיוק כמה זמן.  :חנה מצקביץ
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אני לא הייתי שותף לדיונים הקודמים. חנה, אני  יעקב נווה:

 לא הייתי שותף לדיונים הקודמים. 

 בסדר, רגע. יעקב בורובסקי:

הוא יכול להיכנס, אנחנו לא מסתירים ממנו. הוא  ב בורובסקי:יעק

. חנה, השאלה שלי וההצעה שלי היא שאנחנו נכבד את -מנהל כוח האדם, לא צריך ל

הפנייה, אבל תחת פנייה חוזרת של הוועד המנהל, בקשה, לדון ככל שניתן בהקדם, 

 - - -ו ובמידה ומסתמן, כפי שהם בעצמם אומרים, ובמידה ומסתמנת חזרת

 זה גם מה שביקשנו אנחנו  בהחלטה הקודמת. ר, אמיר גילת:"היו

אז אני אומר, ובמידה ומסתמנת, הרי אין לנו  יעקב בורובסקי:

יכולת אמיתית להגיד ולפי בקשת הפרקליט עכשיו, שאנחנו נלך הפוך. זה לא הגיוני. 

 - - -אבל בואו נצמצם 

לא הגיוני, יתכן  אבל רגע, אבל מה שאני אומרת גאולה אבידן:

ולא הגיוני, יתכן ויש דברים שהם באמת על הפרק ומאידך גם יכול להיות ששום 

דבר לא זז, ועדיין מבקשים עוד חודשיים ועוד חודשיים, אבל צריך להגביל את זה 

באיזה שהוא אופן. הוא גם עבד פה שלושה חודשים עד להשעיה. נכון שי שכאן איזו 

מת שצריך לתת עליה את הדעת, אבל אני לא רואה פה שהיא מערכת עובדתית מסוי

מסוכנות כזו שהבחור חיות לא יוכל לחזור לעבודה. אם הם מבקשים, הפעם  שום

אנחנו נענים. אם תתבקש פעם נוספת, זה יהיה תוך, זה לא יהיה מכתב לקוני. הם 

 יצטרכו לתת מכתב יותר מפורט איפה זה עומד. לא לנו אפילו, לא יודעת, אולי

איפה עומדת החקירה, או אני לא יודעת, איפה זה מתקדם. לי  –ללשכה המשפטית 

זה נראה, גם הפעם הקודמת הייתה לקונית וביקשנו שזה ייעשה, גם הפעם. אני לא 

יודעת, מבחינת זכויות אדם, מבחינת נושא העסקתו, מבחינת, לא יודעת אם זה נכון 

היא כמוך כן לתת, אבל אני אומרת  . הנטייה שלי-להאריך פעם אחר פעם, על סמך

זה צריך להיות משהו יותר מנומק, לא  –אם תידרש  –בפעם הבאה זה חייב להיות 

 מכתב לקוני. 

 - - -רגע, אני רוצה  :יעקב נווה

 יעקב נווה, חבר הוועד המנהל.  ר, אמיר גילת:"היו
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 הוא עובר רשות השידור מן המניין? :יעקב נווה

 כן.  עקב בורובסקי:י

הוא עובד רשות, אז למה מוציאים אותו כשבעצם  :יעקב נווה

 אין עדיין פסק דין?

 אין כתב אישום.  :דובר

 אין כלום.  גאולה אבידן:

 הבן אדם הזה מתפרנס בתקופה הזאת? :יעקב נווה

 כן, הוא מקבל חצי שכר.  יעקב בורובסקי:

 - - -. הוא פנה לבית הדין 90%הוא מקבל  :חנה מצקביץ

 כן, אפשרנו לשיקול דעת בית הדין.  אמיר גילת: ר,"היו

 אנחנו לא התנגדנו.  :חנה מצקביץ

במידה והוא אכן יוצא זכאי מכל העניין הזה, האם  :יעקב נווה

 הוא מקבל את הכספים חזרה, הכל?

 כן, כן.  יעקב בורובסקי:

 - - -מקבל, או שזו רק החלטה  :יעקב נווה

כסף. זה גם אדם שצריך  אבל יעקב, זה לא רק גאולה אבידן:

 להתעסק, זה לא רק כסף. 

 אפשר להגיד מילה אחת? :חנה מצקביץ

 כן, בבקשה. גאולה אבידן:

תראו, זה לשיקול דעתכם, אני רוצה לגבי התקופה  :חנה מצקביץ

 - - -לעדכן, התקופה שהוא בסך הכל נמצא בהשעיה 

 כמה זמן זה כבר? ר, אמיר גילת:"היו

 חודשים. ארבעה :צביקה צימרמן

אם אפשר להעביר אותו לתפקיד אחר, כדי שלא  :חנה מצקביץ

 יהיה בכפיפות. הוא לא היה מוכן.

 נכון. אה, הוא לא היה מוכן? גאולה אבידן:

 לא, גם הפרקליטות התנגדה.  ר, אמיר גילת:"היו
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 מי לא היה מוכן? יעקב בורובסקי:

 לא, אני לא חושבת. :חנה מצקביץ

 ן, בטח. אנחנו בדקנו. כ ר, אמיר גילת:"היו

הפרקליטות המליצה. היא אמרה זה תפקיד בכיר  :צביקה צימרמן

מאד, וזה צריך לשמש כדוגמה. אבל אני רק רוצה להביא לידיעתכם עובדה. אסור לי 

 - - -להתערב, היה לנו לפני 

רגע, בואו נעשה סדר, אנחנו מבלבלים פה. צביקה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מדווחת לנו שהוצע לו לעבור לתפקיד אחר  שניה. קודם כל חנה

מרסיה ככה אמרה לי, שהיא דיברה איתו והוא לא  :חנה מצקביץ

 הסכים.

 אוקי, והוא לא הסכים. כן, צביקה. ר, אמיר גילת:"היו

אה, אם הוא לא הסכים אז זה נופל. רק רציתי  :צביקה צימרמן

ה, שלוש בנות התלוננות על שנים היה לנו מקרה דומ 10להביא לידיעתכם שלפני 

מנהל סניף, הוא היה בוועד המנהל, הוועד המנהל העביר אותו לסניף אחר. שלוש 

 שנים הוא המתין, הוא יצא זכאי. 

לא, זו שזו אפשרות אני יודע, אנחנו אפילו בדיון  ר, אמיר גילת:"היו

מקום הראשון, אם אני לא טועה, או השני, אנחנו בדקנו אפשרות להעביר אותו ל

על הקו, הצענו לו את האפשרות  אלדדאחר. היה דיון קודם שבו העלינו את עו"ד דן 

לבחון אפשרות להעביר את מר חיות למקום אחר, למתקן אחר, אבל פה 

 הפרקליטות התנגדה. עכשיו אני מבין שגם מר חיות בעצמו התנגד. 

אני לא ראיתי סימוכין שמר חיות התנגד. אני  יעקב בורובסקי:

מרים שאנחנו עוסקים בדיני נפשות. אפשר יע עוד פעם, תראו, מצד אחד אנחנו אומצ

בהחלט לפנות לפרקליטות, לבקש שהם יופרדו פיזית, אחד יעבוד בירושלים ואחד 

יעבוד בתל אביב. הרי מדובר בהשלמה, ושהפרקליטות תכתוב שהיא מתנגדת גם 

 לזה, וזה גם בסדר .

 אני בעד אמיר.  :יעקב נווה

 - - -אם את אומרת שזה קיים  ב בורובסקי:יעק
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אני אומר עוד פעם, אם אתה רוצה לפעול על פי  ר, אמיר גילת:"היו

 חוות דעת הפרקליטות אפשר להעלות אותו. 

 הם ממליצים אבל.  :יעקב נווה

 לא, להפריד.  ר, אמיר גילת:"היו

אז תעלה. הם בסוף החקירה, הם בהשלמה. זאת  יעקב בורובסקי:

 הם כבר גמרו את החקירה והם עכשיו רק משלימים.  אומרת

לא, אז יכול להיות שצריך לתחום את זה בזמן.  ר, אמיר גילת:"היו

 שבשבועיים הקרובים למשל הוא ימשיך את ההשעיה, ואז תוך שבועיים .... 

 נכון.  גאולה אבידן:

 תראו, בגדול העבירה היא לכאורה חמורה.  יעקב בורובסקי:

חנה, יש לך את הנייד שלו? כי אז מרסיה העלתה  גילת: ר, אמיר"היו

 אותו. 

טל, תדבר עם מרסיה גם במקביל אם היא יכולה  ר, אמיר גילת:"היו

 לתת לנו את הטלפון. 

 - - -אני בדעה שאפשר  יעקב בורובסקי:

 התקשרת למשרד, תראי אם יש גם נייד.  ר, אמיר גילת:"היו

יש לי גם אוטו שכור שאני  אמיר, אני חייב ללכת, :יעקב נווה

 חייב להחזיר. 

 אתה לא נשאר לישיבה? יש ישיבה. ר, אמיר גילת:"היו

אני לא יכול להישאר. אני חייב להחזיר רכב שכור.  :יעקב נווה

 אני לא אשלם עוד יום, אלא אם אתה אומר לי שאתה מממן לי את זה באופן אישי.

מר שבפעם )מדברת בטלפון( מרסיה, אמיר או :חנה מצקביץ

 - - -האחרונה שהאריכו את ההשעיה 

 או בפעם הראשונה או בהשעיה, לא זוכר.  ר, אמיר גילת:"היו

דן אלדד אמר שהאופציה של העברתו לתפקיד  :חנה מצקביץ

 - - -אחר לא 

                                                                                                                       תעצור את הקלטה. ר, אמיר גילת:"היו
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 הקלטה הופסקה

 תחזור על הדברים, מר בורובסקי. ר, אמיר גילת:"היו

אני מציע לכבד את הבקשה של דן אלדד, מנהל  יעקב בורובסקי:

, במיוחד לאחר שראינו את תחום בכיר לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה

פרקליט המחוז, עורכת הדין נאוה שילר, הסבירות שעלול פליאתה של המשנה ל

להיגרם נזק בלתי הפיך מחזרתו לתפקיד, תחת הפרדה טריטוריאלית מוחלטת כגון 

תל אביב ירושלים, ראוי שתיבדק. אם גם זה לא מתקבל, אז אני חושב שצריך 

להעביר מסר של הוועד המנהל לפרקליטות, להחיש ככל שאפשר את קבלת 

כי אחת משתיים: אם יש בשלב הזה די ראיות וזה רק עניין טכני שיוגש ההחלטה, 

כתב אישום, אז זה כיוון אחד; ואם בשלב הזה אין די ראיות ומחפשים עוד משהו 

 והוא לא דרמטי, אז זהו.

כן, אני מצטרף לדברים. אני מציע שנאמר שאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -את ה  מאריכים בשבועיים נוספים, אנחנו מקבלים

 לא, את תדחה בשבועיים. יעקב בורובסקי:

לא, רגע, לגבי השעיה. ובתוך השבועיים, אני עוד  ר, אמיר גילת:"היו

לא בהצעת החלטה, אני מביע את דעתי. זאת אומרת אם אפשר לתחום את זה 

לשבועיים כדי לזרז אותם, ובתוך השבועיים או שלא יהיה צורך בהארכה נוספת, או 

נו נפעיל את הפתרון החלופי של מקום חלופי, כבר נקבל עכשיו את שאז אנח

 ההחלטה. 

כן, אבל הוא מבקש ממך להאריך בחודשיים.  יעקב בורובסקי:

 - - -השאלה אם לא כדאי שתגביל את הארכה לעוד חודש שבו 

 אה, זה חודשיים, אוקי, אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בועיים זה שבו תתנהל שיחה. כי ש יעקב בורובסקי:

זמן. זאת   Xבסדר, אתה צודק. אז אני גם אמרתי  ר, אמיר גילת:"היו

אומרת אם אני מנסה לסכם לפני שאנחנו מכתיבים את זה לפרוטוקול, אנחנו תמימי 

דעים פה לגבי הצורך לא להיענות אוטומטית לחודשיים נוספים בלי שיש לנו איזה 
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קום חלופי, וכמובן שאנחנו נקווה גם שהוא משהו בדרך, שגם הסכמת העובד למ

שהחקירה תסתיים בפרק הזמן הזה. כלומר, בחודש הקרוב הארכת ההשעיה 

תימשך כמו שהיא, ובמהלך התקופה הזאת יהיה גם דין ודברים עם העובד, לראות 

 - - -אם הוא מרצונו מוכן לעבור לחודש נוסף למתקן חלופי, במידת הצורך 

ה לא צריך. לעניות דעתי לעובד באופן לא, את ז יעקב בורובסקי:

תיאורטי אין את היכולת להחליט אם הוא מעדיף להיות מושעה או לעבוד. לכן 

 - - -אנחנו צריכים להציע 

 - - -בהחלט שלא, נכון. אם התשובה תהיה חיובית  אבידן:גאולה 

לכן אנחנו צריכים להציע, אם יש אפשרות לעשות  יעקב בורובסקי:

 חינת הפרקליטות, אני לא חושב שלעובד יש את היכולת להחליט. את ההפרדה מב

 - - -נכון. לא, הוא לא יכול להחליט   גאולה אבידן:

העובד לא יכול להגיד אני מעדיף סטאטוס של  יעקב בורובסקי:

 . 90%מושעה ולקבל 

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

 נכון.  גאולה אבידן:

אין שיקול דעת, בכל מקרה  לעובד לעניות דעתי יעקב בורובסקי:

צריך שזה יהיה תחת ריאיון של מנהל כוח האדם, מסודר, אולי גם יועצת משפטית 

 שיושבים ומסבירים לו מה אנחנו אומרים. 

 אז בואו ננסח את זה כהחלטה, או שזה ברור.  ר, אמיר גילת:"היו

 ננסח. גאולה אבידן:

הוועד המנהל  אוקי, אז ננסח כהחלטה: בפני ר, אמיר גילת:"היו

מוגשת בקשה נוספת להארכת השעייתו של מר דוד חיות. לחברי הוועד המנהל אין 

את הכלים המתאימים כדי לדעת פרטים נוספים על תיק החקירה, פרטים הנמצאים 

רק בידי רשויות החוק, ולפיכך באופן עקרוני, מחליט הוועד המנהל להיענות לבקשת 

 - - -בדה שמדובר בבקשת הארכה שנייה משרד המשפטים. עם זאת, לאור העו

רגע, ולאור העובדה שלעובד משולמים כספים,  גאולה אבידן:

 על אף ההשעיה. 90%משכורת של 
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אוקי. מבקש הוועד המנהל לבחון אפשרות להעביר  ר, אמיר גילת:"היו

את העובד למתקן חלופי של רשות השידור, באופן שלא יהיה בקשר יום יומי ואחר 

ננת. לפיכך, מחליט הוועד המנהל על הארכת תקופת ההשעיה בחודש עם המתלו

ימים. במהלך החודש הזה, תבקש הלשכה המשפטית, ממי זה? מהיועץ המשפטי או 

 מהפרקליטות?

 מהפרקליטות.  יעקב בורובסקי:

 מהגורמים הרלבנטיים במשרד. ר, אמיר גילת:"היו

 ן דן אלדד.לא, לא, לא, ממי שהמליץ, עורך די יעקב בורובסקי:

מעורך הדין דן אלדד, לקבל את התייחסותו  ר, אמיר גילת:"היו

לאפשרות של העברת העובד למתקן חלופי, וזאת לאור ההתפתחויות שאירעו 

בחקירה בשבועות האחרונים. לאחר קבלת עמדת היועץ המשפטי, או ככה, אם 

ו למתקן הפתרון יהיה מקובל על היועץ המשפטי, מאשר הוועד המנהל את העברת

אחר של הרשות, ולא יתכנס הוועד המנהל לדיון נוסף בעניין. במקביל, מנחה הוועד 

המנהל את ההנהלה לזמן את העובד לשיחה אישית, בנוכחות נציג הלשכה 

 - - -המשפטית 

 ומנהל הרדיו. יוני בן מנחם:

בסדר, מי שאתה רוצה, בכוונה לא אמרתי. בכוונה  ר, אמיר גילת:"היו

 , מי שאתה תחליט. אמרתי הנהלה, תחליטו אתם, אין בעיה. לא נכנסתי

 אין בעיה, צביקה יטפל בזה.  יוני בן מנחם:

בהשתתפות נציג הלשכה המשפטית, בה תובהר לו  ר, אמיר גילת:"היו

 מהות העברתו למתקן חלופי. בסדר? יש תוספות, משהו?

ש לא, בסדר גמור. תעשו לכם רק ל"ל, בעוד חוד יעקב בורובסקי:

 צריך להרים את הטלפונים ולראות מה קורה.

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

. יש לו זכויות 50%, יש לו 90%אגב, לדעתי אין לו  יעקב בורובסקי:

 - - -משלו 

 לא, יש לו אחוז גלובלי.  חנה מצקביץ:
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 יש לו שכר גלובלי. :צביקה צימרמן

, יכול תן לי רק להשלים את הראיות מה לדעתי יעקב בורובסקי:

, ואת יכולה להוסיף לקלוט 50%להיות שאני טועה לגמרי. חוק ההשעיה הוא עד 

 ?90%השעיה עד זכויות. 

כן, הייתה פה בקשה מיוחדת שהם הסכימו לאור  :צביקה צימרמן

הנסיבות של המקרה וכו'. הוא עבר ניתוח, זו הייתה בקשה על בסיס המחלה שלו 

 וכו'.

 מי הסכים? יעקב בורובסקי:

 נדמה לי שמשרד המשפטים הסכים.  :יקה צימרמןצב

בית הדין, הם פנו לבית הדין. אמרנו שאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

 אדישים ובית הדין קבע א תזה. 

פנינו ליו"ר ולמנכ"ל ואנחנו אמרנו שאנחנו  חנה מצקביץ:

 משאירים את זה לשיקול דעתם.

 לא הייתה לנו התנגדות.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל אני חשוב שלימים נציבות שירות המדינה  ורובסקי:יעקב ב

 . 50%מדברת על 

 אבל בית הדין יכול להגדיל בנסיבות מיוחדות.  חנה מצקביץ:

 ברור, ברור. אם זה בית דין אני מסכים. יעקב בורובסקי:

טוב, אני עובר לנושא הבא: הרחבת שידורי  ר, אמיר גילת:"היו

במאי התחלנו  6-הדיגיטלית. כזכור לכם אנחנו ב הניסיון של ערוץ החדשות והמדיה

יהפוך לערוץ  33בשידורי ניסיון של ערוץ החדשות. על פי החלטת המליאה, ערוץ 

במאי, עם השקת תפיסת השידור החדשה בערוץ הראשון,  6-חדשות ותרבות, וב

התחלנו את שידורי הניסיון ובעצם מאז כל שעה עגולה, החל מהשעה תשע בבוקר 

שעה ארבע אחר הצהריים, יש מבזק חדשות, וגם התכנים הותאמו מתכנים ועד  ה

, לתכנים יותר אקטואליים, whateverאו  80-הותאמו מתכנים של ארכיון משנות ה

זאת אומרת שידורים חוזרים של היומן, מבט שני, פוליטיקה, תכניות אקטואליה 

יודעים, זה זליג,  שיתאימו לאופי ערוץ חדשות ותרבות. מי שעסק אז בזה אנחנו
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ששוב זה המקום להגיד לו תודה על מה שעשה, כיוון שבאמת בעלות אפס הצלחנו 

להעלות שידורים בערוץ החדשות, כולל כאמור מבזק כל שעה, שזה הישג לא מבוטל 

ובשקט, בלי רעשים. עלה בדעתי שעם הבחירות אפשר אולי לנסות להרחיב את 

כדי לנצל את התקופה הזאת ולהרחיב את  שידורי הניסיון, אל מעבר למבזקים,

השידורים האלה, לא בשעות אלא בתכנים. זאת אומרת מאחר שכרגע, ואני אגיד 

כיום מחולקים כדלקמן: משמונה בבוקר עד ארבע  33למי שלא יודע: שידורי ערוץ 

אחר הצהריים זה שידורים בעברית, שעד השינוי הזה שהצבעתי עליו היה ממילא 

, בשפה העברית, בכלל לא קשור לערבית. בין 80-ל הארכיון משנות הרק שידורים ש

השעה ארבע אחר הצהריים לשמונה בערב זה שידורים של חטיבת החדשות וחטיבת 

התכניות של הטלוויזיה בערבית, ולאחר מכן משמונה, בשמונה זה מבט ואחר כך 

 , יש כל מיני. CSIבתשע זה שידורים חוזרים, הן של ערבית, הן של עברית, יש גם 

 זה ערבית או קנוי, אבל זה שידורים חוזרים.  :רבינוביץ זליג

הצופה לא יודע לאיזו יחידה ארגונית זה שייך.  ר, אמיר גילת:"היו

הוא רואה בליל של תכניות, בין בעברית, בין בערבית או בין באנגלית. ולכן, כרגע 

יב את שידורי הניסיון כדי לעשות את הניסיון הזה וכדי לנסות בכל זאת להרח

ולצעוד צעד קדימה בדרך לביסוסו של ערוץ החדשות, ומצד שני לא לעשות עכשיו 

רעש מיותר לפני שהרפורמה ממש נכנסה, ועוד כל מיני פרמטרים שקשורים גם 

למדיה בערבית, אני מדבר כרגע שוב, רק על השעות שמונה עד ארבע, שבהן אין שום 

דיה בערבית ולא של שום דבר אחר. וביקשנו לבחון את פגיעה בשום שידור, לא של מ

 - - -, אתה רוצה שמנהל כוח האדם -ההנהלה ו

לא, זה לא שייך לכוח אדם. יש חוות דעת משפטית  יוני בן מנחם:

בנושא. אנחנו צריכים לקבל את ההסכמה של העובדים, צריכים להתייעץ איתם. 

חדשות ותרבות ולכן הדבר היחידי  העובדים מתנגדים להפעלה של הערוץ הזה כערוץ

שאנחנו יכולה לעשות זה בין המבזקים לתת שידורים חוזרים של תכניות 

אקטואליה, ואם יש אירועים חדשותיים שאנחנו מעבירים אותם בערוץ הראשון, 

, במיוחד בתקופת הבחירות. אבל לעשות 33יכולים להעביר אותם בו זמנית בערוץ 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 13 28.10.2012תל אביב,

, אנחנו לא יכולים לעשות, כי זה 33ץ החדשות, רק בערוץ שידורים בלעדיים רק בערו

 יביא לצעדים ארגוניים מצד העובדים.

 ממה נובעת ההתנגדות? ר, אמיר גילת:"היו

ההתנגדות שלהם נובעת מכך שמדובר בשינוי  יוני בן מנחם:

 -האופי של הערוץ, והקמת ערוץ חדש. זה מחייב הסכמתם, כולל פיצוי על זה שהם  

- - 

 שהם מה? לה אבידן:גאו

 שהם יעבדו בערוץ חדש.  יוני בן מנחם:

 - - -תודה. אני רק  ר, אמיר גילת:"היו

את צוחקת. מה את רוצה שאני אגיד? זה מה שהם  יוני בן מנחם:

 אומרים. 

אני אפתח באנקדוטה ואחרי זה אחזור למה  ר, אמיר גילת:"היו

הקמת ערוץ החדשות, אני  שנאמר. כשאני יצאתי מישיבת המליאה שבה הוחלט על

שלחתי מכתב לכל הוועדים במסגרת ההידברות ושיתוף הפעולה, וכו', ושלחתי 

מכתב לכל אחד מיושבי ראש הוועדים ברשות השידור ודיווחתי לו על החלטת 

לערוץ החדשות והתרבות  33המליאה בהתרגשות רבה, שהחלטנו להפוך את ערוץ 

מאחד  –ישרתי להם. התשובה הייתה ונהיה איתם בקשר, נעדכן אותם. רק ב

מה ייצא לנו מזה. זאת אומרת  –הוועדים קיבלתי, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט 

איפה, מי יפעיל, למה יפעיל, איפה יפעיל וכו' וכו'. וזה כנראה רשות השידור. זאת 

אומרת במקום ללכת יד ביד וכתף אל כתף עם הקמת ערוץ חדש, רק מחפשים איפה 

בסדר, אנחנו גם מכבדים כמובן את ארגוני העובדים וכמובן את העובדים.  לא. אבל

רק פה אני רוצה להסביר ככה, כרגע מי שמפעיל את הערוץ, ואלף לא מקימים ערוץ 

, ואני מדבר כרגע על 33חדש. יש ערוץ ששייך לרשות השידור, קוראים לו ערוץ 

ים חוזרים. ממאי המסגרת של שמונה עד ארבע. משודרים שם תכנים בשידור

משודרים שם גם מבזק חדשות. השעה היא תשע, כדי שלא תהיה עלות נוספת. זאת 

אומרת אם היינו עושים שמונה, היינו צריכים להביא את העובדים בשבע, ואז זה 

משליך על השעות הנוספות שלהם. כשהם באים לעבודה בשמונה והם מדווחים 
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אותם לאולפן בשעה תשע, זה לא עולה שהם באים לעבודה בשמונה, אם מכניסים 

 שקל אחד ולכן זה גם יסתיים בארבע, מן הטעם גם של שעות השידור של הערוץ. 

 - - -לא, ארבע גם מסתיים  :מושון מצליח

אמרתי, מהטעם של שעות השידור. אז אלף אין  ר, אמיר גילת:"היו

ה, זאת ערוץ חדש. שתיים, חטיבת החדשות היא זאת שמפעילה את הערוץ הז

אומרת ועובדי חברת החדשות ממילא באים לעבודה ולפחות מדווחים שהם באים 

לעבודה, וכל מה שאמרו להם עכשיו הוא שפשוט תכנסו לאולפן ותשדרו מבזקי 

חדשות. עכשיו רוצים להרחיב את זה לעוד קצת שידורים. ופה באמת לא ברורה אלף 

ה ערוץ נוסף. אנחנו גם נוכל לתת ההתנגדות, כי אני חושב שזו ברכה לכולם אם יהי

למשלמי האגרה תמורה שלמה לאגרה. לא רק ערוץ טלוויזיה אחד אלא שני ערוצי 

טלוויזיה, ורשות השידור פה תוכל לעשות צעד שהוא מאד מאד חשוב, גם מבחינת 

השירות לאזרח והתמורה לאגרה, גם מבחינת הבשורה הטובה שהשידור הציבורי 

ץ החדשות הראשון; והדבר השלישי, שקשור גם להגדרת הוא זה שהקים את ערו

הנושא בסדר היום, זה המדיה הדיגיטלית. זאת אומרת אני בעיני רוחי רואה ערוץ 

פה שמתנהל בפלטפורמה הטלוויזיונית, אבל משודר במקביל גם באפליקציות, גם 

רשות באתר האינטרנט ואין עוררין שזה יכול להגדיל את המוניטין ואת התכנים של 

 השידור. 

אני מציע להסתכל על חצי הכוח המלאה. מדובר  יעקב בורובסקי:

בשידורי ניסיון. תייצרו הידברות עם הוועדים, תנסו לזקק את המחלוקות במידה 

וקיימות. באותה מידה לדבר על ההסכמות. נדמה לי שגם וועדי העובדים יודעים 

עשייתי ולכן אני לא רואה שבהינתן שמתקיימת פה רפורמה, הם מחויבים לשקט ת

, תיכנסו לאיזו -אבל, כמו כל דבר בחיים, זה סוג שלאת החששות הגדולים לעתיד. 

שהיא הידברות. אני לא מאמין שוועדי עובדים מתכוונים לכרות את הענף שהם 

יושבים עליו. שום מקום עבודה שאינו מתפתח, הוא בסטגנציה. אז הרפורמה באה, 

ירצו וועדי עובדים מסוימים להתנגד, גם בנושא הרפורמה הרפורמה יוצאת לדרך. 

  - - -לא הייתה ביניהם תמימות דעים ו 

 עדיין אין. :דובר
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עדיין אין. אז לכן אני אומר, שווה להמשיך  יעקב בורובסקי:

ולראות. יכול להיות שצריך להוסיף תכניות נוספות, ספורט ותכניות קנויות ותכניות 

 אקטואליה. 

זאת לא הבעיה של התוכן. הבעיה שלהם היא  נחם:יוני בן מ

 - - -הדרישות לפיצוי. אנחנו בדיאלוג 

 על מה פיצויים? הם ממשיכים לעבוד. גאולה אבידן:

 הם מדווחים שהם עובדים.  ר, אמיר גילת:"היו

אני מניח שסביב השולחן הזה אין מחלוקת  יעקב בורובסקי:

 פנימית. 

מר, אנחנו קודם כל בהידברות אני רק רוצה לו יוני בן מנחם:

איתם, יש לנו הידברות שוטפת עכשיו בשני צירים גם עם ההסתדרות וגם עם 

האגודה וגם עם הוועדים בעניין של הרפורמה, ואנחנו ננסה לקדם. השאלה היא אם 

פה צריך להיות צודק או חכם, או חכם וצודק, כי בסופו של דבר אם אנחנו נעשה פה 

 - - -אנחנו נגיע צעדים חד צדדיים, 

לא, לעשות חד צדדי זו טעות גדולה. מי שמתכוון  יעקב בורובסקי:

 לעשות צעדים חד צדדיים זו טעות גדולה. 

ואף אחד לא מתכוון לעשות. לכן אני אומר, אנחנו  יוני בן מנחם:

 - - -כרגע בסד הזה 

 בוא, מה זה צעדים חד צדדיים? כגון?  גאולה אבידן:

 . במתכונת החדשה, שמעבר למבזקים. .. יוני בן מנחם:

 בסדר, אז זה בהדרגה ותחת שיחות.  יעקב בורובסקי:

 מבחינה משפטית.  ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה להעלות כמה נקודות בבקשה. אבל  חנה מצקביץ:

יהיה חלק מהמדיה  33שאלה אחת, כשאתה דיברת על המדיה הדיגיטלית, אז ערוץ 

 הדיגיטלית?
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כרגע עוד לא דיברתי על  מדיה דיגיטלית. דיברתי  גילת:ר, אמיר "היו

. זאת אומרת 33כרגע על המדיה הדיגיטלית, בין השאר כהשתקפות של ערוץ 

 , ותיכף אני ארחיב על זה טיפה. 33כשדיברתי על ערוץ 

טוב, אז אנחנו נתנו חוות דעת לגבי איך בונים  חנה מצקביץ:

ך לעשות את המבנה הארגוני שלו. על פי המבנה , צרי33מדיה, וזה נכון גם לגבי ערוץ 

הארגוני שלו נגזרים התקנים, מספר העובדים, יחסי הגומלין בין כל העובדים. 

 דרת. צריכים לעשות עבודה מסו

כן, אבל פה זה קצת שונה, מפני שאנחנו מדברים  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -על כך שחטיבת החדשות  

 י להתייחס. לא, אז רגע, תן ל חנה מצקביץ:

 אנחנו לא מקימים מדיה וגם לא מקימים ערוץ.  ר, אמיר גילת:"היו

אז כרגע, כדי לעשות את המבנה הארגוני, וכדי  חנה מצקביץ:

או  20שהערוץ הזה יהיה ערוץ נפרד, צריך לעשות לו מבנה ארגוני, כי עד היום במשך 

 ורות של מבקר המדינה. , הוא עדיין ניסיוני ויש על זה ביק33שנה שמופעל ערוץ  30

  - - -אבל זה יהיה בצוות ה...  יעקב בורובסקי:

אז צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. אם רוצים  חנה מצקביץ:

להמשיך את השידורים הניסיוניים, זאת החלטה של המליאה. אני חושבת שלמען 

ים הסדר הטוב צריך להחזיר את זה למליאה כדי שהיא תחליט להאריך את השידור

 - - -באופן ניסיוני 

 - - -עד מתי המליאה  יעקב בורובסקי:

 לא, היא לא קבעה זמן.  ר, אמיר גילת:"היו

 מישהו קבע זמן? יעקב בורובסקי:

 רגע סליחה, תנו לי להעיר את ההערות שלי.  חנה מצקביץ:

 לא, אבל אני שואל, מישהו קבע זמן? יעקב בורובסקי:

 לא. ר, אמיר גילת:"היו

לא. אבל אני חושבת שמשני טעמים זה צריך  קביץ:חנה מצ

לדעתי לחזור למליאה. מהטעם האחד שאתם בעצם, ואני רוצה קודם להגיד דברים 
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אחרים. מאחר שזה לא כרגע ערוץ נפרד, אפשר להפעיל את זה כמו שאתם אומרים, 

במסגרת חטיבת החדשות. מה זאת אומרת? זה לא משנה, יגידו לה גם לשדר 

. זה לא ערוץ 33היא משדרת גם באינטרנט והיא משדרת ככה בערוץ  באינטרנט,

נפרד, זה לא ערוץ שיש לו מבנה ארגוני, זה במסגרת משימות. וכאן צריך להטיל 

, הם משדרים תכניות בערוץ 1משימות על העובדים, כמו שמשדרים תכניות בערוץ 

ות מנהל , במסגרת משימות העבודה שלהם. מי שאחראי לזה זה צריך להי33

החטיבה של חטיבת החדשות או משהו כזה, כדי שזה יהיה באופן טבעי. עכשיו, לגבי 

ההחלטות האלה, אנחנו דנים פה בעצם בלוח שידורים. לוח שידורים זה דבר שצרך 

 לבוא למליאה. 

 זה וועדת תוכן.  ר, אמיר גילת:"היו

 לוועדת התוכן.  חנה מצקביץ:

 לא דנים בלוח שידורים. לא, אבל אנחנו  יעקב בורובסקי:

סליחה, אני ראיתי גם, אתה הפנית אותי  חנה מצקביץ:

, שהיא 33, וראיתי שהקומה וועדה מיוחדת לערוץ 33להחלטות שהיו בעניין של ערוץ 

הפסיקה, אני לא יודעת אם היא התכנסה אפילו פעם אחת, שהיא הייתה צריכה 

 - - -לקבוע מה 

ריכה להכין את זה לדיון במליאה. היא הייתה צ ר, אמיר גילת:"היו

 ברגע שהמליאה קיבלה את החלטתה,  הוועדה פסקה מלהתקיים. 

אז אני אומרת את מה שאני סבורה. אני סבורה  חנה מצקביץ:

הוא ערוץ שהגיע כמה פעמים לבתי הדין  33שהדבר צריך לחזור למליאה, כי ערוץ 

דאי לעשות את הדברים לעבודה וכיכב כמה פעמים בדו"חות הביקורת, ולכאן כ

בצורה מסודרת. המליאה, שהיא קובעת המדיניות, היא צריכה לדעת, היא קבעה 

ניסיון, שאתם רוצים להאריך את הניסיון, לכמה זמן להגדיל את זה, ואיך הערוץ 

הזה עובד. ולגבי שאר הדברים, זה צריך לעבור לוועדת התוכן או למליאה, לגבי 

שאני אומרת, השידורים צריכים להיעשות באופן השידורים הספציפיים. וכמו 

הרגיל, אז אני לא יודעת להתייחס וגם אני לא חושבת שזה עניינו של הוועד המנהל, 

 - - -מי האחראי שם לשידורים, לשיבוץ של התכניות 
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 וודאי שלא אנחנו . ר, אמיר גילת:"היו

 - - -כי זה בדיוק במסגרת של החטיבה  חנה מצקביץ:

 - - -אל תכניסי אותנו  יר גילת:ר, אמ"היו

 כמו שנעשים הדברים בחטיבת החדשות.  חנה מצקביץ:

 –רגע, חנה, האנגלי נבון. הוא אומר שכשאין בעיה  יעקב בורובסקי:

לא צריך פתרון. מה קרה פה? אנחנו עוסקים בדיון אחד שעניינו האם מרחיבים את 

 - - -ל איך לא על מה ולא עשידורי הניסיון. זה הדיון עכשיו. 

  - - -אבל ברגע שזה   חנה מצקביץ:

רגע, רגע, את ביקשת את הזמן? לא על מה ולא על  יעקב בורובסקי:

איך ולא על למה ולא על כלום. כי מה בעצם אומרת נאוה, היא אומרת תשמע, 

הרחבה עלולה לייצר משבר. זה מה שהיא אומרת. עכשיו אנחנו צריכים להחליט את 

ה פרופר ועדת מנהל, שום דבר אחר. משתתקבל על ההרחבה, ילכו ההחלטה הזאת. ז

לוועדת תוכן, כמו לכל תכנית אחרת, ויחליטו, כמו לכל דבר אחר. יקיימו את הדיון, 

ירצו את זה בגובה הזה, בעובי הזה, בעוצמה הזאת, הרי לא הולכים אל המליאה 

ו בוועדת תוכן. זה כמליאה, הולכים לוועדת התוכן שעוסקת בלוח השידורים וידבר

יתווכח על תוכן א' וזה יתווכח על תוכן ב', ובסופו של דבר הדברים יתקבלו. כלומר, 

מה שהדיון עומד פה הוא פרופר וועד מנהל ושום גוף אחר מהמוסדות. אולי יש 

גופים שמתיימרים לטפל, אבל זו חובתו של הוועד המנהל ואחרי זה כל אחד אחר 

ן תקיימו איזה דיונים שאתם רוצים. בתוכן, בוועדה שיוסיף לעצמו, ולאחר מכ

 - - - 33המיוחדת של 

 אין, אין, הוועדה לא קיימת.  ר, אמיר גילת:"היו

 - -, אז יחידות מיוחדות וכאלה 33... הגידולים זה  יעקב בורובסקי:

- 

אין יותר ועדה כזאת. הייתה ועדה משותפת.  ר, אמיר גילת:"היו

זו הייתה ועדה משותפת של ההנהלה והמוסדות, כדי  הוועדה פשוט קמה בזמנו

להכין את הצעד ההחלטה למליאה. ברגע שהמליאה קיבלה את ההחלטה, אין עוד 

 טעם בוועדה. אני רק רוצה להוסיף ברשותכם. 
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אני רוצה להעיר, אני בהחלט מסכימה עם בורו,  גאולה אבידן:

 - - -תוכן אנחנו לא דנו וזה מה שגם אגב נכתוב בהחלטה, תוך הסתייגות שמה ה

 זה לא תפקיד הוועד המנהל.  :יעקב בורובסקי

ולכן אמיר, כשאתה אומר הרחבת שידורי הניסיון,  גאולה אבידן:

עוד לא ראיתי, ניסיתי, קראתי מספר פעמים את הדף הזה. כתוב מתשע עד ארבע, 

 אז מה ההרחבה? תסביר לי בבקשה מה ההרחבה?

נושא של המליאה. המליאה החליטה על אחד, ה ר, אמיר גילת:"היו

 שידורי ניסיון, היא לא תחמה אותם בזמן מבחינת כמה זמן זה יימשך. 

 זה צריך להיות משהו סביר. חנה מצקביץ:

נכון, אני חושב שכמה חודשים זה עדיין סביר.  ר, אמיר גילת:"היו

 אנחנו בקושי אולי חצי שנה. סדר גודל של חצי שנה. 

 י.אוק חנה מצקביץ:

היא תחמה את השעות שמונה עד ארבע. אנחנו לא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מדברים פה על הרחבה של השעות כפי שאמרתי. אנחנו מדברים על 

 הרחבה של מה? גאולה אבידן:

אני אסביר. על הרחבה של התכנים. קודם כל  ר, אמיר גילת:"היו

קט. אז אלף מבחינת להביא אנחנו עוד לא נתנו פומבי לערוץ הזה, כי הוא עלה בש

אותו למודעות הציבור, כי אף אחד כרגע לא יודע שהערוץ הזה משודר. בעצם 

משדרים את זה כל שנה, אף אחד לא יודע על זה. שתיים, שינוי של התכנים כפי 

שהצבעתי, במקום תכנים ארכיונים של תכניות בידור ואחרות, תכנים שמתאימים 

חדשות, יותר תכניות אקטואליה. גם על כך אגב ועדת באופי שלהם לתכנים של ערוץ 

התוכן נתנה את דעתה ולא פעם ולא פעמיים זה עלה בדיוני ועדת תוכן, וזה הדברים 

שנאמרו, ככתבם וכלשונם בוועדת תוכן. לכן אני אומר, לחזור למליאה בשלב זה זה 

רה אם זה מוקדם, כי המליאה כן ייפתה את הכוח לתת שידורי ניסיון. היא לא אמ

יהיה מבזקים או זה. אנחנו עדיין במסגרת שידורי הניסיון, שטיפה משנים אותם 

כרגע. עוד פעם, אין פה הרחבה דרמטית בשעות ולא כלום. מובן שלוח השידורים 

וזה גם נאמר בוועדת תוכן, כמי שאחראי על שידור התכנים זה ועדת תוכן. יתרה 
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ה, אני אמרתי שלוח השידורים ייקבע על מזאת, גם בוועדת המדיה הערבית האחרונ

ידי ועדת התוכן בין שמונה לארבע, וכשנגיע לשידורים של שמונה עד שתים עשרה, 

שזה שידורים של רב שפות, או דו לשוני, אז תהיה ועדה משותפת של ועדת המדיה 

בערבית וועדת התוכן, כדי לקבוע יחד את לוח השידורים, בגלל שזה היה ערוץ בעבר 

 ה שייך כביכול למדיה בערבית, כך שאף אחד לא ייפגע. שהי

 הרחבה, המשמעות? –אז תסביר לי  גאולה אבידן:

בגדול, זה אלף הרחבה מבחינת להוציא את זה  ר, אמיר גילת:"היו

החוצה. אלף אני אומר, לא לזה התכוונתי, אבל תוך כדי שיחה זה א',ב' לפרסם את 

ת שידורים, מה שיש היום זה מבזק כל שעה דבר קיומו של הערוץ. שתיים, מבחינ

ושידורים. אז שאלף אולי נאריך יותר את המבזקים, כי בתקופת בחירות יש הרבה 

יותר טקסטים וחומרים, וזה כרגע מוגבל לשלוש ואפשר להמשיך אותו אולי לפרק 

 זמן ארוך יותר. 

 ... עד שבע דקות.  יוני בן מנחם:

, זה רעיון מצוין, עד שבע דקות. וגם נכון, בהחלט ר, אמיר גילת:"היו

שהתכנים ישתנו, אבל זה הרחבה, זאת אומרת לא לקחת איזו תכנית משנות שיר עם 

, אלא תכניות שיותר מתאימות. והדבר הנוסף שאני רואה בעיני רוחי בהרחבה, 80-ה

ופה אני שומע שזה בלתי אפשרי כרגע, אבל תיכף נראה למה, זה לעשות פריצות 

ם יש עכשיו מסיבת עיתונאים דרמטית או לא דרמטית, שמשהו שקשור שידור. א

זה סתם דוגמאות. זה אירוע לבחירות או לא, לא משנה, בחירות בארצות הברית, 

חדשותי שלא מספיק חזק בשביל לפרוץ לערוץ הראשון, אז אפשר לעשות את זה 

רוצה להדגיש   , אלא אם כן יש פה איזו בעיה משפטית. והדבר הנוסף שאני33בערוץ 

הוא, ופה עוד פעם, מבחינת המשימות שמוטלות על העובדים. תראו, למה בזמנו 

יש את  1? מפני שבערוץ 1יהיה ערוץ החדשות ולא ערוץ  33המלצתי שערוץ 

הטלוויזיה החינוכית. הערוץ הזה הוא בעצם לא שלנו. עד אחר הצהריים הוא לא 

לפרוץ באירוע חדשותי, אנחנו צריכים שלנו, וכל פעם שיש אירוע חדשותי, בשביל 

שעות  24הסכמה של החינוכית. ולכן אמרתי בואו ניקח את הערוץ שהוא שלנו 

, ושם נעשה את הפריצות. זאת אומרת פה אני לא מצליח להבין 33ביממה, ערוץ 
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תפרוץ, מה זה עניינו אם  –למה אם יש עובד, אם יש איזה אירוע ואומרים לעובד 

 ? 33או אם הוא פורץ לערוץ  1 הוא פורץ לערוץ

 לגמרי, לגמרי. גאולה אבידן:

אם החינוכית נותנת לי את השידור, אז הוא פורץ  ר, אמיר גילת:"היו

. 33ואם הוא לא פורץ, אז אני מחליף את הסוויצ' ועושה את הפריצה בערוץ  1לערוץ 

 אני לא יודע. 

 זה מה שלא הבנתי.  גאולה אבידן:

אסביר. מבחינת ההיגיון, זה לא שאנחנו אני  יוני בן מנחם:

תומכים בעמדה הזאת. אבל הם אומרים, אם האירוע מספיק חדשותי, אז תפרוץ בו 

, 33-, אין לי בעיה שהוא יעבור במקביל גם ב1. ואז אם אתה פורץ בו בערוץ 1בערוץ 

, 33, אתה רוצה לפרוץ רק בערוץ 1באותה פריצה. אבל אם אתה לא פורץ בו בערוץ 

אתה רוצה ליצור פה ערוץ חדש, שזה דבר שהוא לא קיים ולא אושר מבחינתם,  אז

 אני לא אומר שהם צודקים.

 מה זה מבחינתם?  גאולה אבידן:

מבחינת הוועדים. זה לא אושר ברפורמה, זה לא  יוני בן מנחם:

 אושר בתכנית הרפורמה, לא אושר בהסכמי עבודה. 

ים. הם צודקים. ניסיון לא חברים יקרים, הם צודק יעקב בורובסקי:

 מקבע ערוץ חדש. ניסיון כשמו כן הוא. 

זה מה שאני לא מבינה, אני מנסה להבין איזה  גאולה אבידן:

 היגיון. 

 - - -אני מבין  יעקב בורובסקי:

רגע, תסביר לי, עובד נמצא בשטח, הקליט משהו  גאולה אבידן:

? מבחינה 1או  33 –ישודר  מסוים, משדר משהו, הוא אמור להחליט באיזה ערוץ זה

של קניין רוחני, זה לא הופך להיות, מבחינת המהות, מה שהוא שידר או מה שהוא 

 עושה, זה לא חומר ששייך באיזה שהוא אופן לרשות? 

את מתחילה מהסוף. הוא לא בשטח, הוא לא  מושון מצליח:

 - - -משדר מהשטח. השאלה היא אחרת, האם אתה יכול היום 
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 גאולה, תני לי חצי דקה. סקי:יעקב בורוב

שחס וחלילה, בגלל שזה יחייב אותו להימצא שם,  גאולה אבידן:

 אז זה פתאום שינוי. 

בעצם גאולה, מה שאת אומרת, לא צריך להגיע  חנה מצקביץ:

 - - -להסכמי רפורמה עם העובדים. הם עובדים שלנו, וכל מה ש 

 לא, לא העובד, הפרודוקט.  גאולה אבידן:

 - - -גאולה, הפרודוקט  בורובסקי:יעקב 

הפרודוקט אבל מישהו מייצר אותו, מישהו משבץ  מושון מצליח:

 אותו. 

, זה דיני שנייה אחת חברים, זה לא קניין רוחני יעקב בורובסקי:

עבודה. הקניין הרוחני כל כולו הוא של הרשות. גם לעובדים אין על זה מחלוקת. הם 

עושה בכיוון הרוחני הזה שימוש במסגרת הסכם עובדים כל הזמן, כל זמן שאתה 

העבודה שלנו, אני מצדיע לך. תעשה איזה שימוש שאתה רוצה. ברגע שאתה מייצג 

ערוץ חדש, שהוא חורג מהסכם העבודה שלנו, בוא איתי בדברים על הערוץ החדש. 

הפרשה, לא פשרה, הגישה שאנחנו מצאנו, אמרנו אנחנו כרגע בודקים ניסיון להקמת 

וץ חדש, והניסיון הוא ניסיון לתקופה. חצי שנה, שבעה חודשים. כרגע כדי לא ער

 לזעזע את המערכת, דיברו רק על מקבצי חדשות, נכון?

 נכון. יוני בן מנחם:

עכשיו, אם אני מבין את כל הדיון נכון, באה  יעקב בורובסקי:

תה ההנהלה ואומרת תשמע, אם תרחיב עוד קצת, אתה מגיע לנקודת המשבר. א

רוצה ללכת לזה או לא ללכת לזה. זה הדיון שמונח בפנינו. עכשיו, אני בדעה שאם יש 

הבנה שחומרים שמשודרים בערוץ הראשון או שידורים חוזרים או שידורים חיים 

שהם בו זמנית, נתקבל כחלק מהניסיון, תלכו על ההרחבה במסגרת הזאת. זה 

יחה של החדשות, פתיחה של חומר מצוין. זה בסדר. זה נהדר. יכול להיות שיש פת

. סתם אני אומר, משודרת 33משודר שישודר בערוץ הראשון ואז יש הרחבה בערוץ 

 -- - -מסיבת עיתונאים של מישהו 

 הבחירות זה ממש אקטואלי. גאולה אבידן:
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ואז פורץ לערוץ הראשון ונשאר עוד דקה או  יעקב בורובסקי:

גמור לעשות את זה. ההמלצה שלי לא שתיים בערוץ הזה. אני חושב שזה בסדר 

 להגיע לעימותים, לא להגיע לפיצוצים, לא להגיע לזה, בטח לא בנקודת הזמן הזו.

 וודאי שלא. ר, אמיר גילת:"היו

למה? כי אם נרצה להתקוטט שיהיה כדאי על מה  יעקב בורובסקי:

 להתקוטט.

אמיר, במסגרת הרפורמה יש התייחסות לכל זה?  גאולה אבידן:

 מה? אז 

 לכן אני מביא את זה. ר, אמיר גילת:"היו

  - - -מה זה אתה מביא את זה? זה לא אמור ל  גאולה אבידן:

ההסכמים כידוע נחתמו לפני שאני או המנכ"ל  ר, אמיר גילת:"היו

 נכנסנו לתפקיד.

 הוא לא היה שותף לזה.  יוני בן מנחם:

ום אז המקום שזה אמור לבוא, תסלח לי, המק גאולה אבידן:

שזה אמור לבוא זה לא אמור לבוא כאיזה מכתב הרחבה, אלא כשאתה דן ברפורמה, 

 במסגרת הדיונים על הרפורמה, תביא גם את זה. 

 - - -כן, אבל בעתיד לבוא, ההסכם הזה  יעקב בורובסקי:

בסדר, אני אומרת העתיד לבוא, הרפורמה כבר  גאולה אבידן:

 בפתח לדבריכם.

 תשמעי. תיכף ר, אמיר גילת:"היו

אז אני אומרת, גם במסגרת הרפורמה, לא, כי זה  גאולה אבידן:

 נראה איזה משהו אחר לגמרי.

  - - -בסדר, יש פה שני ..., אחד עכשווי ואחד של  יעקב בורובסקי:

 וזה לא שינוי ניואנסים. גאולה אבידן:

נכון. תראו, כמו שאמרתם לא צריך ליצור בעיה,  ר, אמיר גילת:"היו

ת את זה? אין פתרון לבעיה כשאין בעיה. אז לא צריך פתרון. אז אלף כרגע איך אמר

אנחנו משאירים את המצב כמו שהוא. אני רק אומר, אני מביא את זה לפה אלף 
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מפני שאנחנו טיפה רוצים להרחיב, בלי לזלזל, באמת עד נקודת האל חזור. ואני 

הל, מכיוון שהמליאה מסכים גם עם מה שבורו אמר, כרגע הכתובת זה הוועד המנ

נתנה החלטה עקרונית שהיא גם לא תחמה אותם במועד, היא תחמה אותם בשעות 

ואנחנו לא חורגים מהשעות. אנחנו עדיין במנדט של המליאה וגם מבחינת זמן. אז 

 דיברו על שנה אני זוכר.

אוקי, אז אני מסכימה למה שבורו אומר, בכפוף  גאולה אבידן:

 יבוא  ברפורמה.לזה שאתם אומרים שזה 

רגע, אז אחד כמובן שההנהלה תמשיך בהידברות  ר, אמיר גילת:"היו 

 - - -עם העובדים בניסיון לראות, קל וחומר אחרי שהרפורמה תפרוץ בקרוב 

 אפשר, בעזרת השם. יוני בן מנחם:

איך אפשר להרחיב את שידורי הניסיון. כרגע,  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ת המבזקים לשבע דקות או מבחינתנו אנחנו מאריכים א

 עד שבע דקות, לפי העניין.  יוני בן מנחם:

עד שבע דקות, כמובן לפי שיקול דעת מקצועי של  ר, אמיר גילת:"היו

העורך הראשי והכפופים לו. וגם התכנים של הערוץ יותאמו כולם לתכנים של ערוץ 

מים לערוץ חדשות. זאת אומרת שידורים חוזרים ואחרים, של תכנים שמתאי

 - - -חדשות ואקטואליה, ולא 

 - - -וזה גם באחריות  יוני בן מנחם:

נכון, כן, צריך לקבל את זה כהחלטה של הוועד  ר, אמיר גילת:"היו

חטיבת החדשות והאקטואליה של  המנהל, של המבנה הארגוני, שזה יהיה באחריות

לא רציתי פה להזעיק הערוץ הראשון, וזה במסגרת שידורי הניסיון. דבר נוסף שאני 

את כל אנשי מערכות המידע וכו' בשביל השאלה הקטנה, אני מציע שתבדקו גם 

אפשרות שבמשך כל השעות האלה של שמונה עד ארבע, יוכנסו מבזקים. אפשר 

לקחת אפילו מרשת ב'. רשת ב' ממילא מזינה לאינטרנט בשידור חי מבזקים, ואז זה 

מח שיהיה שיתוף פעולה בין הרדיו לטלוויזיה, כבר, אפילו של רשת ב'. אני מאד אש

שיהיה אפילו כתוב מבזקי קול ישראל, או רשת ב', מה שאתם רוצים, וזה ללא עלות 
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כוח אדם. ממילא הם מזינים את זה בזמן אמת לאינטרנט, ואז לפחות למראית עין, 

 - - -זה כבר יכול לשנות משהו שבמשך כל שעות שידורי הניסיון  

 .... לוועדים.  חם:יוני בן מנ

 אני לוקח את זה מהאינטרנט. ר, אמיר גילת:"היו

לא משנה, הם יכולים לקפוץ, להגיד שבדלת  יוני בן מנחם:

 האחורית אתה עושה את זה. 

 יגידו, יגידו.  גאולה אבידן:

 ננסה.  יוני בן מנחם:

והדבר האחרון זה שאתה אומר, הדבר הנוסף  גאולה אבידן:

צריך להביא את כל זה במסגרת כללית של הרפורמה, כשאתה והחשוב פה, שאתה 

 דן ברפורמות. 

 אבל ההסכמים חתומים, גאולה.  ר, אמיר גילת:"היו

 בהסכמים. גאולה אבידן:

הרי מה הרפורמה אומרת, שאם בסופו של יום  יעקב בורובסקי:

 בהסכמה בין ועד העובדים לבין זה, לגבי נושא ... 

 להסכם.  צריך להגיע חנה מצקביץ:

רק רגע, בורו, אני ממש מתנצלת. בתחילת דרכנו  גאולה אבידן:

, רדיו וכו' וכו', ואיזה Z, ערוץ Y, ערוץ Xכאן הראו לנו כל מיני פרזנטציות של ערוץ 

 שהוא מדרג ארגוני. זה לא הופיע?

 לא.  ר, אמיר גילת:"היו

 כי הוא לא קיים? גאולה אבידן:

  זה לא היה. ר, אמיר גילת:"היו

ומשהו שנים הוא  20מה זה לא קיים? את אומרת  גאולה אבידן:

 - - -קיים 

 - - - 33לא, לא, כשחנה מדברת על ערוץ  ר, אמיר גילת:"היו

גאולה, זה היה הרצון של אמיר וזה לא היה רצון  יעקב בורובסקי:

 ההנהלה הקודמת שחתמה על הרפורמה. 
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  - - -הייתה בעבר  חנה מצקביץ:

רגע, רגע, תני לי רגע שתי הערות שגאולה תבין.  גילת: ר, אמיר"היו

היא מדברת על הפלטפורמה שקוראים לה בשלט ערוץ  33כשחנה מדברת על ערוץ 

, היא לא מתייחסת כרגע לתוכן. התוכן הזה שהיה בזמנו עד עכשיו, זכה לא פעם 33

ח תיכוני, ולא פעמיים לביקורות כי ניסו לעשו שם ערוצים כאלה ואחרים, וערוץ מזר

ערוץ לווייני, לא משנה כרגע. על זה חנה מדברת שהיו דו"חות. מה שאנחנו עשינו זה 

אלף כשאנחנו נכנסנו לתפקיד המליאה הזאת והוועד המנהל הזה, לא היה שום דבר 

, לא הלווייני, לא המזרח תיכוני. הייתה מתכונת שידורים פשוטה יותר, 33בערוץ 

ן וכו'. אנחנו קיבלנו במליאה הנוכחית החלטה להפוך משמונה עד ארבע שידרו ארכיו

לחדשות ותרבות, כרגע במסגרת שידורי ניסיון. אז הביקורת שחנה  33את ערוץ 

 מתייחסת אליהן לא קשורות לערוץ הזה. אוקי?

 אוקי. יעקב בורובסקי:

עכשיו זה מביא אותי באמת ככה בנושא הזה גם  ר, אמיר גילת:"היו

ה הדיגיטלית. פה גם ההנהלה תמימת דעים איתי. יוני אפילו בחטף לנושא של המדי

אישית, לא צריך לדבר במושגים כלליים, יוני ואני מסכימים שצריך לעשות כל 

מאמץ כדי לזרז את הקמת המדיה הדיגיטלית. שוב, אנחנו מדברים על זה גם כן 

המדיה הדיגיטלית לצד  –הרבה זמן. זה כן היה בשרטוטים כשבאת, גאולה 

טלוויזיה ורדיו. בינתיים יש התפתחות פשוט דרמטית בנושא הזה בערוצים 

מקימים עכשיו, הקימו כבר אולפן  YNET –המתחרים ובאפיקים המתחרים 

טלוויזיה. וואלה הקימו טלוויזיה. אתם רואים גם שהשדרנים הבכירים של 

חנו מהדורות החדשות המרכזיות בערוצים השונים משדרים היום לאינטרנט, ואנ

במקום לצעוד קדימה משתרכים מאחור. במקום שזו תהיה המהפכה, אנחנו לא 

הצלחנו להדביק את זה שנתיים ואנחנו עדיין משתכרים מאחור ולכן אני כן חושב 

עכשיו לקדם גם את נושא המדיה שצריך לעשות כל מאמץ שעם פרוץ הרפורמה 

 - - -הדיגיטלית. אני אמרתי לא פעם ולא פעמיים 

 גם על זה יש הסתייגויות? ורובסקי:יעקב ב
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כן, אנחנו במשא ומתן עם ההסתדרות על זה.  יוני בן מנחם:

 - - -נקווה שנגבש 

תיכף אני אתן לך לעדכן, שנייה. רק אני אומר עוד  ר, אמיר גילת:"היו

פעם, מבחינת האידיאולוגיה, אני חושב שאמרתי לא פעם ולא פעמיים, לדעתי 

את שתשנה את רשות השידור מהקצה. זו גם הזדמנות המדיה הדיגיטלית היא ז

להגיש את התכנים שלנו לקהלים שלא מגיעים אליהם כרגע במעגל הסגור הזה של 

, גם להגיע לקהלים יותר צעירים, ועוד ועוד ועוד, ואני חושב שאנחנו חייבים 1ערוץ 

 להתניע את המדיה הזאת.  2013-כולנו להתרכז בנושא הזה, וב

אם תהיה התנגדות מאסיבית, אני חושב שכדאי  סקי:יעקב בורוב

 - - -לשקול אלטרנטיבה ולהפחית את 

 - - -אז אני רוצה נכון,  ר, אמיר גילת:"היו

 ... קיבל מקום רחב ברפורמה.  מושון מצליח:

 - - -אם תהיה התנגדות, הרי בסופו של יום  יעקב בורובסקי:

 גבי ההתנגדות. תן למנכ"ל אולי לעדכן ל ר, אמיר גילת:"היו

הנושא הזה של המבנה הוצג בדיון עם ההסתדרות,  יוני בן מנחם:

זה והמדיה בערבית, שני נושאים שנמצאים במשא ומתן עם ההסתדרות, אבל באופן 

בלתי רשמי האגודה גם כן הודיעה לנו שהיא רוצה משא ומתן על זה. אנחנו חושבים 

צים אחרים. שמעתם, המצב הוא שזה קריטי, כי אנחנו מפגרים בהרבה אחרי ערו

מאד עגום בקטע הזה. זה אגב העתיד, המדיה הזאת זה מדית העתיד, כי הכל בסופו 

 - - -של דבר ייכנס  

אגב, כשבאתי קראנו לזה המדיה החדשה, עכשיו  ר, אמיר גילת:"היו

 שיניתי את זה למדיה הדיגיטלית, היא כבר לא חדשה. 

מדברים זה שבן אדם יישב  אנחנו מה שאנחנו  יוני בן מנחם:

בבית ויהיה לו מסך אינטרנט גדול בסלון, לא יהיה לו מסך טלוויזיה, ועם השלט 

הוא יגלוש באינטרנט, הוא ייכנס גם יראה את שידורי הטלוויזיה וגם ישמע את 

הרדיו וגם יגלוש באינטרנט, הכל בשלט אחד, בתוך הבית יהיה איזה מה שנקרא 
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זית העתידית. יש כבר מקומות בעולם שזה עובד וזה רץ מדיה סנטר כזה. זו התח

 מהר.

וגם ברשות השידור, ראינו את ההצלחה בזמן  ר, אמיר גילת:"היו

 מיליון כניסות.  6האולימפיאדה, שהיו לאפליקציות שלנו 

כן. אז הנושא הזה הוא מהותי. אנחנו עובדים  יוני בן מנחם:

חנו נגיש למוסדות את התפיסה של איך עכשיו על התפיסה של המדיה הדיגיטלית. אנ

 אנחנו רואים בכלל את הקונספציה, איך אנחנו רוצים שהיא תעבוד ברשות השידור.

תגיד לי, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל כמה  גאולה אבידן:

דיבורים? למה כבר אין אנשים, מגישים מן התחום, שכבר עובדים על כל זה, 

 אה שיותר מדי דיבורים.יוצאים, עושים, לא יודעת. זה נר

קודם כל אני חייב לציין את נמרוד לב שעומד  ר, אמיר גילת:"היו

ברשות ועדת המדיה הדיגיטלית של המוסדות, שככה נכנס לעניין במלוא המרץ 

ואנחנו כן מנסים לקדם את זה. כרגע, מה שאני מציע וגם זה נדון בוועדת המדיה 

עם היחידה הצורכת, יש איזה מכרז הדיגיטלית, והלשכה המשפטית כרגע, יחד 

שאנחנו רוצים להוציא אותו כמה שיותר מהר ואני באמת מבקש פה מהלשכה 

המשפטית לעשות כל מאמץ, ואם יש פלונטרים לעדכן אותי אישית אפילו. להוציא 

במהרה את המכרז. המכרז הזה נקרא מכרז לחברה שאלף תסייע לנו לגבש את 

 הדיגיטלית ואי יישומה. מדיניות רשות השידור במדיה 

 זה לא יועץ אסטרטגי? חנה מצקביץ:

 אותו דבר. תקראי לזה איך שאת רוצה. ר, אמיר גילת:"היו

 לא, אני רוצה להבין.  חנה מצקביץ:

 לא, זה שני דברים נפרדים.  יוני בן מנחם:

אני אסביר, אנחנו מדברים על מכרז בוועדת  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -המדיה 

זה מכרז שהוכן ליועץ שיעשה סקר, איך השידור  מנחם: יוני בן

 - - -הציבורי 

 זה היועץ האסטרטגי? חנה מצקביץ:
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לא, לא, שנייה. הסקר פחות מעניין אותי כרגע. מה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שמעניין אותי כרגע 

 אני רוצה לדעת. חנה מצקביץ:

ום הישיבה אז אני אומר, זה גם מופיע בסיכ ר, אמיר גילת:"היו

האחרון של ועדת המדיה הדיגיטלית. הסקר פחות מטריד אותי. מה שמטריד אותי 

 - - -עכשיו זה שייצא כמה שיותר מהר מכרז, את קוראת לו יועץ אסטרטגי, בסדר  

 אני לא קוראת, אני רוצה להבין. חנה מצקביץ:

שאלת, אז אני אומר, תקשיבי. אני מבקש מכרז  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -רה שתיתן  לחב

 אבל אמיר, רק שנייה אחת. חנה מצקביץ:

 אני עונה לך, נו. ר, אמיר גילת:"היו

בכדי שלא יהיו אי הבנות, צריך לבוא, היחידה  חנה מצקביץ:

הצורכת או מי, ולבוא בבקשה אלינו ולהגיד לנו מה הוא רוצה במכרז. אנחנו לא 

 .out of the blueמייצרים מכרזים 

 בסדר. גילת:ר, אמיר "היו

 - - -אז שההנהלה תוציא הגדרה, שההגדרה תכיל  יעקב בורובסקי:

מישהו צריך לבוא עם מה הוא רוצה, מה הוא  חנה מצקביץ:

 - - -מבקש, מה מטרת המכרז. אנחנו נעשה ככל ש 

 - - -ושההגדרות יכילו גם את היישום וגם את   יעקב בורובסקי:

 - - -עביר אלף אני מבקש לה ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא יודעת.  חנה מצקביץ:

 אז אפשר לקבל טיוטה של המכרז שבהכנה? ר, אמיר גילת:"היו

 יש מכרז, לא של הטיוטה.  חנה מצקביץ:

 לא לסקרים.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא יודעת, בגלל זה.  חנה מצקביץ:

 אני יודע. יוני בן מנחם:

 אז בבקשה. חנה מצקביץ:
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 long run-אני פותח רגע סוגריים. אנחנו מדברים ב :ר, אמיר גילת"היו

על מנהל מדיה שיעמוד בראש המדיה הזאת וינהל את המדיה הדיגיטלית. מאחר 

שאין כזה כרגע, אנחנו מבקשים לפרסם מכרז למנהל המדיה, כשהתפקיד, אחד 

מהתפקידים, ברגע שיסתיים המשא ומתן עם האגודה, יוכלו להוציא את המכרז 

 - - -מכרז ל הזה. זה 

לא ברור לי. נדמה לי שהמכרז למנהל המדיה עבר  חנה מצקביץ:

 אותנו, לא?

כן, כן, אני רק לא מוציא אותו כי ההנהלה עוד  ר, אמיר גילת:"היו

 מדברת עם האגודות. 

 - -  -אוקי, אבל אני רואה את  חנה מצקביץ:

ברור. אז אבל שנייה רגע, חנה, תקשיבי  והכל יהיה  ר, אמיר גילת:"היו

פה נדבר על מי שיעמוד בראש המדיה הזאת בטווח ארוך, זאת אומרת לשלוש שנים, 

כשהתפקיד הראשון שלו יהיה להקים את המדיה הדיגיטלית. אין טעם לקחת עכשיו 

גיטלית וכו' וכו'. ולכן מנהל ייועצים חיצוניים שיעזרו לנו להקים את המדיה הד

קמת המדיה הדיגיטלית של הרשות המדיה, התפקיד הראשון במכרז יהיה ה

השידור. זה באשר לכוח אדם ומבנה ארגוני וכו'. עד שזה יקרה, כי מה שאמרתי 

עכשיו יכול לקחת גם חמישה חודשים, ואנחנו לא רוצים לחכות חמישה חודשים. עד 

 - - -אז, אנחנו ביקשנו מההנהלה או מהלשכה המשפטית 

 משפטית.יש סיכום דיון מהלשכה ה יוני בן מנחם:

לבדוק אפשרות לאפשר למנכ"ל למנות למשימה  ר, אמיר גילת:"היו

יקטור להקמת המדיה הדיגיטלית, שהוא זה שעד שייבחר מנהל המדיה חולפת פרוי

 ויקים את המדיה, בינתיים יהיה היחידה הצורכת.

 צריך לעשות מכרז לפרוייקטור. חנה מצקביץ:

 טור?למה צריך מכרז לפרויק ר, אמיר גילת:"היו

 למה צריך מכרז? גאולה אבידן:

 את המכרז אני כבר אעשה ישר למינוי. ר, אמיר גילת:"היו
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אני לא יודעת לעבוד בלי מכרזים, את יודעת לעבוד  חנה מצקביץ:

 בלי מכרזים?

האם מנכ"ל רשות השידור יכול למנות את אחד  ר, אמיר גילת:"היו

  - - -מעובדי רשות השידור, אני לא מדבר כרגע אפילו 

 אני לא יכול להתאפק, תסלחו לי.  יוני בן מנחם:

 עכשיו הפרוטוקול לא יבין על מה מדברים.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -... של וועד מנהל, ועם כל הכבוד תקשיב לי  יעקב בורובסקי:

אני לא יודעת, לפני  כמה דקות אתם אמרתם  חנה מצקביץ:

ומים שהיו גם על מכרז, אז בואו נדבר על שאתם העברתם לנו מכרז. אני רואה בסיכ

- - - 

אז אני עושה את זה הכי מסודר שאפשר. הנה,  ר, אמיר גילת:"היו

 דברו, דברו. 

 שנדע איפה אנחנו עומדים.  חנה מצקביץ:

-אז לכן אני מנסה לעשות סדר. אחד אמרתי ב ר, אמיר גילת:"היו

LONG RUN יה מרגע היבחרו. יכול מכרז למנהל המדיה. שוב, זה שיקים את המד

להיות שזה ייקח כמה חודשים עד שיסתיים המשא ומתן עם האגודה, עד שיהיה 

מכרז פנימי, אולי נצטרך מכרז חיצוני. לא יודע מה יהיה. זה יכול להיות תרחיש, מה 

שאמרתי עכשיו, של חמישה חודשים עד שהמכרז יהיה מוכן וכו'. אז זה שימו בצד 

  וצים בטווח הארוך.ר כרגע, זה מה שאנחנו

 אבל מי צריך לעשות את זה? כוח אדם? יעקב בורובסקי:

לא, לא, זה תקוע בגלל ההידברות עם הוועדים,  ר, אמיר גילת:"היו

 עזוב.

 המכרז מוכן. יוני בן מנחם:

אפילו נדמה לי העברתי לכם. שתיים, לכן עד  ר, אמיר גילת:"היו

"ל ימנה במשימה חולפת מישהו שיוצא מכרז למנהל המדיה, אני מבקש שהמנכ

 - - -מטעמו, שבחמשת החודשים הקרובים 
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אתם אמרתם שיש חוות דעת משפטית בעניין. עד  יוני בן מנחם:

עכשיו לא קיבלנו את חוות הדעת המשפטית. אנחנו לא נמנה אדם שיגידו שזה לא 

 חוקי. 

סליחה, אתם רציתם את זה לגבי חטיבת החדשות  חנה מצקביץ:

תם בישיבה האחרונה הייתה החלטה כזאת: היועצת המשפטית תבדוק ואתם אמר

אפשרות כי עוזר המנכ"ל ירכז את פעילות ערוץ החדשות כזרוע הארוכה של 

 - - -המנכ"ל, בהתאם לפירוט של עמוד אחד ש 

 עכשיו מדברים על המדיה הדיגיטלית. ר, אמיר גילת:"היו

 זה  לא הועבר אלינו.  חנה מצקביץ:

 מדברים על המדיה הדיגיטלית.  נחם:יוני בן מ

 אז אין החלטה כזאת של המדיה הדיגיטלית. חנה מצקביץ:

 יש החלטה כזאת. יוני בן מנחם:

 יש, יש.  ר, אמיר גילת:"היו

 אז מה ההחלטה על המדיה הדיגיטלית? חנה מצקביץ:

 איפה סיכום הדיון של הוועד המנהל האחרון.  יוני בן מנחם:

 לא, במדיה הדיגיטלית.  ר, אמיר גילת:"היו

 במדיה הדיגיטלית, תביאי את סיכום ההחלטה. יוני בן מנחם:

תקשיבי רגע, יש למשל בחור בשם מנחם גרנית,  ר, אמיר גילת:"היו

 - -  -שממילא מתעסק עם הרשויות החברתיות 

מנחם גרנית, אני נתתי תשובה על זה בפעם  חנה מצקביץ:

 ם כתובים פה, בסיכום.הקודמת ואני רוצה לחזור, והדברי

בסדר חנה, הם כתובים, אבל אנחנו לא מתקדמים.  ר, אמיר גילת:"היו

 אנחנו כל הזמן במקום להתקדם אנחנו חוזרים אחורה. 

 אני יכולה להסביר את הדברים? חנה מצקביץ:

 כן. ר, אמיר גילת:"היו

אני אומרת בדיוק כמו לגבי ערוץ החדשות. כבר  חנה מצקביץ:

זה בשבוע שעבר. מנחם גרנית במסגרת משימה, אני הבנתי שרוצים לא דיברנו על 
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לאבד את המומנטום ולא לאבד את התנופה שהייתה לגבי האינטרנט ואנחנו מוכנים 

לסייע בעניין. עכשיו, הדרך הנכונה לעשות את זה היא בצורה מסודרת, לעשות מבנה 

ת, במסגרת תפקידו וזה גם ארגוני וכו' וכו'. אנחנו אמרנו בשבוע שעבר שמנחם גרני

 - - -כתוב, במסגרת התפקיד שלו כמשימה נוספת, יעשה את הדברים האלה ויטיל 

 יפה. ר, אמיר גילת:"היו

רגע, אבל אני רוצה להתייחס. במסגרת התפקיד  חנה מצקביץ:

, הוא יעשה את זה. 33שלו במשימה, כמו שמנהל חטיבת החדשות עושה את ערוץ 

לתשומת ליבכם משהו אחד, הסתייגות שלנו. אנחנו אמרנו  אבל אני רוצה להגיד

כמשימה נוספת. הובאו בפנינו פרטי טיוטת דו"ח ביקורת שעושה המבקרת לגבי 

מינויים בפועל, ואנחנו ראינו שהעובדים מקבלים מינויים למנהלים. מנחם גרנית 

א יודעת קיבל בנוסף לתפקיד שלו, שהוא מונה לו למכרז, קיבל להיות מנהל לאני ל

 מה.

 מה תפקידו המקורי? גאולה אבידן:

אז זה מסבך אותנו. אין לנו שום בעיה לסייע לכם  חנה מצקביץ:

  - - -במסגרת הדברים 

 מה, אחראי על הרשתות החברתיות? ר, אמיר גילת:"היו

 חנה, תעצרי רגע אחד.  יעקב בורובסקי:

היות אז הוא מנהל כזה ומנהל כזה, ומנהל יכול ל חנה מצקביץ:

 רק במכרז. 

 - - -אבל אנחנו מדברים על  ר, אמיר גילת:"היו

תעצור, תעצור, חנה, חנה, זה פשוט מושגים  יעקב בורובסקי:

 פשוטים. יש מושג שנקרא נוסף על תפקיד, כמו ע"ת, ככה. 

 משימה.  חנה מצקביץ:

נוסף על תפקיד. בא יוני בן מנחם, הוא מנכ"ל  יעקב בורובסקי:

לו הממשלה, אדוני, אתה מנכ"ל הרשות, אני רוצה אותך עכשיו הרשות. אומרת 

את  –ומה שאני אומר לכם זה מעשה שהיה  -שתעשה נוסף על התפקיד הזה את 
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. רפי פלד, מנכ"ל חברת החשמל, ריכז עבור המדינה את פרויקט 2000פרויקט באג 

 - - -, בנוסף על התפקיד שלו כיושב ראש 2000באג 

 ת כספית?בתוספ גאולה אבידן:

 לא, לא.  יעקב בורובסקי:

 מצוין.  גאולה אבידן:

בא רפי, המדינה פנתה אליו, אמרו  לו תעשה,  יעקב בורובסקי:

עשה. נוסף על תפקיד, לא מוסיף שקל אחד, לא משנה את הגדרת התפקיד, לא 

 מוסיף כלום לבן אדם. זו ההצעה.

 - - -מצוין. אני הרי לא נכנס פה  ר, אמיר גילת:"היו

 זה כלי ניהולי פשוט, נוסף על התפקיד וזהו. יעקב בורובסקי:

בורו, אנחנו פשוט מסתובבים ככה. עכשיו המנכ"ל  ר, אמיר גילת:"היו

 מדווח לי שהוא מבקש למנות את מנחם גרנית לפרוייקטור הזה. 

 נע"ת. יוני בן מנחם:

 - - -נע"ת לתפקידו כמנהל חטיבת הביצוע  ר, אמיר גילת:"היו

 תביאו את זה כהחלטה.  ן מנחם:יוני ב

מונה. מנחם גרנית, שאינני יודע מי הוא, אתה  יעקב בורובסקי:

 - - -רוצה, נעשה את זה ככה. לבקשת מנכ"ל רשות השידור מינה נוסף על תפקידו  

 כמנהל חטיבת הביצוע ברדיו. יוני בן מנחם:

מר נוסף על תפקידו יש לו מינוי פורמאלי, מוגדר  יעקב בורובסקי:

 - - -מנחם גרנית לפרויקטור  

לפרוייקטור להקמת המדיה הדיגיטלית. פרויקטור  ר, אמיר גילת:"היו

 לריכוז. 

 למה אתה רוצה למנות אותו? יעקב בורובסקי:

שיהיה בינתיים, היא אומרת שאין לה יחידה  ר, אמיר גילת:"היו

 צורכת.

 אז למה אתה רוצה למנות אותו? יעקב בורובסקי:

 לרכז את פעילות המדיה הדיגיטלית. מיר גילת:ר, א"היו
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 - - -מונה לעזור   יעקב בורובסקי:

סליחה, לא, אבל לא על זה דיברנו ואני רוצה  חנה מצקביץ:

 להבהיר.

רגע, אבל בואי נגיד מה אנחנו קובעים בהחלטה,  יעקב בורובסקי:

 - - -תגידי שההחלטה לא 

וד לא דובר. אנחנו אבל רגע, על זה דיברנו. זה ע חנה מצקביץ:

 - - -דיברנו ש 

 זה כשהיא רוצה לעזור.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -סליחה  חנה מצקביץ:

 אני צוחק נו. אני אומר, כבר אמרנו.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -... רוצה לעזור, אתם רוצים שאני  חנה מצקביץ:

חנה תתקדמי, תאמיני לי שאני לא יודע מי זה  יעקב בורובסקי:

 - - -נחם גרנית ואני לא יודע מ

לא משנה לי מי זה, לא משנה לנו מי זה ומה זה.  חנה מצקביץ:

אנחנו אומרים דבר כזה, שהבן אדם, מה שאנחנו אמרנו, היום הוא אחראי על 

 האינטרנט והוא אחראי על כל זה.

 - - -הוא נשאר בתפקידו  יעקב בורובסקי:

 לא, לא.  ר, אמיר גילת:"היו

 הוא מנהל חטיבת הביצוע במכרז, ברדיו.  נחם:יוני בן מ

 - - -אבל במסגרת זאת הוא גם עושה את הדברים  חנה מצקביץ:

 אז מה הבעיה? ר, אמיר גילת:"היו

מה הוא עושה? רגע, אני רוצה להבין. מה הוא  יוני בן מנחם:

 עושה חוץ ממנהל חטיבת הביצוע ברדיו, מה הוא עושה?

 אלה שמזינים את האינטרנט? למי כפופים כל חנה מצקביץ:

 למשה נר. הוא לא נוגע בזה.  יוני בן מנחם:

 - - -חברה, בואו, נוסף על תפקיד יש  יעקב בורובסקי:

 הוא מתחזק את דפי הפייסבוק. לזה את מתכוונת? יוני בן מנחם:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 36 28.10.2012תל אביב,

 -אבל אם המנכ"ל מחליט שהוא יכול כי הוא סופר  יעקב בורובסקי:

- - 

 .. מקצועי לזה?יש לו . חנה מצקביץ:

 מה זה משנה, חנה? גאולה אבידן:

חברה, מנכ"ל הרשות החליט שהוא רוצה לתת  יעקב בורובסקי:

 למאבטח לעשות את זה, מה זה משנה? 

למה זה עניינו? זה לא מתפקיד הלשכה המשפטית,  גאולה אבידן:

 סליחה.

 טוב, חנה, שנייה, בואו נתקדם. אלף אנחנו אמרנו ר, אמיר גילת:"היו

שיהיה מנהל מדיה. אמרנו גם שזה ייקח זמן. אנחנו לא רוצים כרגע להשבית ולא 

לעשות כלום במדיה הדיגיטלית ולחזור אחורה במקום קדימה. לכן עד שייבחר 

במכרז מנהל המדיה הדיגיטלית, מי שירכז את פעילות המדיה הדיגיטלית ברשות 

נולוגים, שזה מערכות מידע, השידור בתחום התוכן, ואני פה לא נכנס לעניינים הטכ

 בתחום התוכן, זה האדם שימנה המנכ"ל.

 - - -מכובדי,  יעקב בורובסקי:

אני רוצה שתעבירו את זה כהחלטה, שזה יהיה  יוני בן מנחם:

 ברור. אחר כך תגידו שזה לא חוקי.

אני עונה לך, תקשיב. עובר כהחלטה ואני מבקש  יעקב בורובסקי:

מנכ"ל הרשות למנות את מנחם גרנית נוסף על תפקידו  החליטתדייק גם את עצמך. 

לעסוק גם בנושא הזה. נניח שהוא מטעמו ירצה מחר, אחרי שהוא הקים מנכ"ל 

מדיה ואחרי שככה, שהוא ימשיך לעשות את זה, הוא ימשיך לעשות את זה. אין 

. קשר בין הדברים. יחליט שהוא מפסיק את זה, יודיע לזה, הפסיק. בזה נגמר העניין

 לא מותנה בהקמה ולא מותנה בשום דבר אחר. 

 חנה, הערות? ר, אמיר גילת:"היו

 וזה נוסף לתפקיד.  יעקב בורובסקי:

 תנסחו אתם. חנה מצקביץ:
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הניסוח: הוועד המנהל מאשר את בקשת והצעת  יעקב בורובסקי:

 - - -המנכ"ל, למנות את מר מנחם גרנית 

 .מנהל חטיבת הביצוע ברדיו יוני בן מנחם:

 - - -המשמש כיום כמנהל חטיבת הביצוע ברדיו  יעקב בורובסקי:

 במכרז, שיהיה ברור.  יוני בן מנחם:

מינוי במכרז, לתפקיד נוסף על התפקיד הנ"ל  יעקב בורובסקי:

 - - -למלא מה?  

 ללא תוספת כספית.  גאולה אבידן:

את ריכוז עבודת המדיה הדיגיטלית ברשות  יוני בן מנחם:

 השידור.

את ריכוז עבודת המדיה הדיגיטלית. הוועד המנהל  קב בורובסקי:יע

 - - -מאשר פה אחד. ההצעה אושרה. מחר אתם יכולים 

 עד? חנה מצקביץ:

עד שיבוא המנכ"ל ויבקש לבטל את ההחלטה. זה  יעקב בורובסקי:

 - - -נוסף על תפקיד. הוא מקבל משכורת, הוא עושה בעצם עבודה נוספת 

 וא מוכן לעשות את זה. וה יוני בן מנחם:

 בסדר. ר, אמיר גילת:"היו

אין עד. ביום שאתה תרצה, אם בעוד יומיים הוא  יעקב בורובסקי:

 לא מתאים, או בעוד שנה הוא לא מתאים, אז תעשו את השינויים. 

טוב, מאה אחוז. ובנוסף אני אומר רק לשאלתכם  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הקודמת 

מינוי, זה לא מינוי בפועל, זה לא זה, זה לא זה לא  יעקב בורובסקי:

 כסף. זה התנדבות פרופר, ככה עובדים.

נכון, ואנחנו מודים לו מאד על כך והמכרז לחברה  ר, אמיר גילת:"היו

חיצונית שתסייע לנו בגיבוש המדיניות, לשאלתכם, הוא עכשיו היחידה הצורכת 

 שלכם. 

 שהוא יפנה אלינו.  חנה מצקביץ:
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 בסדר, בסדר, הוא יפנה.  חם:יוני בן מנ

 תהיה פנייה בכתב.  יעקב בורובסקי:

 טוב, תודה רבה.  ר, אמיר גילת:"היו

 רגע, אבל יש עוד דבר. חנה מצקביץ:

רגע, יש לנו אורחים בחוץ, אז נסיים איתם קודם  ר, אמיר גילת:"היו

 ואז נחזור לשאר הנושאים, כי הם מחכים כבר הרבה זמן. 

כי רציתי להתייחס לעובדים שאתם רוצים כן,  חנה מצקביץ:

 לקלוט בעניין הזה. 

 של המדיה הדיגיטלית? מה? תגידי . ר, אמיר גילת:"היו

כן, אני רוצה לומר כמה מילים. אנחנו בדקנו את  חנה מצקביץ:

העניין. אפשר באמת לקלוט עובדים על דרך של משימה חולפת, על פי התקשיר, אבל 

ד אין תקן וזה לא במבנה הארגוני, אבל אנחנו צריכים זה לא תפקיד בתקן, כי עו

לשים לב שמבחינת הסכם המימון שלנו עם המדינה, העובדים האלה הם חלק 

מהעובדים החדשים שצריך לקחת אותם בחשבון. עכשיו, אנחנו מבקשים שמאחר 

שיש הגדרות מדויקות והגבלות על הצורה הזאת, של הפניה לעובדים והקליטה 

 - - -ה בתיאום איתנו ואנחנו נסייע ל והכל, ייעש

 טוב, אז למה זה לוועד המנהל אבל? ר, אמיר גילת:"היו

 כי אתם העליתם את זה בפעם שעברה. חנה מצקביץ:

בסדר. אמרנו רוצים לקלוט, ההנהלה אני בטוח  ר, אמיר גילת:"היו

 תקלוט על פי דין. 

יך דיברתם על קליטה, רציתם, שאלתם אותנו א חנה מצקביץ:

 לעשות את זה. 

אנא העבירי לנו את זה בכתב כדי שנוכל לתדרך  יוני בן מנחם:

 את כוח האדם בהתאם, בסדר? שהכל יהיה בתיאום מלא אתכם.  

טוב. אנחנו עוברים לנושא אחר. יש לנו אורחים של  ר, אמיר גילת:"היו

 ארגון תל"י, הם רצו להופיע בפני הוועד המנהל, תסריטאים. 

 אה, אלה שהיו? סקי:יעקב בורוב
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כן, רק שנייה. טוב, נמצאים איתנו נציגי ארגון  ר, אמיר גילת:"היו

תל"י, שתיכף יציגו את עצמם, והם ביקשו להופיע בפני הוועד המנהל של רשות 

השידור. למען הדיוק, הם ביקשו בפני המליאה נדמה לי במקור, ואז בשיחה 

הוא הוועד המנהל. בבקשה, תציגו מקדימה התכווננו לזה שהפורום היותר מתאים 

 את עצמכם.

 שמי עורך דין נחומי, אני עורך דינה של תל"י.  עו"ד אהרון נחומי:

שמי אבי שמש, תיכף נגיד מסודר מה זה תל"י. אני  אבי שמש:

במשך הרבה שנים הייתי יושב ראש תל"י. אני תסריטאי, מעורב בתל"י. אני רק 

 ברשותכם אציג את ההנהלה. 

 שמי נרקיס פיין, מנכ"לית תל"י.  פיין:נרקיס 

אני ערן טל, אני היושב ראש עכשיו של תל"י, במאי  ערן טל:

 תיעודי. 

רונן ברק, יועץ משפטי של תל"י, מחליף את  רונן ברק:

 נחומ...

אוקי, אז קודם כל תל"י היא חברה שמייצגת את  אבי שמש:

 1,500-א מונה כהזכויות לתמלוגים של התסריטאים והבמאים בישראל. הי

תסריטאים ובמאים ובעצם התפקיד שלה, בדומה לאקו"ם עם מוסיקאים, היא 

מייצגת את התסריטאים והבמאים, בלגבות עבורם תמלוגים. בשנים האחרונות כמו 

שאתם יודעים, אנחנו עדים לפריחה בתחום הקולנוע והטלוויזיה. דברים ישראלים 

סדרות ישראליות נרכשות בחו"ל. חלק  שנעשים, סרטים ישראלים מצליחים בחו"ל,

מהיכולת של היוצרים בארץ להצטיין ולהשתכלל היא באמת העובדה שהתמלוגים 

שלהם מוסדרים ואני אסביר למה. הבטחת אותם תמלוגים היא תנאי הכרחי 

לפעילות של התסריטאים והבמאים, כי תסריטאים ובמאים יוצרים בתנאים של 

או ארבעה גופי שידור, יש אלפי יוצרים. גם כשיוצר חוסר ודאות. יש בארץ שלושה 

 –יוצר סדרה וכו', לא תמיד הוא יכול להתמיד בזה לאורך זמן; והדבר הכי חשוב 

יוצרים צריכים זמן בשביל לפתח את היצירה הבאה שלהם. הזמן הזה לא ממומן 

ם בדרך כלל על ידי אף אחד. הם צריכים להשקיע הרבה מאד זמן מעצמם, והתמלוגי
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בעניין הזה מאד מאד מסייעים להם לעבור את התקופות האלה. רק נתון אחד לסבר 

את האוזן, יוצר שלמשל רוצה להציע סדרה חדשה, או רוצה להציע סרט קולנוע, על 

, כאשר יש אחר כך גם סיכוי של 10%-פי הסטטיסטיקה הסיכויים שלו נמוכים מ

מה דברים. דבר נוסף שחשוב שזה בכלל לא יופק. עכשיו אני אומר כ 25%בערך 

להגיד לגבי יצירה, זה שכשהיוצר יוצר יצירה, גם אם הוא ידוע ומפורסם, אין 

אפשרות לחזות את ההצלחה שלה. אסי דיין למשל עשה הרבה דברים בהם טובים 

יותר וטובים פחות, אבל לא היה שום דבר שהוא עשה מבחינת הפרסום וההצלחה, 

עונה, וזה בטוח דבר שבזמן שהוא עשה אותו, הוא לא שהשתווה לגבעת חלפון אינה 

יכול היה לדעת אותו, ולכן בעצם התמחור של עבודת התסריטאים והבמאים היא 

בדרך כלל במקרה הטוב נותנת תגמול על העבודה שלהם, ולא על ההצלחה של 

 יצירתם. 

 ועכשיו נעבור לתל"י. תל"י כמה מהמקום הזה, גם לתת להם תגמול על הצלחתם

 וגם לאפשר להם בתקופות הקשות, לפתח דברים חדשים. 

 מה רשאי התיבות? יעקב בורובסקי:

תמלוגים ליוצרים בישראל. תל"י מאז הקמתה,  אבי שמש:

שנה, יש לה הסכמים בעצם עם כל המשתמשים, גם עם  13היא קיימת כבר בערך 

, HOT ,YES ,10גופי השידור וגם עם המשתמשים בישראל, אם זה קשת, רשת, ערוץ 

גם חברות סלולר, אורנג', סלקום, עם אתרי אינטרנט ומשתמשים אחרים.  כולל

וההסכמים של תל"י בעצם מסדירים שני דברים. מצד אחד הם כמובן מסדירים את 

כמה כסף ישולם לתסריטאים ולבמאים, כאשר מהבחינה הזאת אני רק  –התשלום 

מה עם גופי השידור לנושא אומר במאמר מוסגר, שתל"י מקפידה להגיע בהסכ

שנותיה של תל"י, לא היה מצב שהסכם רישיון ואילו אחד, נקבע  13התשלום. בכל 

על ידי בית משפט או בורר. היו לתל"י תביעות משפטיות במקרים  מסוימים, אם זה 

היה נושא הבמאים וכו', היה לה גם איזה שהוא עניין עם רשות השידור, אבל תל"י 

מגיעה תמיד להסכמה. הנושא השני שתל"י מסדירה, או תל"י  בנושא של התמחור

דואגת לו, הוא היכולת של התסריטאי והבמאי לשמור על הזכויות שלו, כדי שהוא 

יוכל להמשיך לקבל תמלוגים, לא רק בשידור כזה או אחר, אלא לאורך כל 
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ות השימושים, בפלטפורמות חדשות שיהיו, ואנחנו חיים בעולם שכל הזמן יש מקומ

חדשים שבהם יצירות של חברי תל"י משודרים, והם בעצם חייבים לשמר בידם איזו 

, לאחר תהליך 2008שהיא זכות, כדי שתאפשר להם לגבות את התמלוגים. בשנת 

גישור ארוך, בראשות השופטת דליה דורנר, אנחנו הגענו להסכמה עם רשות השידור 

יש לנו הסכמים, והן לגבי סעיף בשני הדברים האלה: הן לגבי הנושא של התשלום, 

שמירת הזכויות, הייתה הסכמה והבנה שרשות השידור תאפשר לתסריטאים 

ולבמאים לשמור זכויות. בשנתיים האחרונות הנושא הזה השתנה ויש אמירה של 

רשות השידור, שהיא בעצם תאפשר לתסריטאים ולבמאים לשמור זכויות במקרים 

אשר לא לגמרי ברור מתי כן ומתי לא. לפעמים מסוימים, ובמקרים מסוימים לא, כ

נאמר שזה עם צדדים שלישיים וכו'. אני לא אכנס לזה. אבל בעצם ההבנה שכל 

תסריטאי וכל במאי זכותו לשמר בידו את הזכות שתאפשר לו לזכות לתמלוגים, 

ההבנה הזאת בעצם ברשות השידור נשברה. ובעצם השאלה שאתם צריכים לקבל 

לא שאלה משפטית. אמנם שמירת זכויות זה נושא משפטי, אבל  עליה החלטה היא

השאלה היא שאלה של מדיניות: האם רשות השידור תהיה הגוף היחידי בעצם, 

השידור הציבורי בישראל, יהיה הגוף היחידי שבעצם לא מאפשר לתסריטאי ולבמאי 

ור, לשמור על הזכויות שלו. אנחנו מבקשים מכם שלאור החשיבות של רשות השיד

החשיבות של השידור הציבורי, ולאור החשיבות של הדבר לציבור היוצרים שכאמור 

בכל המקומות האחרים, כולל אגב גם במקומות ציבוריים אחרים כמו הטלוויזיה 

החינוכית או הרשות השנייה והשידורים שלה, מאפשרים לו לשמור על הזכויות. 

י לא אכנס לזה, נחומי יכנס לזה, שגם רשות השידור תעשה את זה. אגב, מדובר, ואנ

אבל מדובר באמת בזכות מאד מאד נקודתית לעניין שמירת התמלוגים בלבד, לא 

זכות שמונעת חלילה מרשות השידור או ממישהו אחר להשתמש בזה וכו' וכו'. זהו, 

 זאת פנייתי. הם יכולים להרחיב. 

 אני רק אוסיף מספר פרטים.  עו"ד אהרון נחומי:

מה קרה לפני שנתיים? הכל טוב ויפה, אז מה קרה  ח:מושון מצלי

 לפני שנתיים?

 מי ברשות עומד מולכם? גאולה אבידן:
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 מבחינת מה, משא ומתן מולנו? עו"ד אהרון נחומי:

 מי? –סרבו, נתנו, אמרו  –כן, שאומרים  גאולה אבידן:

 כספים ומשפטים.  נרקיס פיין:

י אגיע לזה. אוקי, כספים ומשפטים, אבל אנ עו"ד אהרון נחומי:

כשאנחנו אומרים, אז אני רק אגיד שמות, שזה לא יהיה יותר מדי ערטילאי. כלומר, 

, תל"י HOT, תל"י YES, תל"י 10יש סעיף תל"י קשת, תל"י רשת, תל"י ערוץ 

הטלוויזיה החינוכית ויש גם תל"י רשות השידור. הסעיף תל"י, הדבר הערטילאי 

שהוא אומר בסיכומו של דבר, זה שכשהיוצר פותח  הזה שנשמע כמו סעיף תל"י, מה

את היד, תסריטאי או במאי, יש לו איזה משהו בכף היד, שמכוחו הוא יכול לגשת, 

באמצעות תל"י כמובן, לדפוק על הדלת של רשות השידור או כל גורם אחר, ולבקש 

 תמלוגים. כי בגלל העיניים היפות שלו, יש סיכוי לא רע שלא ייתנו לו כנראה

תמלוגים. אז הוא צריך איזה משהו שמכוחו הוא יכול לבוא איתו, באמצעות חברת 

תל"י רשות השידור, זה סעיף שגובש  so calledהתמלוגים. עכשיו, הסעיף שגובש 

כמובן גם עם עורכי הדין הפנימיים של רשות השידור, עורכי דין חיצוניים, הם העירו 

של דבר בהסכמה. זה לא איזה מן סעיף  את ההערות שלהם, כלומר הוא נתפר בסופו

שתל"י מורידה משמיים ואסור לגעת, אסור לשנות. כלומר, הייתה הסכמה על 

הנוסח שלו. אנחנו מדברים על סעיף שהוא מוסכם. עכשיו, מאז שנחתם הסכם עם 

, רשות השידור לגבי הנושא הכספי, מקיימת את 2008רשות השידור, זה היה בשנת 

ייג. כאילו סימן קריאה, אין שאלה. בדיוק מה שכתוב מקיימת. ההסכם ללא תג וס

לגבי הנושא של הסעיף, לשיטתנו, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרשנות המשפטית. 

לשיטתנו הוא היה צריך להחיל את הסעיף גם על ההתקשרויות, ככה זה קורה גם 

רשות השידור בכל גופי השידור, בין אם זה התקשרויות עצמיות, כלומר הפקות ש

היא צד להן בהפקה, ובין אם זה הפקות שרשות השידור עושה באמצעות צדדים 

שלישיים. כלומר, אם רשת עושה עכשיו הפקה באמצעות קופרמן, לא משנה, 

קופרמן עובד יותר עם קשת, אבל נגיד באמצעות קופרמן הפקות לצורך העניין, אז 

לא רשת, בסדר? בין אם זה  קופרמן יכניס את סעיף תל"י. זה לא משנה שזה

במישרין, בין אם בעקיפין, הסעיף יהיה תמיד בהסכם מול התסריטאי והבמאי. 
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האנשים המשפטיים של רשות השידור סבורים שצריך להחיל את זה רק במקרים 

מסוימים, ואני לא נכנס עכשיו לפרשנות כי אנחנו מדברים לא בקטע המשפטי של מי 

 - - -אין הסכם עכשיו ואנחנו צודק או לא צודק. תניחו ש

אנחנו מתווכחים כרגע דיון תיאורטי או משהו  יעקב בורובסקי:

 פרטני?

 לא, פרטני, פרטני.  עו"ד אהרון נחומי:

 אז תן לי את הדוגמא הפרטנית.  יעקב בורובסקי:

אז אני אומר. בניגוד למה שאמרתי, החמאתי  עו"ד אהרון נחומי:

, בנושא של הכלת הסעיף של תל"י, כלומר יישומו לרשות השידור על הנושא הכספי

מההתקשרויות הישירות, העצמיות של רשות השידור וגם  100%-לשיטתנו ב

העקיפות באמצעות מפיקים, רשות השידור, והיא גם לא מכחישה את זה. זאת 

אומרת זה לא שהיינו צריכים לגלות, זה נאמר לנו בריש גלי, לא הסתירו את זה 

. לא מכילה את סעיף תל"י במסגרת הרבה מאד התקשרויות, במיוחד וגילינו לפתע

 ההתקשרויות שהן לא ישירות, כלומר באמצעות מתווכים שלישיים. 

היא התחילה לפני שנתיים והפסיקה? כי הקשבתי  יעקב בורובסקי:

 - - -לפתיחה ו 

לא, אז אני אומר, השאלה היא במקום. בהתחלה  עו"ד אהרון נחומי:

ות השידור מכילה את זה ולא בדקנו. אחרי זה כשמגיעים יוצרים סברנו שרש

  - - -לשמירת זכויות מה שנקרא בתל"י 

 אולי תסביר מה אומר הסעיף. חנה מצקביץ:

אז אני אסביר, רגע, אני אענה לו ואני אסביר.  עו"ד אהרון נחומי:

ו כאילו, הסתבר לנו לפני כשנתיים, ואל תתפוס אותי בחודש, שיש בעיה ומאז אנחנ

 אני חושב שהדיאלוג שלי איתך הוא  לפחות שנתיים. 

 אני לא יודעת מאיפה הבאתם את השנתיים. ליאת בלום:

 אז כמה? עו"ד אהרון נחומי:

 - - -מאז שנכרת הסכם, יש איזו סוגיה סביב ה  ליאת בלום:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 44 28.10.2012תל אביב,

, 2008-לא, בסדר, אז אני  אגיד למה שנתיים. מ עו"ד אהרון נחומי:

, ארבע שנים. כשהסתבר לנו, אבל בסופו של דבר כשמישהו חותם על 2012-ואנחנו ב

הסכם היום, כשהוא צריך לקבל תמלוגים חולפות להן שנתיים עד שהיצירה שלו 

 מופקת ומשודרת. אז כשהסתבר לנו שזה לא קרה, זה היה לפני כשנתיים, אוקי? 

 תן לי משהו פרטני, דוגמא להבין במציאות.  יעקב בורובסקי:

 -אבי שמש או תסריטאי, ניגש עכשיו בוא נאמר ש  "ד אהרון נחומי:עו

- - 

 בוא נדבר על אירוע שהיה. תסריט שיש לו ברשות.  יעקב בורובסקי:

, יש לו הסכם, אין שם את סעיף תל"י, ביטוניר  עו"ד אהרון נחומי:

בסדר? מה זה אומר שאין את סעיף  תל"י? זה אומר, הרי תל"י בסופו של דבר 

יא נותנת רישיון, היא גובה תמלוגים עבור מה שהיא נותנת, לא עבור מה שאין כשה

, בסדר? ביה של ניר טולה. אז נגיד שכל רפרטואר תל"י מורכז אך ורק מההסכם הז

אז בעצם יש אפס, נכון? אז תל"י גם לא מגיע לה האמת מרשות השידור באותו רגע 

 - - -לקבל דבר. עכשיו, באים מהמחלקה, ואני אגיע 

רגע, חצי דקה, בוא ניקח את הדוגמא הזאת שנבין  יעקב בורובסקי:

 בתוך הרשות. על איזה פוטנציאל פערי כספים זה?

 זה לא פערי כספים.  ליאת בלום:

 אז איזה פוטנציאל זה? יעקב בורובסקי:

 אני אגיע לכסף.  עו"ד אהרון נחומי:

ינים. אם אנחנו עוברים שלב אחר שלב אנחנו מב יעקב בורובסקי:

 - - -כל אחד יסביר את זה 

 אז אני אסביר רגע. ליאת בלום:

אנחנו כמובן נקיים אחר כך דיון, מבחינת סדר  ר, אמיר גילת:"היו

 היום. 

אתה רוצה להסביר את הסעיף או שאני אסביר את  ליאת בלום:

 הסעיף?
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אני אסביר. אני מבטיח לך שלא תחליקי על  עו"ד אהרון נחומי:

 האצבעות.

 אל תבטיח, אבל בסר. יאת בלום:ל

אני יכול להבטיח, מקסימום אני לא אקיים. אני  עו"ד אהרון נחומי:

אסביר את הסעיף. תל"י  מייצגת ארבע זכויות: זכות ההשכרה, זכות השידור, זכות 

הביצוע הפומבי וזכות העמדה לרשות הציבור, שהאחרונה שציינתי זו הזכות 

החדש, לכל עניין המדיה החדש, או במילים  שמתייחסת לחוק זכויות יוצרים

, סלולר ודברים כאלה. ארבע הזכויות האלה מיוצגות על VODפשוטות לאינטרנט, 

ידי תל"י. סעיף תל"י מבטיח שארבע הזכויות האלה, הגרעין שלהן, לא הזכות לסחר 

את היצירה, זה לא נשאר בידי היוצר אלא מגיע להסכמה עם המפיק. זה לא קשור 

אחת מארבע הזכויות האלה יש גרעין קטן, אם זה דף י. הוא מבטיח שבכל לתל"

משבצות גדול, יש איזו משבצת אחת קטנה של גבייה וקבלת תמלוגים, שנותרת 

אצלו בכף היד. זה נכס לכל דבר ועניין, ואם יבוא מישהו, בין אם איש כספים איש 

שרשות השידור תצטרך בזכות הנכס הזה זה יכול לגרום לזה  –משפטי, ויגיד לך 

לשלם כסף עבור זה שנשאר נכס, התשובה היא כן,  עשרה סימני קריאה. אחרת לא 

היינו בכלל יושבים פה. הסעיף הזה נועד כדי שאני אוכל לשבת פה, לנהל משא ומתן 

ולקבל כסף. אין שאלה. אבל תל"י בסיכומו של דבר, ולכן גם בגלל שעלה הנושא של 

, זה 2016, 2015, 2014, 2013ה תל"י מצפה לקבל על השנים הכסף, גם כבר הצפנו מ

מכתב שאני מניח הופץ לכולכם, כי הפנינו אותו לכולכם. אז אין פה סודות לגבי 

, 2013-תל"י מקבל מיליון שקלים, אז הרבעותה של תל"י ל 2012הפערים. אם בשנת 

 – 2014שנת  מיליון. בסדר? רק שנבין את הפערים, כדוגמא. ועל 1.2היא מבקשת 

מיליון. כלומר, זה לא שתל"י עכשיו באה מכוח הסעיף הזה  1.3היא מבקשת 

מיליון שקלים, אז אנחנו מחשיכים  10ואומרת לא, אם אתם לא משלמים לנו עכשיו 

 - - -את המסך. יותר מזה  

 - - -כלומר, פערי הדיון הם   יעקב בורובסקי:

א קטנים. אז אני אגיד, אפסיים. אפסיים. הם ל עו"ד אהרון נחומי:

אני אגיע לוועד המנהל, שנייה. עכשיו, כדי שליאת  - - -אני עונה, זה המכתב שהגיע 
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לרשות  38לחוק רשות השידור. הכלל של סעיף  38תהיה מרוצה ממני, יש את סעיף 

, קודם כל, כל הבעלות just name itהשידור, אומר שכל הפקה של רשות השידור, 

 של המדינה. בסדר? זה הכלל.  של רשות השידור,

 לא מדינה, רשות השידור. זה חשוב. ליאת בלום:

מאה אחוז, של רשות השידור, מאה אחוז. הסיפא,  עו"ד אהרון נחומי:

אלא אם הוסכם אחרת. כלומר, המחוקק מראש  –הסוף של הסעיף הזה אומרת 

ק אפשר. אפשר להסכים אחרת. לא ביקשנו שום דבר לפרשן עכשיו את החוק, החו

היו מספר דיונים גם עם דליה דורנר בנושא הזה, כי היא נטלה חלק בגישור בין תל"י 

לרשות השידור. משרד המשפטים היה מעורב בזה. אין ספק שניתן להסכים אחרת, 

 וסעיף תל"י הוא כמו להסכים אחרת, בסדר? אוקי? 

 - - -הוא גם לא שונה בחוק  חנה מצקביץ:

ע, שנייה. הוסכם אחרת, זה אומר שאתם רג עו"ד אהרון נחומי:

מהיצירה לרשות השידור, אלא להשאיר, אנחנו  100%מסכימים אחרת שלא לנכס 

לא עוסקים בזכויות אחרות שזה עניין בין ניר טויב, סתם כדוגמא, לרשות השידור. 

זה עניין שלו, תל"י לא מתערבת לו בנושאים אחרים, היא רוצה אחוז מרווחים. 

ים עכשיו על תמלוגים להשכרה, שידור, בוצע פומבי והעמדה לרשות אנחנו מדבר

הציבור. את הגרעינצ'יק הקטן הזה שיישאר אצלו. זה באמת נופל לסיפא של סעיף 

, מותר לעשות את זה, ואנחנו נמצאים פה כי אנחנו הבנו שזה לא החלטה 38

ומו של בסיכומו של דבר לא של המחלקה המשפטית ולא של אנשי הכספים. בסיכ

דבר זו החלטה של האורגן הזה שיושב פה, לקבל החלטה כמדיניות, כי שוב אני 

אומר, כי אם הכסף עולה אין דבר כזה. תל"י מוכנה להיכנס לנתיב של גישור, 

-אם לא, אז. אין חיה כזו, לא הייתה ב –בוררות. לא יהיה מצב שתל"י באה ואומרת 

ה נורא יפה, אולי תשנו את ההתנהגות אם היו מספיק הבטחות, כי הבטחות ז, ו12

שלכם מחר בבוקר. לא. אז נחתום על זה, אין בעיה. יש נתיב גישור, יש נתיב בוררות 

לכסף, זו לא  השאלה. וכמו שאתם כבר רואים מזה, הפערים הם אפסיים בכסף. מה 

של רשות השידור,  BORD-שאנחנו מצפים מכם, כגוף בסופו של דבר, מה שנקרא כ

בלו החלטת מדיניות שלמעשה לא יעלה על הדעת שדווקא גוף ציבורי, יקבל זה שתק
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החלטה שונה מכל גוף מסחרי במדינה הזו, שקיבל על עצמו. אנחנו לא כפינו על 

לא כפינו עליהם את סעיף תל"י, היה  –, על מי שלא יהיה HOT, על YESרשת, על 

ם, המשפטים, מי שזה משא ומתן. אנחנו צריכים מכם שאתם תנחו את אנשי הכספי

לא יהיה, שיכילו סעיף תל"י, שכבר הנוסח מוסכם. מה שלא מוסכם זה רק איפה הם 

מכילים אותו, שיוכל לסיום העניין, או לעצם הכלל. זה לא משנה אם זה הפקדה 

עצמית של רשות השידור או באמצעות צד שלישי. זו הבקשה שלנו, לכן אנחנו פה, 

 לשאלתך. 

מש בקצרה, כי באמת זה ויכוח של שנים רק מ ליאת בלום:

 שלא נפרוט אותו כאן.

 זה לא ויכוח, זה מחלוקת. עו"ד אהרון נחומי:

זה סוג של מחלוקת שגררה הרבה ויכוחים. אז  ליאת בלום:

קודם כל, באמת המקום להחליט את זה, מכיוון שזה עניין מאד עקרוני ועניין של 

ה איזה הוא שיקול שהמליאה לא מדיניות, הוא המליאה. מכיוון שאמיר עש

התכנסה, כן התכנסה, אז החליטו לאפשר להם להגיע לכאן, לאפשר לנציגי תל"י 

 להגיע גם לוועד המנהל.

 למה לשיטתך זה המליאה? יעקב בורובסקי:

מכיוון שהמדיניות של רשות השידור הייתה במשך  ליאת בלום:

אנחנו לא רוצים שיגרעו לאורך , בגלל ש38שנים מאד עקרונית, שבגלל שיש את סעיף 

שנים בטווח של עתיד מהסעיף הזה, אז אנחנו בכלל לא רוצים להכיר בזכות הבמאי 

והתסריטאי. אנחנו טוענים שכאשר הוא עשה את העבודה, היצירה שלנו לכל שימוש 

 שאנחנו נרצה. עם השנים זה השתנה. 

זו  אגב רק שאלה, מליאת רשות השידור היא עו"ד אהרון נחומי:

 ?2008שאישרה את ההסכם שנחתם בשנת 

 אני לא זוכרת. ליאת בלום:

אני חושב שלא. עד כמה שאני יודע הוועד המנהל  עו"ד אהרון נחומי:

 אישר, ולכן אני חושב שזה סמכות של הוועד המנהל גם הדיון הזה. 

 לא, יכול להיות שלא הייתה מליאה.  ליאת בלום:
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הוויכוח הוא לא על שימוש. אם אם אני לא טועה,  גאולה אבידן:

 תשלמו.  -תחליטו להשתמש

רגע, אז אני אסביר. אז הרבה שנים בכלל לא היה  ליאת בלום:

 דיון עם תל"י מהסיבה הזאת, זאת הייתה העמדה. לאחר מכן זה השתנה.

לא, אבל בשביל הדיון הפנימי שלנו, נקיים את  יעקב בורובסקי:

 תשימי רק את המחלוקות, שנבין את העמדה.  הדיון הפנימי אחרי שהם יעזבו, אז

אוקי. מדובר בשלב מסוים, כשיש סוגי הפקות  ליאת בלום:

צריך לאפשר לתסריטאי ולבמאי לשמור על זכות הביצוע, ההשכרה, שבהן כן 

 - - -השידור וכו'. הוחלט 

מי החליט? סליחה? אני שואל, כי זה לא המליאה  עו"ד אהרון נחומי:

 תם. בכל אופן, זה א

אני לא זוכרת את ההיסטוריה, הייתה המליאה  ליאת בלום:

 והיא התפזרה וועד מנהל. אני לא זוכרת מי החליטה.

 זה וועד מנהל החליט את ההחלטות.  יעקב בורובסקי:

בעיקרון הייתה החלטה עקרונית שכן רוצים לבוא  ליאת בלום:

נחנו מכניסים את איתם במשא ומתן, לשלם סכום כסף ולאחר מכן יוחלט איפה א

הסעיף ואיפה לא. צריך להסביר שאני לא מחליטה לתל"י למי לתת את הכסף. הם 

מבקשים הסעיף ישולב בהסכמים, כי זה מסייע להם לפזר את התמלוגים. הם לא 

יודעים לפזר את התמלוגים, אלא אם כן אני מכניסה את הסעיף להסכם ההפקה, 

ף שילמתי, מתוך מחשבה, ודרך אגב זו אבל זה עניין פנימי שלהם. אני את הכס

ר, לא להיכנס למחלוקת של מתי כן ומתי הייתה הצעה של השופטת במסגרת הגישו

לא, כי הרי במשך שנים ישבנו ולא הצלחנו להגיע להסכמה מתי כן ומתי לא להכניס 

את סעיף תל"י. ואז קודם כל הייתה הקראה ראשונית, הוחלט לשלם, כדי להותיר 

את המחלוקת הזאת בצד. ולכן דרך אגב, סעיף תל"י נוסח בהסכם גישור בשונה 

מים אחרים עם גופי שידור אחרים, באופן כזה שמתיר לי כן להכניס מהרבה הסכ

 את הסעיף, או לחילופין לא להכניס. 

 לא להבנתי.  עו"ד אהרון נחומי:
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בדרכך את אומרת לנו  שהסעיף שרשות השידור  יעקב בורובסקי:

 ניסחה מולם, הוא יותר טוב מיתר הגופים?

 אני אומרת את זה, כן.  ליאת בלום:

 לא, לא, לא, לא.  אבידן:גאולה 

אני רוצה להבין, אני לא מתווכח. אני רוצה להבין  יעקב בורובסקי:

 מה היא אומרת. 

לא סליחה, אני הבנתי שזה לא משהו גורף, אלא  גאולה אבידן:

 נתון להחלטתכם מתי כן ומתי לא. למה שתחליטו כן? מי רוצה לשלם?

 - - -אוקי, אז עכשיו השאלה הייתה  ליאת בלום:

 מתי אתם מחליטים כן? גאולה אבידן:

אוקי, שנייה, יש הסכמים, יש התקשרויות וסוגי  ליאת בלום:

התקשרויות, שבהם עקרונית אין לנו מחלוקת איתם. בהם עקרונית מקובל עלי 

שהבמאי והתסריטאי צריכים לקבל כסף כל פעם שאני משדרת את היצירה. על 

  -- -וקת בינינו הייתה על סוג מסוים ההסכמים האלה לא הייתה מחלוקת. המחל

 מה איזה סוג? מה ההבדל? עו"ד אהרון נחומי:

אנחנו לא ניכנס לזה כאן. אבל בעיקרון יש הבדל  ליאת בלום:

בין במאי לתסריטאי שאני מזמינה להפקה שלי, יש הבדל בהפקות שאני במימון 

יש סרטים קנויים מלא והפקות שאני לא במימון מלא. יש כאן המון סוגי הסכמים. 

 שזה בכלל לא שלי ואז אין לי שום בעיה שהבמאי או התסריטאי יקבל. 

אבל שואלת אותך גאולה למה מנגנון הפתרון הו  יעקב בורובסקי:

 מנגנון לצורך העניין חד צדדי, זה מה שהיא שואלת. 

 זו שאלה טובה. גאולה אבידן:

 תף?והאם יש אפשרות שיהיה מנגנון כשו יעקב בורובסקי:

תראה, צריך לזכור שבסופו של דבר ההסכם נחתם  ליאת בלום:

באופן שהוא נחתם, דיוק בשביל זה. בשביל לחסוך את העבודה שנצטרך להכריע מה 

כן ומה לא. אנחנו אמרנו ניתן את הכסף, אתם תחלקו אותו. באים תל"י היום 

ף, אז ואומרים תראו, אתם נותנים את הכסף, אבל אתם לא מכניסים את הסעי
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אנחנו לא יודעים לחלק את הכסף. שזה עוד פעם, צריך לזכור שזה לא קרה עם גוף 

 אגודת גבייה אחרת. 

 זה לא הטענה שאני שמעתי.  גאולה אבידן:

 - - -הוא אומר בפירוש הוא קיבל את  הכסף   ליאת בלום:

 זו לא הטענה. גאולה אבידן:

לא נכונה, זה מאד  לא, המילה פיזור הכסף  היא עו"ד אהרון נחומי:

 פשוט.

למה אני צריכה להכניס את סעיף תל"י מבלי  ליאת בלום:

 שתחלק את הכסף?

ה קשר לא נכון. כדי שאני אז אני אענה. את עוש עו"ד אהרון נחומי:

 אחלק, תעצרי שם, כי אין קשר בין שני הדברים בכלל.

 אוקי. ליאת בלום:

 קודם כל כדי שיגיע הכסף. עו"ד אהרון נחומי:

 הכסף מגיע, אתה אומר שהוא מגיע. ליאת בלום:

 אז תקשיבי. עו"ד אהרון נחומי:

 אבל את טוענת שהוא מגיע כשאת מחליטה. גאולה אבידן:

ליאת, ליאת, חברה, אני  - - -בדיוק. רגע, נשאלתי  עו"ד אהרון נחומי:

 - - -רוצה לענות לה. ליאת, יש לך יותר שעות 

תסבירו, ערן מה המנגנון תגידו קודם כל ו חנה מצקביץ:

 שמשלמים.

 זה לא קשור למנגנון שמשלמים, אני מצטער.  עו"ד אהרון נחומי:

כמו עם יתר אגודות  סמיכההמנגנון, הסכם  ערן טל:

. רשות השידור משלמת סכום שנקבע בהסכמה בהסכם, הוא סמיכההגבייה. הסכם 

 - - -זה משולם להם  לא משתנה לא בהיקף ההפקות ולא אם יש או אין סעיף תל"י. 

כסף מועבר בשנה בין אם היו הפקות ובין אם  X יעקב בורובסקי:

 - - -לא היו. זאת אומרת זה הסכם בלי שום קשר לפעילות. עכשיו 
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אבל להמשיך אולי? מעבר לזה שהוא משולם להם  ליאת בלום:

יס כל שנה, בהסכם כתוב שאנחנו יכולים להכניס את סעיף תל"י ויכולים לא להכנ

 - - -את סעיף תל"י 

 לא כתוב את זה. עו"ד אהרון נחומי:

כתוב תהיה רשאית . אנחנו לא ניתן פה פרשנות  ליאת בלום:

 - - -משפטית ל 

 לא, כתוב איננה מתנגדת. עו"ד אהרון נחומי:

איננה מתנגדת, אוקי. זה בטח לא החובה הגורפת  ליאת בלום:

 - - -על כל סוגי  ה 

 לשיטתי כן.  עו"ד אהרון נחומי:

אני רוצה לסיים את המשפט. מהנקודה הזאת  ליאת בלום:

 - - -בעצם 

חוץ מזה שאתם מתווכחים, יש לנו מחלוקת. אני  יעקב בורובסקי:

מודה שברגע זה אני מבין שיש מחלוקת. אני לא מבין גם את העוצמה שלה ואני 

היא לא  שואל אם המחלוקת הזו ניתנת לפתרון. כי אם אתם אומרים שהבעיה 

 - - -כספית, זה מה שאני מבין. ערן אומר בין אם יהיו 

 סעיפי תל"י.  עו"ד אהרון נחומי:

 - - -נכון ... שבפעם בסוף שנה  ערן טל:

אני כבר אומר לך שאני מוכן שהוא יהיה זהה  עו"ד אהרון נחומי:

 לחמש השנים הבאות. אז מה אתה רוצה יותר מזה?

קה. האם אתם באתם עכשיו לדון תנו לי חצי ד יעקב בורובסקי:

 לחידוש ההסכם, אז אנחנו במקום אחר. 

 לא, לא, זה לא קשור.  ערן טל:

אם אנחנו עוסקים בסוגיה כפי שהצגתם אותה, אז  יעקב בורובסקי:

הבעיה היא לא כספית כרגע. למה אנחנו לא יכולים לגרום לזה שיהיה מנגנון מוסכם 

 פנימי?
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המטרה שלנו בסופו של דבר הייתה אנחנו יכולים.  ליאת בלום:

לשבת בהנהלה, לגבש באיזה סוגי הפקות אנחנו נכניס את הסעיף ואין מחלוקת 

 - - -ובאיזה לא, ולהגיד את 

אז אני עונה. קודם כל לשבת אנחנו תמיד מוכנים.  עו"ד אהרון נחומי:

 יש לנו כבר מאות שעות. אז אני אענה. 

 - - -ו את ה אנחנו התקדמנו, הבנ יוני בן מנחם:

אין לנו טענות על היכולת להידבר. יכולות להיות  עו"ד אהרון נחומי:

לנו טענות על תוצאות הדיבור, אבל שנייה, רגע. בתל"י יש דוקטרינה, אני יכול 

 -שניות  10-אפשר לעשות את זה ב  -שעות ,אבל לא צריך  100להרצות עליה עכשיו 

א קיבלת. אם אתה תסריטאי ובמאי ל –של שמירת זכויות. כלומר, לא שמרת 

בתל"י, והוא תסריטאי בתל"י גם, בלי קשר לזה שהוא המנכ"ל ויושב הראש. הוא 

תסריטאי על תסריט שהוא לא ישמור תמלוגים, על התסריט הספציפי הזה זה לא 

זה, הוא יקבל. על -נישה קולקטיבית. הוא כתב אני יודע מה, תסריטים לזהו

יד מחר בבוקר, הוא לא יקבל תמלוגים. עכשיו תשאל התסריט שהוא לא שמר נג

 - - -אותי מה הוא עושה  עם הכסף 

חצי דקה. יושב פה היועץ המשפטי של רשות  יעקב בורובסקי:

 השידור, ואנחנו כמובן כפופים לחוק.

 אין בעיה של חוק.  עו"ד אהרון נחומי:

 זה מה שהיא אמרה לך, יש בעיה של חוק. יעקב בורובסקי:

 לא, היא לא אמרה את זה.  אהרון נחומי: עו"ד

החוק אומר, אלא אם ... ואתה מבקש את הברירה  ליאת בלום:

 - - -הזאת להפוך ל 

 - - -אם תתנו לי בדקה  עו"ד אהרון נחומי:

היא אומרת אין לי את הפריבילגיה שיש לגופים  יעקב בורובסקי:

 אחרים. 

 אז זה לא נכון.  עו"ד אהרון נחומי:

 זה לא נכון? רובסקי:יעקב בו
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 לא נכון! אין שאלה. עו"ד אהרון נחומי:

 אז מה נכון, סימן שאלה? יעקב בורובסקי:

אז אני אגיד. חוק רשות השידור מאפשר לרשות  עו"ד אהרון נחומי:

השידור, ורשות השידור אגב עושה את זה רק בהערת אגב. אנחנו כבר דנים על 

ם. רשות השידור כבר יודעים לדבר איתך, השפיץ של השפיץ של השפיץ של התמלוגי

יש הפקות שמתבצעות ברגע זה, בידיעה אני אומר, לא במחשבה, עם מפיקים 

 ומפיקים מקבלים עשרות אחוזים מבעלות. אז זה אתה יודע?

 מי? יעקב בורובסקי:

מפיקים שמפיקים, מקבלים עשרות אחוזים  עו"ד אהרון נחומי:

 יודע? מהבעלות של היצירה, את זה אתה 

 מה זה רלבנטי?  גאולה אבידן:

לחוק רשות  38זה רלבנטי, כי זה למרות סעיף  עו"ד אהרון נחומי:

 השידור, רשות השידור מתקשרת בהפקות, כי מותר לה.

 כל ההפקות? ליאת בלום:

לא אמרתי כל. מתקשרת בהפקות ומעבירה עשרות  עו"ד אהרון נחומי:

? היא לא עוברת על החוק כי מותר לה, כי אחוזים למפיקים. למה היא עושה את זה

 - - -אומרת שמותר לה. אז אנחנו מדברים עכשיו על  38הסיפא של סעיף 

בקיצור, הפתרון שאתם מובילים אליו הוא מה?  יעקב בורובסקי:

 רק עמדתכם?

אז אני אומר רגע, שנייה. תל"י לא מבחינה בין דם  עו"ד אהרון נחומי:

יק לצעיר. תל"י אומרת שסעיף תל"י צריך היות מוחל. אין לדם ולא בין אסי דיין ות

 פה עניין של פשרה.

 חוק בסיסי. כמו פנסיה.  אבי שמש:

רגע, שנייה אבי. סעיף תל"י צריך להיות מוחל על  עו"ד אהרון נחומי:

. כל ההפקות בלי להבחין YES ,just name itכל ההפקות, בדיוק כמו ברשת, קשת, 

 , בכל ההפקות של תסריט או בימוי.Y, מפיק Xמפיק בין גיל, דם, אם זה 

 אתה יועץ משפטי ... האלה? יעקב בורובסקי:
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 כן. עו"ד אהרון נחומי:

נראה לך שאנחנו, כוועד מנהל, נקבל החלטה  יעקב בורובסקי:

 מנוגדת לחוות הדעת המשפטית?

 זה לא שאלה משפטית פה. עו"ד אהרון נחומי:

ה, נו. עם כל הכבוד לך, אתה גם תן לי חצי דק יעקב בורובסקי:

מגדיל לי את תחומי הדיון. אני כן רוצה להסתייע ביעוץ המשפטי. ברגע שהייעוץ 

 - - -המשפטי שלנו אומר לחברי הוועד שיש סוג של סימן שאלה משפטי 

 היא לא אמרה את זה. עו"ד אהרון נחומי:

 - - -אני אומר לך שאני שומע  יעקב בורובסקי:

 את אמרת את זה? חומי:עו"ד אהרון נ

 - - -אני אמרתי  ליאת בלום:

לתת את סעיף תל"י? תגידי את  38אסור לפי סעיף   עו"ד אהרון נחומי:

 זה. 

 אבל אין חובה.  ליאת בלום:

נכון, אין חובה. האם יש איסור? את יכולה לענות?  עו"ד אהרון נחומי:

בה? התשובה היא לא, שמעת את התשובה? זה הכי חשוב פה בדיון. שמעת את התשו

 אין איסור. אין איסור, אז זה לא שאלה משפטית.

חברי,  טוב, אני רוצה לשחרר את אנשי תל"י,  ר, אמיר גילת:"היו

 בבקשה. אני לא מגרש, אני משחרר.

 תגידי שאין איסור.  עו"ד אהרון נחומי:

אני רוצה לומר מילה אחת. אלף אני חושב שבאמת  אבי שמש:

אבל אני עוזב רגע את זו שאלה של מדיניות ולא שאלה משפטית. גם ליאת אמרה ש

הנושא המשפטי. אני רוצה לבוא אליכם כתסריטאי. אנחנו עומדים בפני תקופה 

שבה היצירות של תסריטאים, לא כמו פעם שהיו משודרות פעם אחת ויורדות, 

 20ני זה לפ-תסריטאים ובמאים.  יש לנו היום אינטרנט, אני דברים שכתבתי בזהו

שנה ממשיכים להיות משודרים בכל מיני מסגרות, והזכות הזאת לקבל את 

התמלוגים היא כבשת הרש שלי כתסריטאי. עכשיו, אני לא מצליח להבין מה שליאת 
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אומרת, כתסריטאי, אני אבוא אליה והיא תגיד לי לא, אני החלטתי שלך אני לא 

כולים, כארגון, לבוא ולהגיד נותנת את הזכות. אז מה שאני אומר זה שאנחנו לא י

תשמעו, חלק מכם יאלצו לא לקבל תמלוגים וחלק כן. אבל אני  –לתסריטאים שלנו 

 - - -לא אוכל ללכת ליוטיוב. אני לא אוכל 

מיליון, תחלק אותם איך שאתה  1.2אני נותנת לך  ליאת בלום:

 רוצה. ... על פי הסעיפים בהסכם. 

יבי לי, אני לא אוכל ליאת, אני לא אוכל, תקש אבי שמש:

-ללכת ליוטיוב ולדרוש תמלוגים על היצירה הזו, כי אין לי זכויות. או לוואלה, או ל

YENT  .או למי שיהיה. אז את אומרת זה בעיה שלך, לא אכפת לך 

 אבי, אבי. ר, אמיר גילת:"היו

 בסדר, סליחה.  אבי שמש:

שנייה, אני רוצה להמשיך את הקו של אבי, מילה  ערן טל:

אחרונה שלי. אני אומר יש פה את השאלות המשפטיות והכספיות, הן ניתנות 

לפתרון, הן נפתרו בכל הארץ, בכל הגופים, הן יכולות להיות להיפתר גם פה. יש פה 

שאלה מוסרית. אתם בתור נציגים של רשות השידור חייבים לקחת על עצמכם ולא 

תיר. השאלה אם לנו כבמאים משנה, תתייעצו איתה, תתייעצו עם עוד אנשים, זה פ

היא שאלה מוסרית קודם כל. לא  –וכתסריטאים יש זכויות על היצירה שלנו או לא 

יכול להיות שרשות השידור, שיוצאת עכשיו לדרך חדשה מול ארגוני היוצרים, בכל 

שנה אחורה ותהיה בעצם השור האדום לארגוני היוצרים,   15החזיתות, תחזור 

 שזה הזכויות הטבעיות, האלמנטריות שלנו. בנושא כל כך בסיסי, 

 תודה רבה לכם.  ר, אמיר גילת:"היו

 תודה לפורשים ובהצלחה לנכנסים.  יעקב בורובסקי:

במשרד החוץ פורשים ונכנסים. למשרד החוץ יש  יעקב בורובסקי:

 קובעי אידיוט, מחליפי בוגד. בהצלחה.  –סלוגן שאומר 

 . כן. חנה, בבקשה ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה לומר כמה מילים להקדמה. תראו, יש  חנה מצקביץ:

, שהיו מלחמות מאד גדולות לבטל אותו. בסופו 38לרשות השידור נכס שהוא סעיף 
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של יום והיה רצון ורשות השידור כמעט השתכנעה בשלב מסוים לבטל אותו. בהצעת 

פטים, האם החוק החדשה זה לא בוטל. זאת אומרת זה עלה לדיון גם במשרד המש

 לבטל או לא, והוחלט להשאיר לנו אותו, כדי שנוכל להשתמש בו לצרכינו. 

 ואם זה היה מתבטל אז מה היה קורה? גאולה אבידן:

רגע, תיכף נאמר מה היה קורה. הסעיף הזה נותן  חנה מצקביץ:

לנו עדיפות על כל הרשתות האחרות שהם דיברו עליהן, קשת, רשת וכו'. עכשיו, הם 

קו, זה הופיע בהתחלה בהצעת החוק והם בסופו של יום החליטו, ואני נותנת גם נאב

לכם רק כמה דברים מההיסטוריה, ותיכף ליאת אולי תדבר על המחלוקות. והם 

במסגרת המשא ומתן החליטו שהם לא יאבקו בביטולו, ולכן בסופו של יום הסעיף 

נוגעים בדבר. מה הזה נשאר גם על דעת כמובן משרד המשפטים, וכל הגורמים ה

שהסעיף בעצם אומר, הוא משאיר לנו מרחב של שיקול דעת, שאז אנחנו יכולים, יש 

לנו יותר כוח מול המפיקים, לנהל משא ומתן, כשאנחנו לפי הרצון שלנו והחשיבות 

שיש בהפקה, אנחנו יכולים להחליט כמה זכויות לתת לו וכו'. אולי בעניין הזה ליאת 

 - - - תרחיב, אבל רציתי רק

 - -אם תוכלי להגיד גם מבחינה מספרית כמה כסף  יעקב בורובסקי:

- 

רגע, זה הרי בסופו של יום השורה התחתונה תהיה  חנה מצקביץ:

 אולי עכשיו לא. כסף. 

הערה קטנה, הם גם בעימות עם איגוד המפיקים,  מושון מצליח:

וצים להפוך אותנו רק שתבינו. הם שם בעימות מאד גדול עם איגוד המפיקים, והם ר

 באיזה שהוא מקום למן חיילים נגדם. אני עושה את זה בשפה יותר פשוטה. 

לא, אני רק רוצה להבין משהו. נכון שצריך תמיד  גאולה אבידן:

להשאיר פתח למשא ומתן כזה או אחר, אבל פשוט שאיזו שהיא זכות בסיסית כמו 

ו, מבחינת הזכות שהם הגדירו אותה, שהיא תהיה זכותו שלו עד יום מות

 - - -המינימאלית ביצירה, אני לא חושבת, לדעתי זה משהו שהוא  
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טוב, ליאת תתייחסי שנייה. ברמה הכי כללית, טוב  ר, אמיר גילת:"היו

אני אסכם את זה אחר כך, אבל תחדדי גם את העניין של אנחנו  מול הערוצים 

 - - -המסחריים. זאת אומרת למה אנחנו כגוף ציבורי 

אוקי, הייתה מלחמה, יש לזה המון היסטוריה וזה  את בלום:לי

לא מדויק איך שהם מציגים את זה. המון שנים בכלל לא הוכרה זכות התסריטאי 

והבמאי. זאת אומרת מלכתחילה באת למפיק, קיבלת שכר עבודה וזהו, בזה זה 

ל נגמר. לא צריך לשלם לך תמלוגים כל פעם שאני מייצרת. ואז הגיעה פסיקה ש

שופטת מחוזית, שבאה ואמרה שבמאי או תסריטאי הם חלק מיוצרי הסרט, וצריך 

להכיר בהם וכו', וזה ככה נתן לתל"י, שהיו לפני כן תב"י, המון כוח והתחיל כל 

לא רצו לשלם להם  HOTאם אתם זוכרים שם אז על גדרות, גם   HOTהמאבק עם 

אני משלמת לתסריטאי ובמאי,  והייתה מדיניות של כל גופי השידור, שעם כל הכבוד

וזה לא משנה אם אני עושה את זה בעצמי או באמצעות מפיק, ובזה נגמר הרומן. לא 

יכול להיות שכל פעם שאני אשדר, אני אצטרך לרוץ לתסריטאי ולשלם לו. זה מאד 

מגביל את השימוש ביצירה בעתיד. זה החשש. החשש הוא שיש לנו יצירות מדהימות 

שואל למה לא באינטרנט, למה לא בסלולר. לך תחפש את כל  בארכיון, ואמיר

היוצרים, לך תשלם לתסריטאי, ולך תשלם לבמאי, לך תמצא אותם. ואז תל"י 

באמת לקחו את הפסיקה ומינפו אותה, והתחילו במשאים ומתנים עם כל הגופים. 

, שקובע מפורשת שבמה 38רשות השידור עמדה על זה שמכיוון שיש לה את סעיף 

היא מזמינה זכות היוצרים היא שלה, אלא אם הוסכם אחרת, יש לה קצת הבדל ש

משאר המקומות. אנחנו גוף שידור ציבורי, אנחנו חוזרים ומשדרים יצירות שיושבות 

אצלנו בארכיון המון שנים, בניגוד לזכייניות, ויש איזה שהוא ערך מוסף בצורך 

ויכוחים ומשא ומתן איתם והם לשמר את הזכויות ואת הבעלות אצלנו. היה המון 

תבעו, ואז במסגרת הגישור הגענו לדורנר באמת, כפי שהוא אמר, ודורנר אמרה כזה 

דבר. תראו, את המחלוקת אי אפשר יהיה לפתור כי יש היגיון באמת גם בעובדה 

שרשות השידור רוצה לשמור לעצמה משהו, בלי להיות תלויה ביוצרים כאלה או 

גיון במקרים מסוימים כן לשלם להם. לדוגמא, אני עוד פעם אחרים, אבל גם יש הי

חוזרת על זה, סרטים קנויים, ששם אני לא הזמנתי ואני לא בעלת הסרט. אני קניתי 
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פעמים, ומאד לגיטימי שהתסריטאי יקבל ממני  3-4-5זכות שידור, מאד מוגבלת, 

תי משהו על השידור. זה שונה לחלוטין מהפקה שמימנתי את כולה ושילמ

לתסריטאי על עבודתו. שני מצבים שונים לחלוטין. ולכן הוחלט שהרשות תמפה. 

תחליט מתי היא כן מכניסה את סעיף תל"י, ומתי לא. יש סרטים קנויים, יש 

הפקות, יש קופרודוקצות בין לאומיות, יש המון סוגים של התקשרויות. זה לא קרה. 

ומתי לא, ושם בעצם נתקענו. שם התפזרה המליאה, לא היו מוסדות שיקבעו מתי כן 

נעצר המשא ומתן, עד שבאמת הגיעו יוצרים שחזרו אליהם וביקשו לדעת למה לא 

נכנס סעיף תל"י. עכשיו צריך להבין מה זה סעיף תל"י. סעיף תל"י אומר בעצם 

שהוא משאיר את זכות הביצוע והעמדה לרשות הציבור אצל התסריטאי. דהיינו 

אומר זה רק לצורך קביעת תמלוגים, בסדר? אני לא רוצה , כרגע הוא 20-30בעוד 

לפגוע לך בבעלות, אני לא אוציא לך צו איסור פרסום, אני לא אעצור מלהשתמש 

שנה, יבוא מישהו ויגיד רגע, במשך שנים שילמתם  30,40ביצירה. אבל בעוד 

לתסריטאי, זאת אומרת הבעלות היא לא שלכם. אם שילמתם למישהו כל פעם 

שלך בכפוף לזה שתשלמי שתם, אז הרציו אומר שזה לא לגמרי שלך. זה שהשתמ

. אנחנו לאורך שנים נגרום לאט לאט למחיקה של 38למישהו. זה מייתר את סעיף 

 הסעיף, וזה היה החשש.

 יש לך דרך לעקוף את זה? יעקב בורובסקי:

כן, בהסכם גישור שעשינו איתם, ובדיוק את זה  ליאת בלום:

ידדה בזה. היא אמרה אל תחליטו מתי כן ומתי לא. תנו להם את פתר והשופטת צ

עם הכסף מה שהם רוצים. מצדי שיחלקו לכל התסריטאים. מצדי הכסף, שהם יעשו 

 שיחלקו לתסריטאים שהם במימון מלא. 

 על איזה בסיס את נותנת להם את הכסף? גאולה אבידן:

קו"ם רישיון סמיכה. כמו שאני נותנת לאקו"ם. א ליאת בלום:

לא מחייבת אותי להכניס להסכמים שלי שום סעיף. היא מחלקת במנגנון חלוקה 

 פנימי שלה.

 כרגע המצב הוא שזה זהה לאקו"ם? ר, אמיר גילת:"היו

 - - -כרגע המצב הוא שהם מקבלים את הכסף  ליאת בלום:
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 זהה לאקו"ם?  ר, אמיר גילת:"היו

, וזה דרך מבחינת רישיון הסמיכה, כן. וכשלהם ליאת בלום:

אגב נבדק בימים אלה גם בהגבלים העסקיים, להם יש מנגנון שקובע שהם יחלקו 

בהתאם לפי שיכניס את הסעיף, ובזה הם כובלים אותי. כי ברגע שבהסכמים שלי 

. ואכן, האמירות שלהם לא 38יופיע הסעיף, לאורך שנים תהיה פה גריעה מסעיף 

ים. אנחנו משלמים כל שנה סכום כסף, נכונות, אם לא נשלם לא נכיר. אנחנו מכיר

 רק שמנגנון חלוקת התמלוגים שלו, מחייב אותי בהכנסת סעיף, שילוב סעיף.

ויש דרך לעלות על הכתב נניח את מה שאנחנו  יעקב בורובסקי:

אומרים. כלומר להגיד להם תראו, אנחנו מוכנים ברמה העקרונית, לתת להם את 

לוגים, כשאין עוררין על סוגיית הבעלות. אותו תשלום שאתם מדברים עבור התמ

. כותבים להם את זה. כלומר, גם אם 38כלומר, אי אפשר לעקוף את סעיף 

מערפלים, כי אני מבין מצוין את מה שאת אומרת, ומה שאת אומרת הוא נכון מאד. 

שנה, באמת מישהו יכול לבוא ולהגיד תשמע, אתה אומר אין  40, 30כלומר בעוד 

לות בהתנהגות. שילמת לי את זה. מאה אחוז. ... תשמע, היום אנחנו בעלות, יש בע

קובעים, מוסכם בינינו שהבעלות היא שלנו וכל זה. אנחנו נותנים לכם את הסכום 

הזה לחלוקה, ולא מחייבים אתכם איך לחלק, אבל יכולים כן לציין, אם מנסחים 

שלנו, ופותר  38-נו באיזה כלי עזר פנימי, כאילו מסך הבנות פנימי, שמשאיר אות

 - - -להם את הבעיה הזו, בהנחה שזאת הבעיה. כי אני מוכן לקבל 

יעקב, אתה עלית על דבר אדיר. יש את זה  מושון מצליח:

במנגנונים אחרים, איזו הערה שאנחנו מוציאים לעזור לכל מיני אגודות אחרות, 

 לעזור להן לחלק. 

ל לחלק מכיוון לא, אבל הוא טוען שהוא לא יכו ליאת בלום:

 שהוא לא יודע איזה מפיק שמר ואיזה מפיק לא שמר. 

 זה לא מעניין אותי.  מושון מצליח:

נכון, יש לו בעיה בגביית תמלוגים. אבל אנחנו  ליאת בלום:

 - - -עושים  

 - - -כי מה שאומרת ליאת לגבי הבעלות הוא נכון   יעקב בורובסקי:
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 אגודות אחרות. יש את המנגנון הזה עם  מושון מצליח:

 - - -חד וחלק. אם שולחים מכתב  יעקב בורובסקי:

 - - -מה שאני לא מבינה  גאולה אבידן:

רגע, חצי דקה, לא שמעת את מה שהצעתי. מגיעים  יעקב בורובסקי:

הבעלות היא שלנו. אנחנו ניתן לכם את  –איתם להסכם כתוב שאומרים להם 

לא הסדר לצורך העניין, לא הסכם  התגמולים לפי מה שאתם אומרים, שזה בעצם

חוזי, אלא מכתב הבנות שמתלווה למצב הקיים, מאפשר להם, אם זאת באמת 

הבעיה שלהם. כי מה אומרת ליאת? ליאת אומרת  תשמע, הם יכולים היום, אם 

שנה לבוא ולהגיד  20-30אנחנו נתחיל לשלם להם את התהליך, הם יכולים בעוד 

 - - -ילו הכרתם בזה שאנחנו בעלים חברה, אנחנו בעלים. אתם אפ

 אתה אומר להפריד בין זכות הבעלות לתשלום.  גאולה אבידן:

 - - -לגרום לזה שהבעלות  יעקב בורובסקי:

אז הם לא יכולים לגבות אצל צד ג'. למשל  חנה מצקביץ:

 - - -בשידורים באינטרנט וזה, אם הבעלות אצל 

בכל ההסכמים של הוא רוצה שסעיף תל"י ייכנס  ליאת בלום:

הרשות. אנחנו משלמים, ודרך אגב מה שאמרת, זה בדיוק מה שכתוב בהסכם 

הגישור. הוא אומר אנחנו לא קובעים כרגע של מי הבעלות, אנחנו נשלם ואתם 

 תחלקו. 

אנחנו ועד מנהל של רשות השידור, לכן אנחנו  יעקב בורובסקי:

נראה לנו סוג של פתרון שיכול  יכולים, והם הופיעו בפנינו, הציגו את הטענה, זה

 - - -לייצר מענה לבעיה שלשמה הם הגיעו. יש שמסתתרות כוונות אחרות 

 יש כוונות אחרות, כן.  מושון מצליח:

 - - -כן, אבל אני רק רוצה להבין משהו  גאולה אבידן:

 - - -לא, אבל יש החלטה רק של ההנהלה  ליאת בלום:

ים לצד של המוסר, לצד שאפילו אנחנו נענ יעקב בורובסקי:

 - - -המדיניות, ואנחנו מסכימים ועושים הכל  ו 
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באותו דיון שעשינו בהנהלה, המנכ"ל הנחה אותנו.  ליאת בלום:

קודם כל בכל ההסכמים שאין עליהם מחלוקת שאפשר להכניס את סעיף תל"י, 

להכניס את סעיף תל"י,  כי זה באמת ממילא הפקות שאנחנו או רק משתתפים 

פן חלקי או סרטים קנויים, או הפקות שאנחנו יודעים שלא מלוא הזכויות הם באו

שלנו. והפקות שהן במימון מלא של הרשות, ויש איזו שהיא חשיבות, כי הרשות 

מלכתחילה מממנת במימון מלא הפקות שחשוב לה לשמור אצלה, אם היא לא 

יף תל"י. זאת הבעלות, כדי שהיא תוכל להשתמש לאורך שנים, לא להכניס את סע

 החלטת ההנהלה מיום חמישי. ואותה אנחנו חשבנו שנביא לדיון במליאה. 

אז מה שבורו בא ואומר, על אותם חלקים, נכון,  גאולה אבידן:

 - - -על אותם חלקים שאין 

מכיוון שזו מדיניות מאד עקרונית. המדיניות  ליאת בלום:

הזה נידון, הוחלט לא לבוא האחרונה שהייתה פה לדעתי, במליאה האחרונה שהדבר 

 איתם בכלל במשא ומתן. 

 ומה תפקידו של הוועד המנהל בהקשר הזה?  ר, אמיר גילת:"היו

סליחה, המליאה קובעת מדיניות. זה לא מדיניות,  יעקב בורובסקי:

 - - -זה א"ב של  

אז זה נהיה עניין מאד עקרוני במשך שנים, כי  ליאת בלום:

. ואז כשזה כבר 38לל אישור לשבת איתם. הכרה בסעיף במשך שנים לא נתנו לנו בכ

 - - -נסוג 

 - - -זה  38סעיף   יעקב בורובסקי:

 38בדיוק. והחשש היה שזה יביא לפגיעה בסעיף  ליאת בלום:

 ומכאן זה בעצם נבע. 

אני רוצה לשאול משהו. אני מחלקת את זה  גאולה אבידן:

ים לתל"י, על זה אנחנו לא לשניים, בחלק הזה שאין לכם בעיה ואתם מכניס

 מדברים, זה לא הדיון. 

 ישולב סעיף תל"י. ליאת בלום:
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בחלק הבעייתי, למה שאדם יבוא וישלם אם יש לו  גאולה אבידן:

 אפשרות לא לשלם? למה שהרשות תבוא ותשלם?

זו בדיוק השאלה שעלתה בהסכם הגישור, נכון.  ליאת בלום:

בים ואיפה אנחנו לא משלבים. זה בדיוק ולכן לא רצינו להגיד איפה אנחנו משל

 החשיבה שהייתה. 

רגע, רגע, אז למה? אז נשאר לך איזה שהוא, אמנם  גאולה אבידן:

 יכולת מאד מאד רחבה, שאין לה איזה שהם כלים אמיתיים לדעת מתי כן ומתי לא. 

 נכון. לא היה את זה.  ליאת בלום:

שהוא משלם כל שנה.  לא, זה לא נכון. כי פה הסכם  יעקב בורובסקי:

לא, על החלק הזה שלא משלמים, שלא מחייבים  גאולה אבידן:

 - - -להכניס את תל"י 

 - - -לא, נשלם  יעקב בורובסקי:

 אני שואלת למה לשלם בכלל? גאולה אבידן:

 כי יש לו הסכם.  יעקב בורובסקי:

 איזה הסכם? גאולה אבידן:

 - - -הוא. הוא עושה הסכם  יעקב בורובסקי:

 אז זה מה שלא מובן. גאולה אבידן:

אז אני אענה לך, אם הבנתי אותו נכון. הוא עושה  יעקב בורובסקי:

הסכם, עשה הסכם עם אקו"ם, עשה הסכם עם גופים נוספים והוא מתקצב גלובלית. 

 - - -לא יהיה שינוי בסך התשלומים 

 בנושאים של תקציב.  ר, אמיר גילת:"היו

ול להיות שינוי למי מחלקים את הכסף. כספית. יכ יעקב בורובסקי:

 זה הדבר היחיד שעומד כרגע לדיון. 

אני לא בטוחה שזה נכון. אני לא בטוחה שזה סלע  גאולה אבידן:

 המחלוקת.

 למה? ר, אמיר גילת:"היו
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כי הם אומרים במפורשות שזה כביכול מטה  גאולה אבידן:

ים להם את הכסף, אז מה לחמם, ואם לא נותנים להם את הכסף אז לא. אז אם נותנ

 הם עושים פה? 

גאולה, אני אמרתי לך, הם רוצים להשתמש בנו  מושון מצליח:

 כנגד המפיקים. הם במלחמה ענקית נגד המפיקים. 

אבל בא נהיה תמימים, בא נהיה איתם הגונים. הם  יעקב בורובסקי:

 העלו כאן בעיה שמוסרית אנחנו מסכימים לה.

 נכון.  גאולה אבידן:

 - - -ואנחנו מסכימים  ב בורובסקי:יעק

אנחנו מסכימים שגם כשמימנו מימון מלא,  ליאת בלום:

 בהפקה שהיא שלנו, תמיד שנשתמש ביצירה נצטרך לשלם לתסריטאי ולבמאי. 

 - -אבל זאת גישה לא נכונה, כי איך יתר הרשתות   יעקב בורובסקי:

- 

 - - -אף אחת מהרשתות ל ליאת בלום:

 ?YES-ו HOT-כאילו מה הטיעון שנתנו ל לת:ר, אמיר גי"היו

... את הכסף. יכול להיות שהם משלמים על  חנה מצקביץ:

 ההפקות פחות ממה שאנחנו משלמים ומשלמים יותר על תמלוגים. 

אבל אם יש סעיף תל"י בכל יתר הגופים ורק אצלנו  יעקב בורובסקי:

 - - -הוא לא קיים 

 - - -זה אומר שאנחנו  חנה מצקביץ:

יש הסכם עם תל"י. אני לא בדקתי ואין לי שום  ליאת בלום:

יכולת לבדוק את האכיפה שלהם מול המפיקים, אבל אני יכולה בפירוש להגיד שיש 

 הסכמי הפקה שלא נכנס הסעיף. 

אבל גם ההסכם שלנו לתגמל אותם גלובלית, מכיר  יעקב בורובסקי:

- - - 

 שומע שניים ביחד.  רגע, רגע, הפרוטוקול לא ר, אמיר גילת:"היו
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לטענתם הם אומרים שעם כולם הם הגיעו להסדר,  גאולה אבידן:

 איתנו לא?

הם אומרים שעם כולם הגיעו להסדר וזה אכן נכון.  ליאת בלום:

 - - -אני יכולה להגיד שהבעיות שיש לנו 

 מה השוני בין ההסדר שלנו להסדרים אחרים? ר, אמיר גילת:"היו

רים שמחייבים להכניס את סעיף אלף יש הסד ליאת בלום:

תל"י, ובגלל זה כשנשאלתי אם הסכם שלנו הוא טוב יותר, אז אני סבורה שכן, כי 

אנחנו השארנו את זה במן שאלה פתוחה. וב', אני יכולה להגיד שהופעל כאן המון 

המון לחץ. כלומר גם לזכייניות וגם למועצת הרשות השנייה היו המון טענות על 

התמלוגים, לרבות בדיקה שנערכת באם הסכימו, כי אני לא בטוחה מנגנון חלוקת 

 שהמנגנון הזה הוא  חוקי.

 אבל הם שוכנעו. יעקב בורובסקי:

 עוד לא. ליאת בלום:

 אבל המנגנון לא מעניין אותך.  גאולה אבידן:

 1.2בטח שהוא מעניין אותי. אני אמרתי לו קח  ליאת בלום:

 מיליון, תפזר אותם.

במועצת הכבלים עוד אין החלטה? מה אמרת?  גילת:ר, אמיר "היו

 מועצת הכבלים עוד לא החליטו?

לא, אני אומרת שיש דיון סביב חלוקת התמלוגים  ליאת בלום:

 והמנגנון שהם נתנו בהגבלים עסקיים, אצל הממונה על ההגבלים העסקיים. 

 אז מה אמרת לגבי מועצת הכבלים? ר, אמיר גילת:"היו

שיש להם הסכם עם תל"י. אני לא יודעת  אמרתי ליאת בלום:

להגיד אם הם אוכפים אותו ותמיד הם מכניסים את הסעיף. יש כאן כמה סוגיות 

 קטנות.

 - - -המועצה כפתה על הזכייניות  ר, אמיר גילת:"היו

לא יודעת מי כפה על מי, אבל היה ויכוח מאד מאד  ליאת בלום:

שהם טענו שהם לא חושבים שבכל הפקה  לבין תל"י, בדיוק כמו שלנו, HOTגדול בין 
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והפקה מלוא הזכויות של התסריט והבימוי צריכות לעבור לתסריטאי ולבמאי, 

ובסוף מתוך לחץ ציבורי שנוצר, בסוף כולם ... הסכמים וגם אנחנו. עכשיו, השאלה 

האם בתוך הלחץ הציבורי הזה, אנחנו גם מביאים בעצם למצב שלאורך זמן יכול 

 - - -בזכויות  להביא לגריעה

כאמירה וכמדיניות אין ספק שאנחנו רוצים להיות  ר, אמיר גילת:"היו

בני ברית של היוצרים במדינת ישראל, ואת זה אנחנו אומרים להם ואנחנו באמת 

 - - -מאמינים בזה. עכשיו, בוא נראה 

 שקלים לשנה? 100,000על מה הדיון, על  יעקב בורובסקי:

 ן. הוויכוח הכספי הסתיים מאד מהר. לא, על זה אי ליאת בלום:

אז עוד פעם, אז מה המשמעויות? לטווח הארוך?  ר, אמיר גילת:"היו

 רק לטווח הרחוק? 

 לא, זה יגרור אחריו. חנה מצקביץ:

אבל לכן אני אומר בואו תגיעו להסדר של הבנות,  יעקב בורובסקי:

שנות שלך, הם שהוא כתוב והוא לא מחייב את הצד המשפטי, כי את נשארת בפר

נשארים בפרשנות שלהם, אנחנו מדברים כפי שאנחנו מדברים ובעצם במציאות 

היומיומית, שום דבר לא ישתנה. הרי אנשים באו לפה, מלאי טענות כרימון, הם 

מלאי טענות כרימון, את רואה. על רמה שלעניות דעתי היא פתירה באיזו שהיא 

 - - -שיחה 

 ך ללכת על מנגנון כמו אקו"ם?כמו אקו"ם, צרי מושון מצליח:

עוד פעם אני מסבירה. תראו, זה נשמע פשוט אבל  ליאת בלום:

זה לא, כי אנחנו כבר חמש שנים באותו ויכוח. למעשה אם אנחנו חוזרים עכשיו 

, הוויכוח מלכתחילה היה האם רשות השידור 2008לתחילת הסכם הגישור בשנת 

ו, בכל ההתקשרויות שלה שנוגעות לך את הנוסח שלתשלב את סעיף תל"י, שיש 

לבמאים ולתסריטאים. הן כשהיא שוכרת במאי ותסריטאי להפקות פנימיות, והן 

 לחייב מפיק צד ג' בהכנסת הסעיף  מול הבמאי והתסריטאי.

שמה המשמעויות, למעט המשמעויות הכספיות,  ר, אמיר גילת:"היו

 של מה שאמרת עכשיו?
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הביצוע, זכות ההשכרה  המשמעות אומרת שזכות ליאת בלום:

וזכות ההעמדה לרשות הציבור נשארת בידיו לצורך גביית תמלוגים. זה מה שזה 

 אומר. 

 לצורך גביית תמלוגים. גאולה אבידן:

 אז אני רוצה רגע להסביר. ליאת בלום:

 זאת סוגיה באמת נכבדה.  יעקב בורובסקי:

 - - -זה לא לצורך זה שהם יחליטו לכם כן או לא  גאולה אבידן:

נכון, אבל החשש הוא שבעתיד, לאורך שנים,  ליאת בלום:

 - - -הכסף יתורגם לבעלות. אני רק רוצה להגיד 

 זאת סוגיה נכבדה.  יעקב בורובסקי:

 - -אני רק רוצה להעיר. אנחנו מכניסים בהסכמים  ליאת בלום:

 אני רוצה רגע להעיר שבהסכמי ההפקה, גם כשאין את סעיף תל"י, אנחנו כן -

מכניסים שהמפיק פטור מתשלום לאגודת הגבייה תל"י. זאת אומרת אנחנו 

מצהירים בפני המפיק, שהבמאי והתסריטאי יכולים לבוא בדרישה לקבל כסף, שזה 

מה שאנחנו עושים עם כל אגודות הגבייה. הם ספציפית ביקשו את שילוב סעיף 

 תל"י, וזו המחלוקת.

בת שניסיון להגיע לאיזה טוב, עכשיו את חוש ר, אמיר גילת:"היו

מסמך הבנות דקלרטיבי, שמשאיר את מה שאתם אומרים, ותיכף אני גם רוצה 

בדיוק את החלטת ההנהלה, כי אולי אנחנו הולכים לאמץ את החלטת ההנהלה, לא 

 ישביע את רצונם?

הפקות שבהן שילוב סעיף תל"י אינו גורע מזכויות  ליאת בלום:

הן בבעלות ומלאה של הרשות, לא ישולב הסעיף. הרשות ישולב בסעיף, והפקות ש

 זאת החלטת ההנהלה. 

 לא ישולב באופן אוטומטי. גאולה אבידן:

 ליאת, עוד פעם. ר, אמיר גילת:"היו

בהפקות שבהן שילוב הסעיף לא יגרע מזכויות  ליאת בלום:

 הרשות, ישולב סעיף תל"י. בהפקות שהן במימון מלא ובעלות, לא ישולב סעיף תל"י.
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 כשממה זה שונה מהמצב היום? ר, אמיר גילת:"היו

 כרגע לא משולב סעיף תל"י.  ליאת בלום:

 בכלל. זאת אומרת יש פה כבר התקדמות.  ר, אמיר גילת:"היו

 קיבלו משהו, כן, אבל לא את כל תאוותם.  יוני בן מנחם:

 אבל זה לא יספק אותם לדעתך. ר, אמיר גילת:"היו

 לא יודע. מושון מצליח:

 זה לא יספק אותם, אבל זו בהחלט דרך.  את בלום:לי

 הזמנו אותם למשא ומתן.  יוני בן מנחם:

 - - -אה, הזמנתם אותם? נו בסדר, אז אני מציע  ר, אמיר גילת:"היו

אני רק רוצה להבין משהו. החלק שלא ישולב,  גאולה אבידן:

ר בארכיון, שנה שאת רוצה לשמו 400במידה והוא עולה נגיד לאינטרנט, לא עוד 

 במידה והוא עולה באינטרנט, את אמורה לשלם להם?

אם אני משלמת ברישיון סמיכה, אז כל השימושים  ליאת בלום:

שנעשים באותה יצירה, נכנסים לרישיון סמיכה. מבחינתו, בשביל לחלק את זה 

פיזית, הוא חייב לראות את הסעיף בהסכם. לכן זה שאני עושה רישיון סמיכה, די 

ותו בבעיה. אבל מה שייווצר מצב בסיטואציה הזאת שאנחנו גיבשנו, הוא מציב א

שבעצם תסריטאי שעבד עם מפיק במימון מלא של הרשות, לא יקבל כביכול; 

ותסריטאי שהרשות הייתה רק שותפה להפקה ולא מימנה מימון מלא, כן יקבל. 

 שזה גם לא מצב אופטימלי. 

נימית שלהם, היא זו תוצאה שנובעת ממדיניות פ ערן הורן:

 לא בגללנו. 

נכון. להם יש בעיה עם מנגנון חלוקת התמלוגים. זו  ליאת בלום:

 -בעיה שלהם ואם הם היו מחלקים בצורה שונה, אז זה היה מאד מקבל על הגופים 

- - 

טוב, אני מציע ככה, אחד אנחנו מבקשים  ר, אמיר גילת:"היו

וח עכשיו. אולי לנסות תוך כדי מההנהלה למצות את ההדברות עם תל"י, כפי שדו

ההידברות הזאת להגיע לאיזה מסמך הבנות משותף, לאור הדברים שציינתם, 
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בדיוק לפי הצעת המנכ"ל. ולא, אז נחזיר את זה לדיון במליאה. אנחנו מקבלים את 

 הצעת הלשכה המשפטית להעביר את זה לדיון במליאה.

 כן. יעקב בורובסקי:

תודה. סטאטוס השקעות רשות השידור אוקי,  ר, אמיר גילת:"היו

 בהפקות מקור. 

 - - -אולי באמת יהיה מגוון רחב של דעות  יעקב בורובסקי:

 כן, יותר משלושה אנשים. ר, אמיר גילת:"היו

  - -להעביר את זה לזה, שיפתרו  יעקב בורובסקי:

 אני מקווה.  מושון מצליח:

ם רביעי האחרון טוב, סטאטוס הפקות מקור. ביו ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בג"ץ המשיך לדון ב 

 אתה צריך אותי למשהו מסוים, כי אני זזה. גאולה אבידן:

 אני צריך אותך להכל, אבל בסדר. ר, אמיר גילת:"היו

 לא, אמרתי לכם, נשארתי רק בגלל זה.  גאולה אבידן:

בעוד שבועיים את תהיי? כי אני דחיתי בגללך את  ר, אמיר גילת:"היו

 -ל האיתורים שביקשת. לא נעשה את זה בהעדרך. טוב, ביום רביעי האחרון הדיון ע

- - 

 אתה תהיה בעוד שבועיים? גאולה אבידן:

 אני ביום רביעי טס. יעקב בורובסקי:

ביום רביעי האחרון בג"ץ דן בנושא עתירת  ר, אמיר גילת:"היו

המשפטית היוצרים בנוגע להשקעת רשות השידור בהפקות מקור. קודם כל הלשכה 

 יכולה לעדכן?

 כן, אתם גם קיבלתם עדכון בחוק.  חנה מצקביץ:

 תומר עוסק בזה. יוני בן מנחם:

 כן, אני כבר מעדכנת אתכם. חנה מצקביץ:

במקביל אנחנו תיכף נקבל דיווח מההנהלה  ר, אמיר גילת:"היו

כאמור, זה גם דווח לבג"ץ, אבל אנחנו רוצים לראות את הסטאטוס נכון לעכשיו, 
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כשברור לכולנו שעד חודש דצמבר אנחנו חייבים לעמוד במחויבויות בחוק. אבל 

 תיכף נשמע רק את הדיווח מבג"ץ.

בית המשפט אפשר לעותרים לתקן את העתירה  חנה מצקביץ:

תוך שבעה ימים, ואז ברגע שהם יתקנו, אנחנו צריכים להגיש את תשובתנו תוך 

המחלוקת נובעת מזה שהעותרים חוק. שבעה ימים. יש איזו מחלוקת בפרשנות של ה

טוענים שהסעיף בהיקף ההוצאות ששילמו בפועל בשנת התקציב המסוימת, ואנחנו 

 סבורים שההוצאות כוללות גם הוצאות נדחות, ומספיק שההסכם נחתם.

 הם עתרו לבג"ץ או שזה שאלת מעקב.  יעקב בורובסקי:

 לא, לא, זה המשך הדברים.  ר, אמיר גילת:"היו

 זה ישיבת מעקב.  מצקביץ:חנה 

 זה ישיבת מעקב על הבג"ץ. יעקב בורובסקי:

כן, הם לא ביצעו, הם לא הסירו, למרות שהם  יוני בן מנחם:

 הבטיחו להסיר.

 אה, הם לא הסירו? יעקב בורובסקי:

לא, הם לא הסירו את הבג"ץ. הם הבטיחו להסיר  יוני בן מנחם:

 ולא הסירו.

וצאות כוללות גם הוצאות נדחות, אנחנו טענו שהה חנה מצקביץ:

כאשר חלק מהתשלום עבור הרכישה מבוצע במהלך ארבע השנים העוקבות, בהתאם 

לאבני דרך שנקבעו בחוזה הרכישה. הנשיא גרוניס, שהוא ישב בבג"ץ, ביקש מהם 

שירדו מהטענות שלהם לגבי השנים הקודמות וכנראה שהוא בזה, בהודעה הזאת 

, שמדובר במעשה 2011עד  2007רשות בעניין השנים שלו מקבל את העמדה של ה

 באוקטובר. 25-עשוי. והוא אפשר להם לתקן את העתירה תוך שבעה ימים. זה היה ב

 מה סוג התיקון?  ר, אמיר גילת:"היו

 הוא מאפשר להם. יעקב בורובסקי:

 - - -להוריד את הדברים לגבי  חנה מצקביץ:

 ל העבר? את זה? אוקי. רק ע ר, אמיר גילת:"היו

 ולחדד את העניין לגבי הטענה החדשה שלהם.  חנה מצקביץ:
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 שמה הטענה החדשה? ר, אמיר גילת:"היו

יש שתי נקודות. נקודה אחת זה כמו שחנה אמרה,  ערן הורן:

 - - -הקביעה מה זה הרשות הוציאה, שלתפיסתנו זה חתימה על חוזים 

 - - -לא רק לתפיסתנו, זה גם  ר, אמיר גילת:"היו

 יש לנו חוות דעת מהמשרד של יגאל ארנון.  יוני בן מנחם:

 גם משרד המשפטים קיבל אותה. ערן הורן:

 כן, משרד המשפטים מגבה את זה. יוני בן מנחם:

והנקודה השנייה היא שבמועד הגשת העתירה,  ערן הורן:

 .15%והיום היא  36%החובה עמדה על 

יש פה כמה דברים. אחד זהו. זה, אוקי. טוב, אז  ר, אמיר גילת:"היו

זה העבר, שמענו, הנשיא די רמז שירדו מהעניין הזה ובזה כנראה תם הנושא של 

, 36%, בעת הגשת העתירה כמו שאמר ערן, אז החוק דיבר על 2012העבר. לגבי 

, תלוי 74עד  72בינתיים החוק תוקן ואנחנו צריכים עכשיו במונחים ריאליים, 

ש, עכשיו אני נזכר, לתקן את העתירה בהקשר הזה. בהכנות הגבייה. ולכן הוא ביק

והדבר האחרון הוא ההתחשבנויות, שפה יש מחלוקת, אבל גם מחוות דעת משפטית 

שנתמכת על ידי משרד המשפטים וגם האוצר בדרכו גם מעורב בזה, וכולם מצדדים 

בעמדת הרשות שהסכמים חתומים הם המדד להתחשבנות. אז זה מביא אותנו 

 ? 2012ווח. ערן, כמה כרגע אנחנו בהסכמים חתומים בשנת להמשך הדי

 מיליון שקלים. 44סדר גודל של  ערן הורן:

 אוקי, זאת אומרת זה יותר מחצי מהסכום.  ר, אמיר גילת:"היו

 שלושה חוזים.-כן, כל שבוע נחתמים שניים ערן הורן:

אוקי. כמה נמצאים להערכתך בטווח שבתוך חודש  ר, אמיר גילת:"היו

 יחתמו?י

אבל המנכ"ל, מתוך כלל אני לא יודע להגיד,  ערן הורן:

ההתקשרויות שאושרו בוועדת התקשרויות, קבע איזה התקשרויות ייחתמו השנה, 

סוגה עלית ולא סוגה עלית,  –באופן שבו זה גם יענה על הסכום, גם יענה על החלוקה 

 תר סגורה.וגם יענה על תמהיל הז'אנרים. אז יש רשימה שהיא פחות או יו
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 - - -כשאנחנו הגענו לסכום הדרוש  יוני בן מנחם:

 לצורך משא ומתן וקצהו. אבל חלק כבר חתום.  ר, אמיר גילת:"היו

רגע, תזכיר לי איך זה הולך מבחינת הסכומים,  יואב אשכנזי:

 איפה היינו, מה הן התחנות.

 36%זה הולך לפי ההכנסות, זאת אומרת  יוני בן מנחם:

 מיליון, תלוי בהכנסות.  72ות השידור, זה עומד על בערך מההכנסות רש

מתי היום הקובע לחישוב ההכנסות? זה יכול  ר, אמיר גילת:"היו

 להיות לך שני מיליון. איך אתה מחשב, רטרואקטיבית?

לא, אנחנו בשבוע שבועיים הקרובים נעשה אומדן  ערן הורן:

 בים בהתאם. של ההכנסות, ואם יהיה צורך נעדכן את סעיף התקצי

 כשכרגע זה נראה יותר או פחות מהתחזית? ר, אמיר גילת:"היו

יכול להיות שאגף הגבייה, ההכנסות יהיו מעט  ערן הורן:

 יותר גדולות מהתחזית. 

 יש גם את שפ"מ. יוני בן מנחם:

 לא, שפ"מ לא נספר.  ערן הורן:

אוקי, אז זה עלייה, בסדר. אז אולי נוסיף עוד  יוני בן מנחם:

יליון. עד מיליון. אני רוצה להגיד בשורה התחתונה, אנחנו עמדנו במשימה, סגרנו מ

את כל הפקות המקור, אנחנו עכשיו בשלבים שונים של חתימה על ההסכמים. חלק 

 - - -זה לפני, חלק זה אחרי, אבל אני מאמין 

המשימה, אתה צודק בגישה, אבל אתה צריך  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לחתום 

 ערן אמר לך.  בן מנחם: יוני

 כן, כן. ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו בממוצע שכל יום יומיים חותמים על הסכם  יוני בן מנחם:

 - - -או הסכם מתקדם 

 לא, כמובן גם פה מברך.  ר, אמיר גילת:"היו
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להערכתנו זה ייגמר לפני סוף השנה, אנחנו נחתום  יוני בן מנחם:

 על זה. 

 כח לרגע, התחלנו באמצע השנה. לא, אל תש מושון מצליח:

אני בדיוק הולך להגיד. אלף אני שוב חוזר על  ר, אמיר גילת:"היו

 השבחים שאני אומר בכל הזדמנות. 

שבחים מגיעים לצוות המקצועי וללשכה  יוני בן מנחם:

המשפטית, לליאת שעובדת מסביב לשעון ולערן שעובד מסביב לשעון, ולטלוויזיה, 

ון, שכולם עשו פה מאמץ ביחד עם המנכ"ל. אנחנו עושים פה ליואב גינאי ולמוש

כמעט כל יום ישיבה כזאת או אחרת, במתכונת כזאת או אחרת, כדי לקדם את זה, 

 ואני חושב שאנחנו נמצאים במצב די טוב. תתקן אותי אם אני טועה, ערן.

 - - -ליאת רגע, רגע, שנייה.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שאלה של משא ומתן, כולם   עכשיו זו רק ליאת בלום:

שנייה, שנייה, תנו לי להסביר. אחד, נשבח את  ר, אמיר גילת:"היו

ההנהלה ואת כל מי שציינת לגבי המאמץ שנעשה, כי כמו שנזרק פה מהצד, ובדיוק 

התכוונתי להגיד, השנה שלנו התחילה באפריל, אנחנו לא עשינו את זה מינואר, אלא 

שלנו לצורך הפקות המקור הוא באפריל, ולכן עם כל החגים מאפריל. כלומר ינואר 

והקיץ, אז צריך לקחת את זה גם בחשבון. יחד עם זאת, את המחוקק ואת בג"ץ זה 

. ועכשיו לשאלה 71-לא מעניין. אנחנו צריכים עד סוף דצמבר להגיע לסכום של ה

במבר הבאה שלי, לאור כל מה שאתם אומרים, האם אפשר לקבל החלטה שבסוף נו

אנחנו גמרנו את הכל, כדי שנדע באמת שאנחנו סיימנו וחודש דצמבר יוקדש לתיקון. 

פתאום יתפוצץ איזה משא ומתן, פתאום הייתה איזו תקלה, זאת אומרת רק לצורך 

 - - -השלמות, אבל שהמשימה תהיה 

 - -למה לא לדווח דיווח למעורבים, לבתי המשפט  יעקב בורובסקי:

- 

 ך.צרי חנה מצקביץ:

 ממילא אתה צריך.  ר, אמיר גילת:"היו

 על פי ההחלטה אתה צריך. חנה מצקביץ:
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 לא, אני אומר, צריך לעשות משהו יזום.  יעקב בורובסקי:

רק ביום רביעי היה דיון. נדמה לי שבג"ץ חייב  ר, אמיר גילת:"היו

  - - -אותנו לדבר 

ולונטרית לא, יש הבדל בין חייב לבין זה שאנחנו ו יעקב בורובסקי:

 - - -עמדנו בסכום ואנחנו מודיעים, גם להם, גם ל 

לא, אבל לא עמדנו. זה מה שאני שואל ולכן אני  ר, אמיר גילת:"היו

 אומר, האם אפשר להתכנס. אני בדיוק חותר לזה.

 מיליון שקלים.  11... של  יעקב בורובסקי:

 .44לא. ליאת, כמה כרגע? חתום  ר, אמיר גילת:"היו

 .44כן,  :ליאת בלום

 מיליון.  28זאת אומרת אנחנו  צריכים עוד  ר, אמיר גילת:"היו

הרוב בשלב של חילופי טיוטות בין עורכי הדין. יש  ליאת בלום:

עוד שלוש הפקות שמשא ומתן עם המפיק יתבצע מחר. אני מקווה באמת שתוך 

 - - -שבועיים שלושה  גם 

את ערן. האם בתוך   אז אני חוזר לשאלה ששאלתי ר, אמיר גילת:"היו

מיליון  28-30חודש ימים, מה להערכתו? בתוך חודש ימים אפשר להגיע לחתימה על 

 האלה?

 אני מעריכה שכן. ליאת בלום:

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, הבעיה היחידה באמת אם יש הפקדה גדולה ש  ליאת בלום:

- - - 

 ואתם עובדים לפי סדר עדיפויות?  יעקב בורובסקי:

 כן, כן.  את בלום:לי

כלומר הולכים על החוזים הגדולים ואחרי זה  יעקב בורובסקי:

 הנמוכים? יופי. והגדולים איפה נמצאים? באיזה שלב?

אז שוב, רוב הסכום עבר משא ומתן ונמצא  ערן הורן:

בשלבים או של ועדות, או של חילופי טיוטות. עדיין יש שלוש הפקות שהמשא ומתן 
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ת מהן היא דרמה של שבעה מיליון שקלים, שהיא קצת יותר יתקיים השבוע. אח

 מטרידה מהדברים האחרים. 

 למה היא מטרידה? יעקב בורובסקי:

כי זה סכום גדול, ואם פתאום ייצא איזה כשל.  מושון מצליח:

 המפיק לא הביא מסמכי חברה, לא יודע מה. אתה מבין?

 - - -בסדר, ישיבת משא ומתן תתקיים  ליאת בלום:

תנו לנו עוד שבועיים, אנחנו נדווח לכם בפעם  ני בן מנחם:יו

 הבאה, בישיבה הבאה של הוועד המנהל. אנחנו עושים מאמץ מרוכז מאד.

אז אני מציעה שההחלטה תהיה, וזה גם תואם את  ר, אמיר גילת:"היו

מה שאתה אומר, שבסוף נובמבר להשלים את כל המשא ומתן ועד סוף נובמבר 

, ודצמבר זה יהיה חודש לתיקון, פתיחת 2012ומתן לגבי להשלים את המשא 

 חסמים.

 הסרת חסמים. יוני בן מנחם:

הסרת חסמים. פתאום נתקע משהו, אז יהיה לנו  ר, אמיר גילת:"היו

 חודש לתקן. אבל שתאריך היעד יהיה סוף נובמבר, לחתימת כל ההסכמים.

רבה חשוב להגיד גם, שהם מפיצים, היוצרים, ה יוני בן מנחם:

מהסכום ניצלנו,  19%דיס אינפורמציה, הייתה כתבה גדולה בדה מרקר, שאנחנו רק 

 - - -כל מיני סיפורי סבתא. אבל הנתונים שלנו הם אחרים לגמרי, ואנחנו נעביר  

אז קל וחומר. ביום שאתה מסיים את המכסה,  יעקב בורובסקי:

עמדה בהתחייבויות הודעה מסודרת לכל בעלי התפקידים, כולל התקשורת, הרשות 

 שלה. זה הכל. 

היוצרים, הרי אני רוצה לשאול אבל, מה מניע את  יואב אשכנזי:

 יש שיפור ניכר בהשקעה בהפקות, נכון? 

  ענק, ענק. מושון מצליח:

 - - -מה מניע אותם  יואב אשכנזי:

 זה אופי, אופי.  :דובר
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ם את יש גורמים בתוך רשות השידור, ואנחנו יודעי יוני בן מנחם:

זה, שמזינים אותם בדברים מגמתיים. אני חושב שאנחנו באנו בידיים נקיות, הזמנו 

 אותם, ישבנו איתם.

 בכל זאת, מה הטיעונים שהם מעלים? יואב אשכנזי:

הטיעונים, יש להם גם השגה על עצם הגישה של  יוני בן מנחם:

וצאה, ויש רשות השידור, כי אנחנו אומרים מה שייחשב להסכם חתום, ייחשב כה

לנו גיבוי של חוות דעת משפטית. הם רוצים, ותקן אותי ערן אם אני טועה, הם 

 רוצים את הכסף, נכון? 

 את זה אי אפשר לעשות.  מושון מצליח:

 - - -לא, אבל להערה של יואב  יעקב בורובסקי:

ברור, צריך להתייחס לזה, כי קיבלנו החלטה  ר, אמיר גילת:"היו

 משהו נשמע אותם. שאנחנו כל חודש או 

יש להם טענות על הדרך, על הנוהל החדש, אנחנו  ליאת בלום:

 באנו מישיבות איתם היום. 

אל תעשו את הטעות הזאת. ההערה של יואב, צריך  יעקב בורובסקי:

חודש וחצי, -לראות. אנחנו ישבנו איתם פה וסיכמנו שבאופן תקופתי, אחת לחודש

 אנחנו יושבים איתם.

 שבנו איתם היום.י ליאת בלום:

לא, הוועדה המנהל. זה קצת התעכב, כיוון שרק  ר, אמיר גילת:"היו

 היום התקיימה הישיבה.

אז אני ממליץ, בלי שום קשר לבג"צים, יכול להיות  יעקב בורובסקי:

שכמו שאנחנו רואים את הדברים מהצד הזה, יכול להיות שהם מתבצרים 

, שילמנו -מעו שאנחנו סבורים שהגענו לבעמדותיהם, שהם יקשיבו לנתונים, שהם יש

 ומשהו מיליון. 70-את ה

 חתמנו. ר, אמיר גילת:"היו

 התחייבנו.  ערן הורן:
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בסדר, ואם אנחנו רוצים גם לעשות את זה הרבה  יעקב בורובסקי:

 - - -יותר ויזואלי, שמים את כל ההתקשרויות 

ים יש להם את הכל, יעקב. הם מקבלים את הנתונ יוני בן מנחם:

 מהבג"ץ. 

תשמע, החיים לפעמים הם סוג של הצגה. הם  יעקב בורובסקי:

תוקפים אותך, הם ככה, ישבו פה, סיכמנו לקיים מנגנון הידברות, תזמין אותם, 

תשחק גם אתה את ההצגה. תגיד זה מה שעשינו, זה מה שחתמנו, זה מה שככה. הרי 

, 19%נגיד להם לא, זה לא . 19%הם לא יוכלו לצאת מפה בפעם הבאה להגיד כן, זה 

. למה? כובע. לפחות אנחנו יש לנו בסיס שאנחנו מקיימים את ההידברות 36%זה 

שלנו, שאנחנו יושבים איתם, שאנחנו מצגים את הדברים, שאנחנו שומעים. אתה לא 

מפסיד פה. אתה רק מרוויח. אתה סותם לו פה. הוא יצטרך לחפש איך לתקוף אותך 

ת לך? ישבו פה עכשיו התל"י הזה, הרי אני מסכים להגיד מזווית אחרת. מה אכפ

מראש שהם לא צודקים, אבל אנחנו לא רוצים להגיד שהם לא צודקים, אז אנחנו 

אומרים להם מוסרית אנחנו אתכם, וככה ואחרת, למה? כי בסופו של יום מה אנחנו 

נחנו עומדים, צריכים עוד ויכוח ועוד זה. פה לגבי היוצרים, שזה בכלל בבג"ץ, הנה א

הנה אנחנו מקיימים את ההתחייבויות שלנו, מה יותר יפה מזה? לפחות אלה 

. שיחפשו עלינו -שיושבים בספסלים האחוריים, לא יוכלו אחרי זה לרוץ להגיד אלה

 משהו אחר. 

טוב, תודה. במסגרת דיווחים חודשיים גם הוועד  ר, אמיר גילת:"היו

 אומבוצמן, אז טדי בבקשה, דיווח חודשי.המנהל החליט לשמוע אחת לחודש את ה

הדיווח החודשי מתייחס לספטמבר בינתיים, כי  דדי מרקוביץ:

את אוקטובר לא סיכמנו, בגלל שזה היה חודש של חגים, אז יחסית התלונות הן 

 - - -מתוכן  80-תלונות ש 120פחות, הרבה  בחופש, אבל בערך היו 

 ?כמה  יש בחודש רגיל ר, אמיר גילת:"היו

מהן היו על  80. 250-בחודש רגיל יש בסביבות ה דדי מרקוביץ:

העניינים של האגרה והצגתי את זה כבר בפעמים הקודמות, ואני חושב שמטפלים 

בזה עכשיו ביתר שאת וזה חשוב. יש עוד איזו שהיא תלונה שאני חושב שצריך לשים 
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ם ללקויי ראייה. עליה את הדגש. ברשות השנייה התחילו עכשיו את הנגשת השידורי

יש להם איזה קמפיין עם כל החדשות, שהם מצליחים להביא את מהדורות החדשות 

בדיבור. זאת אומרת כשזה עובר לכתבת חוץ, או כשמישהו מדבר ולקוי הראייה לא 

רואה, אז פשוט איזה מישהו מתערב בתוך הטקסט ומדבר תוך כדי שידור. שידור חי 

 - - -ות כאילו. קיבלנו על זה כמה תלונ

 מה, שלהם יש ולנו אין? יעקב בורובסקי:

למה -לא, זה התחיל עוד לפני. זה התחיל מזה ש דדי מרקוביץ:

אין. זאת אומרת זו טכנולוגיה שקיימת בעולם, ולמה אנחנו בעצם לא מאמצים 

אותה. עשינו איזו שהיא בדיקה קצרה, וראינו שהרשות השנייה נכנסה לאיזו שהיא 

 - - -אני בדקתי שנה של פיילוט ו

 ומה אומר רפי? יעקב בורובסקי:

מבחינת רפי ראיתי מכתב, מבחינת  רפי גם הרשות  דדי מרקוביץ:

 שקלים חד פעמי. 100,000השנייה וגם רפי מדברים על עלות של 

 זה הכל? יעקב בורובסקי:

 כן.  דדי מרקוביץ:

 לא, לא, הבעיה זה כוח אדם.  יוני בן מנחם:

 זה הטכנולוגיה. איפה כוח האדם שכל יום משדר. לא, מושון מצליח:

רגע, רגע, אני ישבתי עם הרשות השנייה וגם עם  דדי מרקוביץ:

ושם לא מדובר בכוח אדם נוסף.  2וגם עם הנציגים של ערוץ  10הנציגים של ערוץ 

 - - -מדובר שם בבן אדם שגומר משמרת של המהדורה, יושב. הוא עבר הכשרה עם 

 מה הוא עושה? איך זה עובד? לת:ר, אמיר גי"היו

הוא יושב עם המהדורה, המהדורה מתחילה, ואז  דדי מרקוביץ:

הוא כאילו אומר בערוץ הקול שמוקצה לו, הוא אומר למשל הנשיא פרס ניגש עכשיו 

 -  - -ל 

 מי עושה את זה, השדר עצמו כאילו, לא הבנתי. מושון מצליח:

אז הוא מתרגם אותו  כן. וכשאובמה למשל מדבר, דדי מרקוביץ:

 כאילו ספונטנית. 
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 כאילו רדיו.  ר, אמיר גילת:"היו

כן, אבל זו התערבות מאד מאד כירורגית בטקסט.  דדי מרקוביץ:

לא מדובר בלהתערב בחדשות. ממש התערבות כירורגית לטובת ליקויי הראייה. הרי 

בן אדם  מקצים 10וערוץ  2החוק מחייב אותנו להנגיש את השידור. עכשיו ערוץ 

 - - -שנשאר לאותה שעה של המהדורה אחרי, ו 

 העברנו אולי את בעיית ערוץ החדשות.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -כמה גרושים, לא יודע. אבל מדובר בעלות  דדי מרקוביץ:

 פה זה רשות השידור.  יוני בן מנחם:

אל תהיו זה, אני לא חושב שהעובדים יתחילו  יעקב בורובסקי:

אים וזה. אולי אני טועה, אבל לפחות אם זה קיים בערוצים אחרים, ואם להעמיד תנ

 - - -שקלים  100,000זה 

 שקלים זה הטכנולוגיה, חד פעמי. 100,000לא,  דדי מרקוביץ:

 זה הציוד, התקנת הציוד.  מושון מצליח:

 ברור, ברור, זה לא כוח האדם  ר, אמיר גילת:"היו

ם מיכה. גם עידן פלוס וגעכשיו גם מבחינת הת דדי מרקוביץ:

  - - -הכבלים תומכים בזה מבחינת 

אתה יודע מה השלב הבא? שכל הסרטים שלך  מושון מצליח:

 יעברו דיבוב. 

 בגרמניה זה קיים.  דדי מרקוביץ:

תשמע, אני כילד ראיתי כותרת בעיתון, ג'ון ויין  מושון מצליח:

 הדיבוב לג'ון ויין. נולדו. זה בתורכית ג'ון ויין מת, זה האיש שעשה את 

אם הערוצים המסחריים נותנים כזה שירות  :לינדה בר

 - - -והערוץ הציבורי לא נותן כזה שירות, אז יש פה איזה שהוא 

 נכון, נכון. זאת בדיוק הבעיה.  יעקב בורובסקי:

תראו, אנחנו למדנו מהמבצע המפואר שעשינו פה  יואב אשכנזי:

בגדול, כולנו, מזה שנתנו ביטוי לסקטור שפעם  אולימפית, שהרווחנו-למשלחת הפרה

ראשונה. אני חושב שזה יכול להיות, מעבר לעובדה של כל המושג הזה של הנגשה של 
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שירותים לבעלי לקויות, זה דבר שנמצא על סדר היום, על סדר היום החברתי 

בהרבה מאד מוסדות. אני יכול להגיד לכם גם במגזר הפרטי, היום אתה, אצלנו 

אם אנחנו מתקשרים אלינו ומתבקשים מאיתנו למשל כלי רכב עם בלמים  למשל

כאלה או אחרים ואין לנו, זה קנס מידי. יש מודעות מאד גדולה לדבר הזה, וצריך 

לתת לזה ביטוי וזה חשוב לתת לזה. ובאמת אני יכול להגיד גם, אנחנו גם מאד 

יא הרבה יוקרה לרשות אולימפיים הב-נהנים מזה. תזכרו כל הזמן המבצע של הפרה

השידור, וגם תשובה בנושאי האגרה. זה תשובה שהיא יחסי ציבור מצוינת בנושא 

 האגרה.

 לקוי ראייה, מעבר לתעודת עיוור.  200,000יש  דדי מרקוביץ:

מה זה מחייב מבחינת שעות עבודה, זה לאורך כל  ר, אמיר גילת:"היו

 שעות השידור?

 - - -להישאר  דדי מרקוביץ:

 זה רק על חדשות אתה מדבר? ר, אמיר גילת:"היו

רק החדשות. בינתיים. גם התלונות הגיעו רק על  דדי מרקוביץ:

 החדשות. 

 שווה. יעקב בורובסקי:

טוב, אז נבקש מההנהלה לבדוק את הנושא  ר, אמיר גילת:"היו

מבחינת כוח אדם ואם אין בעיה אז נרוץ עם זה, ואין יש בעיה אז אני חושב שאפשר 

תור את זה. נדמה לי שגם הסכמי הרפורמה מאפשרים לרשות להגדיל את התקן לפ

ככל שיפלו עליה משימות נוספות. אולי אפשר לראות בזה משימה חדשה שמוטלת 

 עליה, ולקבל עוד שניים שלושה תקנים לטובת הדבר הזה. 

אני ראיתי אתמול, אני אומר אלישע שפיגל, אבל  יעקב בורובסקי:

, את גלעד, נכון. אני חוזר למה שאמרתי כבר יותר מפעם אחת 10 זה הוא, בערוץ

כאן, לא יכול להיות שהערוצים הפרטיים ותחנות הרדיו האזוריות והעיתונות 

הארצית והמקומית מזנבות בשידור הציבורי, והשידור הציבורי מגיב. שימו לכם 

טי, את פינה קבועה, קבועה, שתבקר את השידור הפרטי, שתבקר את הרדיו הפר

, שהוא 10תחנות הרדיו הפרטיות או את העיתונות הפרטית; הגאונות הזו של ערוץ 
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בכלל מציע לבטל את האגרה וזה, אז אני מציע לבטל את הפרסומות. אני מציע 

לבטל את הפרסומות. אם אתם הייתם למשל מגיבים בהצעה שצריך לבטל את 

ה? אני לא מדבר על תגובתו של , איך הוא בכלל נכנס לעניין הז10הפרסומות בערוץ 

שפיגלמן, ועל תגובתו של עוזי ..., אני מדבר על הרעיון הקבוע שהשידור הפרטי 

והתקשורת מזנבים ברשות השידור, ורשות השידור נעלמת כשלרשות השידור יש 

דקות, שלוש פעמים בשבוע, יושבת דמות  10-גם רדיו וגם טלוויזיה. ב –מכפיל כוח 

טלולא מכל מה שהם ראו במהלך השבוע הזה. אני מבטיח לכם ועושים חוכא ואי

 שיתייחסו אלינו אחרת. 

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

 במיוחד אם זה יהיה גם ברדיו.  :לינדה בר

 ברדיו ובטלוויזיה. יעקב בורובסקי:

 טוב, דדי, עוד משהו? ר, אמיר גילת:"היו

וע שעבר עם כן, ובעניין של האגרה אני נפגשתי שב דדי מרקוביץ:

משרדי עורכי הדין ואני חושב שיש, גם אבי הבין שיש פה כמה בעיות שיהיה לנו מאד 

מאד קשה להתמודד עם האזרחים, עם התלונות האלו. אחת הבעיות נובעת מזה 

שעל הטופס עצמו, כשרשות השידור שולחת לחייב פוטנציאלי את החוב שלו, היא 

הדין, ואז אוטומטית האזרח מתקשר  מציינת את מספר הטלפון של משרד עורכי

למשרד עורכי הדין, ואוטומטית משרד עורכי הדין אומר לו בסדר, אנחנו נחזור 

 - - -כבר את שכר הטרחה. זה לא בסדר, כי משרדי עורכי הדין אליך, ושולח לו 

 מה עושה לו? יעקב בורובסקי:

הוא מכניס לו כבר את האלמנט של שכר הטרחה  דדי מרקוביץ:

 ים. עכשיו, משרד עורכי הדין גם ככה גוזר את  העמלה. בפנ

 יש גם תביעה ייצוגית.  ר, אמיר גילת:"היו

הוא גוזר את העמלה גם ככה. רשות השידור נותנת  דדי מרקוביץ:

לעורכי הדין את האפשרות לגבות את הכסף ועורכי הדין גוזרים את העמלה. אבל 

 - - -גוזרים את העמלה מה עושים עורכי הדין, עורכי הדין לא רק 
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רשות השידור שולחת למשרדי עורכי הדין משהו  יעקב בורובסקי:

 שהוא לפני שניתנה לאזרח הזדמנות לשלם? 

 -- -האזרח מקבל  דדי מרקוביץ:

משרד עורכי הדין מקבל, אם אני  מבין נכון, רק  יעקב בורובסקי:

 לאחר שכשלו מאמצי הרשות בדרך הקונבנציונאלית. נכון?

 כן.  ה מצקביץ:חנ

 נו, בוודאי. אז איפה הבעיה? יעקב בורובסקי:

רק ברגע שהוא הופך להיות דחייה, ואז אנחנו  חנה מצקביץ:

 מעבירים לטיפול המשפטי. 

היה לנו גם דיון פנימי על זה שבוע שעבר. אלף עוד  ר, אמיר גילת:"היו

לגבי הנגישות  לפני עורכי הדין, גם היו תלונות קשות מאד, דדי הוצף בתלונות

הטלפונית לאגף הגבייה, ואנחנו בכלל במדיניות, כפי שאתם יודעים, לבטל את 

ההגעה. לא צריך להגיע. כרגע זה עוד קיים, אנחנו בטווח הארוך עוד צריכים לבטל 

 בכלל את הצורך מהאזרח.

ערן, מה גובה השיפור בגבייה, לפני שאתה הולך?  יעקב בורובסקי:

 תר כסף? אתה יוצא, הולך וחוזר?באחוזים. כמה זה יו

 דקה. ערן הורן:

אז סוכם גם על דעת המנכ"ל כמובן שאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

מתגברים את שעות המענה הטלפוני, וזה כבר התחיל מיד אחרי סוכות. אז זה 

בהקשר הזה. דבר שני, דיברנו גם על נושא עורכי הדין, והיה כנס, היית בו בעצם 

 בשבוע שעבר.

 כן, הייתי בכנס.  מרקוביץ: דדי

שבו חודדו, אני מקווה, ככה סוכם, לעורכי הדין  ר, אמיר גילת:"היו

הנהלים והעבודה, ואכן אנחנו מעבירים לעורכי הדין רק את החובות, זאת אומרת 

, אלא אחרי שלושה חודשים בפרק זמן מסוים שמצטבר משהו; ויש DAY ONE-לא ב

לתקן בפנים, למשל בשוברי ההתראה, אין בכלל  עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים

 - - -הזמנה לעשות הוראת קבע. אז ביקשתי מאבי שגם ישים 
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יש יותר מזה, המערכת הממוחשבת היא מערכת  דדי מרקוביץ:

טיפשה. למה אני מתכוון? זאת אומרת בן אדם, אתה יעקב אם שילמת את האגרה, 

פעם ועוד פעם ועוד פעם. ויש  אתה תרצה לשלם עוד פעם, אתה יכול לשלם עוד

 תלונות של בעל ואישה שראו שני פתקים, אף אחד לא סימן וזה שילם וזה שילם. 

אצלנו בבית זה לא יכול להיות. אשתי היא שר  יעקב בורובסקי:

הכספים. אין לי צל של מושג מה קורה, ומעולם לא קרה לי שהיא משלמת כפל 

 תשלום, אין דבר כזה. 

המערכת לא מזהה, ויותר מזה. המערכת לא רק  דדי מרקוביץ:

שהיא לא מזהה כפל, היא גם לא מזהה אם אתה רושם את המספר חייב שלך, אתה 

גם לא מקבל את מה שאתה חייב על השנה הקודמת, אתה מבין? אתה לא יכול לדעת 

אף פעם כמה אתה חייב וזה גורר וגורר וגורר וגורר. וגם אם בן אדם שילם את החצי 

 - - -י השנ

וזה לא הולך להיפתר עם כל מערכות המיחשוב  ר, אמיר גילת:"היו

 האלה שאנחנו דנים בהן השכם והערב? 

 אנחנו תולים תקווה ברפורמה. דדי מרקוביץ:

לא, אתה לא צריך לתת לי את התשובות, אני רק  ר, אמיר גילת:"היו

וני, שיתגבר את שואל. אנחנו כידוע במסגרת הרפורמה דיברנו על הקמת מוקד טלפ

אגף הגבייה ואולי ישנה גם את פניו לחלוטין, ואנחנו גם ביקשנו לזרז את זה, ואגף 

 הגבייה מקדם את התכניות להקמת המוקד הטלפוני. אתה רוצה להתייחס? 

 זה חיצוני? יעקב בורובסקי:

 חיצוני.  ר, אמיר גילת:"היו

 אם אתם זוכרים, בדיוני התקציב תוקצב מעבר ערן הורן:

 מיליון שקלים. 15לתחזית ב... השוטפת סכום של 

 אחרי שהעלינו, הורדנו. ר, אמיר גילת:"היו

אגף הגבייה  15-. ב15-וזה נגמר ב 30-התחלנו ב ערן הורן:

 יעמוד, ואנחנו מעריכים שגם קצת יותר. 

 . כמה היה לפני שנה?15-מעל ה יעקב בורובסקי:
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שהוא מבצע שהוא לפני שנה זה תוקצב כנגד איזה  ערן הורן:

 .2011תכנן והוא לא יצא לפועל בשנת 

 עזוב את התקצוב, כמה הגבייה בפועל.  יעקב בורובסקי:

 אני לא זוכר את המספרים.  ערן הורן:

 - -השאלה שלי האם משרדי עורכי הדין העלו את  יעקב בורובסקי:

- 

 האם הפיילוט הצליח, זה מה שאתה שואל.  ר, אמיר גילת:"היו

 –זאת השאלה. האם העלו את הגבייה ואם כן  רובסקי:יעקב בו

 באיזה אחוזים. 

 הם העלו את התלונות, זה בטוח.  ר, אמיר גילת:"היו

נו, בסדר, אם זה ביחס, אם הגבייה גדלה, אני  יעקב בורובסקי:

באופן אישי, יכול להיות שמישהו אחר מסתכל אחרת, אבל אם הגבייה אכן עלתה, 

 ו שאין לך את הנתונים. והשאלה אם זה עלה, א

 - - -צריך לנתח את זה, כי האגרה ירדה, מצד שני  ערן הורן:

 זה לא מספרים אבסולוטיים.   מושון מצליח:

 בהזדמנות הקרובה כדאי שנדע.  יעקב בורובסקי:

עוד משהו, דדי? טוב, אנחנו מסיימים, מי שלא  ר, אמיר גילת:"היו

 שייך לעדכוני הרפורמה. 

עד שיתיישבו אני רוצה לעדכן אתכם שלפני  ם:יוני בן מנח

כשעתיים התקשר אלי שר האוצר והודיע לי שהם אישרו את התקציב, כולל תקציב 

 הרפורמה ויש גם מכתב רשמי בדרך, אז נעביר לכם את זה .

 יבורך, יפה מאד. יעקב בורובסקי:

הערכנו אותו ועודדנו אותו להמשיך לתמוך ברשות  יוני בן מנחם:

 - - -ו  890ר ובשידור הציבורי. זה חשוב. כמה, השידו

 הוא אישר את כל התקציב? יעקב בורובסקי:

 - - - 2011-אני מזכיר שב ר, אמיר גילת:"היו

 אבל  זה כולל את הרפורמה. יוני בן מנחם:
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עד לרגע זה לא אושר, ולכן  2011אני מזכיר ששנת  ר, אמיר גילת:"היו

 2012נצא לדרך חדשה. אז  2012די שלפחות שנת ביקשנו לסגור את הפינה הזאת, כ

 - - -, אנחנו 2013עכשיו מאושר כדת וכדין. 

 לא, זה לא ממצה את הפרוצדורה. ערן הורן:

הוא דיווח על למה, זה לא הועבר לממשלה?  ר, אמיר גילת:"היו

 האישור שלו, לא של הממשלה?

 שלו, שלו.  יוני בן מנחם:

 אה.  ר, אמיר גילת:"היו

 שעוד לא אושר.  2011בסדר, יש גם את תקציב  בן מנחם: יוני

, יש לך מלבה, הוא 2012ברגע שהוא אישר את  יעקב בורובסקי:

 הודיע לך שהרפורמה התחילה.

בסדר. עכשיו לגבי הרפורמה תיכף נשמע עדכונים,  ר, אמיר גילת:"היו

בדיונים  אני רק בינתיים בנושא הכללי יותר, שהוא לא כל כך כללי, אבל אנחנו

משפטיים עם אגודות העיתונאים גם בתל אביב וגם בירושלים בעניין המעבר ללוד. 

הייתה ישיבה אחת של בית הדין, שאם חנה רוצה, היא תוסיף. זה היה ישיבה 

מקדמית שהסתיימה בשורה התחתונה בזה שבית הדין ביקש מהרשות להמשיך את 

ל ואני קיימנו איתם שתי פגישות, ההידברות עם האגודות לגבי המעבר ללוד. המנכ"

כל אחת בנות יותר משעתיים, במהלכן הצגנו להם גם את החלופות שעמדו מול לוד. 

אז  –קחו את לוד  –כלומר זה לא שאנחנו קיבלנו כזה ראה וקדש כשאמרו לנו 

מהרנו לקפוץ על המציאה, אלא בדקנו אופציות נוספות בגוש דן, כשבשלבים 

כל בשלבים ראשונים, עוד לפני שלוד היה על הפרק, אנחנו מתקדמים יותר, קודם 

כבר פנינו לעיריית בת ים וקיבלנו מהם את ההצעות. אחר כך נכנס לוד לסיפור והיה 

לנו מקור השוואה בין לוד לבת ים, כשבהמשך הדרך יכולנו להשוות גם הצעות של 

קע שאנחנו גורמים פרטיים שנפסלו על הסף, כיוון שהלכנו על העיקרון של קר

מקבלים חינם מהמדינה. ובשלב הזה של הבדיקה, הבדיקה הייתה בעיקר לבדוק 

שאכן העסקה של לוד היא עסקה כדאית, מול הרשויות האחרות. יש גם טבלה 

שבדקה את הנושא הזה. אנחנו בסוף ההידברות עם האגודות, ולאחר ישיבת 
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תנו שלוד היא הדבר הנכון ההנהלה בנושא, הודענו לבית הדין שאנחנו עומדים על דע

ביותר עבור רשות השידור, וכרגע אני מניח שאנחנו נקבל זימון לישיבה נוספת של 

יום, כי  21בית הדין, כשבישיבה הראשונה לוח הזמנים הוגדר כך שזה יהיה בתוך 

 - - -ברור לכולם ה 

 מה האלטרנטיבה? מה הוועדים רוצים? יעקב בורובסקי:

, כן, בישיבה שנייה, הזכרת לי. בישיבה השנייה אה ר, אמיר גילת:"היו

שעות מהישיבה הראשונה, הישיבה הראשונה התקיימה בדיוק לפני  48שהתקיימה 

שבוע ימים, ביום ראשון שעבר. האגודות ביקשו להציג לנו חלופות אחרות, שהם 

ת יביאו חלופות. אגב, גם בית הדין ביקש שכל צד יציג חלופות. החלופות שלנו מונחו

בתיק שפה בפני יואב, כי אנחנו בדקנו אותן עוד לפני שהאגודות הגישו את העתירה. 

אנחנו לא צריכים את העתירה בשביל לבדוק את החלופות, כך שלנו לא היה להציג 

חלופות נוספות. מה שהצגנו זה את החלופות שכן בדקנו, כי התרשמנו שהאגודה 

שעות, האגודות הציגו בדיקות שהם  48חשבה שפשוט בדקנו רק את לוד ולא. מקץ 

 - - -עשו, בעיקר בקרב גורמים פרטיים, גם לנושא שכירות 

הם פנו לחברת אינפיניטי נדל"ן, הביאו לנו שורה  יוני בן מנחם:

מיליון שקלים. אני טועה  70-ים באזור תל אביב, בסביבות השל הצעות של מבנ

 יואב?

 . 50-כן, מ יואב אשכנזי:

וטענו שאפשר לעבור לשם, ואנחנו כמובן,  50-מ יוני בן מנחם:

 ודרשו לפתוח במילים אחרות את הסכם המימון. 

 מיליון.  40התקציב של לוד, כידוע לכם משוריין  ר, אמיר גילת:"היו

דרשו לפתוח את הסכם המימון, אנחנו הסברנו את  יוני בן מנחם:

 - - -כל הבעייתיות של זה, שזה עלול לטרפד את הרפורמה וגם  

 ולוחות זמנים. ר, אמיר גילת:"היו

 ובית הדין מתעסק בזה? יעקב בורובסקי:

 כרגע נתנו תשובה לבית הדין.  ר, אמיר גילת:"היו

 נתנו תשובה לבית הדין.  יוני בן מנחם:
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 זה בכלל לא בסמכות שלו.  יעקב בורובסקי:

 אוקי. ר, אמיר גילת:"היו

 דין?איך זה בסמכות של בית ה יעקב בורובסקי:

 שזה הרעת תנאי עבודה.  חנה מצקביץ:

בסדר. אבל אם הממשלה מחליטה להעביר אותך  יעקב בורובסקי:

 - - -ממבנה קבע לאוהל, בכוונה אני עושה ככה, אלה הצרכים 

 הם בטח רוצים תוספת שכר, תנאים.  חנה מצקביץ:

לא, לא. הם לא דיברו על זה. אנחנו שאלנו אותם  יוני בן מנחם:

 הדגישו שלא זו מטרתם.  להיפך, הם הדגישו שזו לא מטרתם.  גם, הם

מדובר רק על המבנה, על סביבת העבודה. אם  יעקב בורובסקי:

 - - -סביבת העבודה אנושית, ואם זו סביבת עבודה 

הם ניסו גם להגיד שהפתרון זה באמצעות שילוב  יוני בן מנחם:

 - - -הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור 

בסדר, גם אנחנו חשבנו, המדינה חשבה אחרת, מה  בורובסקי:יעקב 

 לעשות?

ושלחו מכתב, ראיתי מכתב, הם שלחו ביום שישי,  יוני בן מנחם:

ראיתי העתק של מכתב ששלחו לראש הממשלה, וקוראים לו לאחד את החינוכית 

 - - -עם ה 

 אין ספק שהוא עוסק בכך בשעות אלה ממש.  ר, אמיר גילת:"היו

 כן, הוא יושב על זה עכשיו. ן מנחם:יוני ב

טוב, אז זה לגבי העניין של לוד. אנחנו פשוט  ר, אמיר גילת:"היו

מחכים להכרעת בית הדין, אבל שתדעו איפה זה עומד. עורך דין יונתן פסי שמייצג 

את הרשות, מנתח את זה כך שהוא אומר שבסופו של דבר בית הדין יצטרך לקבוע, 

ופו של דבר ההכרעה תהיה האם לוד זה גוש דן או לא גוש דן. עזבו את המסביב, שבס

 זה הסיפור.

אני בכלל לא מצליח להבין איך בית הדין מסבך  יעקב בורובסקי:

 את עצמו. 
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 - - -אני גם לא יודע אם בית הדין  ר, אמיר גילת:"היו

ההסכם הקיבוצי מסדיר מעבר בתוך גוש דן,  ערן הורן:

 - - -והסוגיה שבמחלוקת היא 

בחייך, אירוע רחב בהיקף כזה של רפורמה, בית  יעקב בורובסקי:

 הדין יחליט אם זה לא יהיה בלוד, הוא יעצור את הרפורמה?

שכידוע גם בית המשפט המחוזי מחוז מרכז עבר  ר, אמיר גילת:"היו

 ללוד, וגם הפרקליטות עוברת מתל אביב ללוד, אז אנחנו בסביבה טובה. 

שהוא קו שחוזר על עצמו ואנחנו כל פעם  יש איזה יואב הורביץ:

מגיעים לנקודה שבה אנחנו לא מסבירים את עצמנו. אנחנו עושים פה דברים, עושים 

עבודה מצוינת, עושים פה עבודה מעולה, אבל כלפי חוץ אנחנו נתפסים ככאלה 

שמרעים את תנאיהם האזרחים, עושקים וכן הלאה, כשבפועל, יש פה כמה סוגיות 

שאני פה בישיבה, שלכולם יש מכנה משותף אחד. זה הסבר נכון, של מה  שעלו בזמן

קורה ברשות השידור וחבל. כי אין מעשה ציוני, ציבורי, יותר טוב מאשר לתמוך 

בלוד, מאשר להישאר, לקחת, לצאת מזה. אפשר ליחצן את זה, אפשר לעשות את 

אנחנו משקיעים הרבה זה, ואנחנו כל פעם לוקים בזה וחבל. חבל, כי בסופו של דבר 

 זמן בלברוח מהכלים, מאשר להסתכל בזה. חבל. פספסתי משהו ,יעקב?

לא, אני לדעתי הפרטית ואני כבר אומר אותה די  יעקב בורובסקי:

הרבה זמן, זה להקים את אותו מנגנון גם בטלוויזיה וגם ברדיו, לתת לכל הגופים 

היום זה השידור הציבורי. והשידורים במגזר הפרטי, להבין שמי שקובע את סדר 

נתחיל בזה. קבוע. כל הפה במה ושם במה ושם זה. עכשיו, יש פה בעיית אמת של 

 - - -וועדי עובדים, שכנראה 

 זה לא הוועדים, זה האגודות. יוני בן מנחם:

 .SAME SAME יעקב בורובסקי:

 אגב, ההסתדרות לא אמרה מילה אחת.  יוני בן מנחם:

. SAME –SAMEמר לא ועדים, אגודות, אני או יעקב בורובסקי:

תראה, הציבור הזה הוא ציבור שלא יכול לתקוף אותנו אם הוא לא מקבל במה 

בתקשורת החיצונית. עכשיו, מה עושה לעצמו השופט בבית הדין לעבודה, הוא יושב, 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 88 28.10.2012תל אביב,

זה לא משפט, אבל הוא מוטרד מאיך זה ייראה בתקשורת ומה יגידו, ואולי לקבוצה 

אז הוא מנסה לייצר. לכן אנחנו צריכים לדעת ללכת בקו שלנו, הקו  הזו יש כוח,

שלנו הוא קו טוב, הוא קו נכון. הכסף יגיע, נעשה את הרפורמה בשלבים, לא 

להתפרע, לא להשתגע, גם לא להתרגש יותר מדי. לוד. לא יושב ראש ולא מנכ"ל, ... 

 מישהו בזה, והולכים. לא עושים מזה טקס גדול. 

 ואיך אנחנו מערכתית פותרים את הבעיה הזאת? יץ:יואב הורב

 של מה? יוני בן מנחם:

 של הדימוי של הרשות.  יעקב בורובסקי:

הלקות שלנו בעניין של הדימוי החיצוני, ולאורך  יואב הורביץ:

 זמן הרחבה.

אנחנו החלטנו לסיים את ההתקשרות עם משרד  יוני בן מנחם:

חדש. נתנו לו הארכה של חודש. אנחנו צריכים  יחסי הציבור שלנו ואנחנו נצא למכרז

 לשבת עם המוסדות, כדי לראות איך אנחנו בונים את זה. 

 אז אני הייתי באמת מבקש.  יואב הורביץ:

לא רק זה, יש עוד משהו. אנחנו גם יוצאים במכרז  לינדה בר:

למיתוג ופרסום. אל תשכח שלרשות השידור אין, זאת אומרת אין לנו תקציב 

ום. אנחנו בעצם מסתמכים רק על יחסי ציבור. עכשיו במקרה כזה, כמו לפרס

שקורה כרגע, נאמר דוגמא שאתה נתת, שאגודות העיתונאים הן אלה שעותרות נגד 

רשות השידור. יושב אותו כתב בידיעות, במעריב או בכל אתר אחר, והאגודה הזו 

הוא לא ייצג אותך,  מייצגת אותו. ברור לך את הצד של מי הוא ייצג בכתבה שלו.

הוא ייצג את אותה אגודה שגם עוזרת לו, שגם מייצגת אותו. עכשיו, אני חושבת 

שבאמת, בסוגיה הזו, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, צריך להקצות לזה תקציבים, 

ותקציבים משמעותיים. לא יכול להיות שאנחנו עושים רפורמה של כמעט מיליארד 

זה שוב תקציב לפרסם אותה, ליחצן אותה. אי אפשר. שקלים, ואנחנו לא מקצים ל

 זה לא קיים בשום מקום אחר.

 יש עם זה בעיה. יואב הורביץ:
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אני מסכים. יש לנו כלי מדהים ביד. תראו, ...  יעקב בורובסקי:

ברייטינג יותר גבוה, יש תכניות שעולות ברייטינג יותר גבוה, ויש לנו כוח אדיר ביד, 

שני דיונים עם ראש עיריית לוד?  הכוח. מה, אי אפשר לקייםאנחנו לא מנצלים את 

בכל הערוצים זה ככה. לשבת ולחשוב איך אנחנו מנצלים את הערוץ כדי להסביר את 

השידור הציבורי מצד אחד, ומצד שני לייצר ... כלפי יתר הגופים. איזה כל זב חוטם 

בכלל? הוא כותב,  בגלובס, בשמובס, יכתוב ככה, יגיד ככה? מי זה האנשים האלה

שלוש פעמים אצלנו מסבירים למה הם מסקרים את זה ככה ואת זה ככה, מבקשים 

הסברים, ובזה נגמר הדיון. עושים כותרת אחת טובה על גלובס כבדיחה, ואני לא 

 מדבר כתגובה, אני מדבר כמדיניות. הם ירוצו לפה. 

ויקים. טוב, חלק מהדברים שנאמרו עכשיו לא מד ר, אמיר גילת:"היו

הוועד המנהל קיבל החלטה לצאת בקמפיין מיתוג. מסיבות שאני לא באפריל  22-ב

אכנס אליהן כרגע, זה לא קרה עד היום. אנחנו בסוף חודש אוקטובר, המנכ"ל ואני 

סיכמנו שבחודש דצמבר יוצא קמפיין לקראת העלייה של לוח המשדרים החדש 

ה, אנחנו צריכים פה את העזרה בינואר, ואני באמת מבקש בהזדמנות הזאת, וחנ

שלכם, לשחרר את כל החסמים המשפטיים והאחרים, להוציא את המכרז הזה כמה 

שיותר מהר, ככל שזה תלוי בלשכה המשפטית אני אומר; וגם המנכ"ל קיבל ממני 

מכתב לגבי הגורמים האחרים. בדצמבר הקמפיין הזה חייב להיות, לא משנה איך, 

שחרר את כל החסמים שבדצמבר, שזה לא עוד הרבה זמן, כמובן על פי חוק, אבל ל

 הקמפיין הזה יהיה באוויר. 

זה נראה לך מתאים באמצע מערכת הבחירות  יעקב בורובסקי:

 להתחיל קמפיין?

שנייה רגע, אני עוד לא אמרתי להתחיל, אמרתי  ר, אמיר גילת:"היו

  שיהיה מוכן. קודם כל שיהיה מוכן, עוד לא צריך לשחרר אותו.

 - - -מוכן זה דיון אחד. אחרי הבחירות, מה  יעקב בורובסקי:

בסדר, אמרתי שיהיה מוכן, לא אמרתי שאנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

נשחרר אותו, אנחנו נקבע את המועד הכי נכון. זה דבר אחד. דבר שני, הוועד המנהל 

 מיליון שקלים לנושא של פרסום וכל הדברים האחרים.  4שריין 
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 זה אותו אחד, אתה מדבר על אותו דבר. לינדה בר:

לא, אני מדבר קודם כל על הכנת הקמפיין, וב' על  ר, אמיר גילת:"היו

 העלות שלו. 

 לא, אבל אני הבנתי משהו אחר. לינדה בר:

 בסדר, לא עכשיו, לא עכשיו. ר, אמיר גילת:"היו

 לא, אבל אני רוצה להבין. לינדה בר:

ו. אני לא נותן פה הסברים עכשיו וגם אבל לא עכשי ר, אמיר גילת:"היו

 לא מדבר איתך עכשיו. 

מה זה אתה לא מדבר? אני רוצה להבין כי אני  לינדה בר:

 צריכה לעשות עם זה משהו, אמיר.

 יש לך מנכ"ל תפני אליו. ר, אמיר גילת:"היו

אני לא מקבלת את צורת הדיבור הזאת שלך אלי,  לינדה בר:

 זה באמת לא בסדר. יש גבול. 

בסדר. אז אני מבקש שלא תתפרצי עכשיו, זה לא  ת:ר, אמיר גיל"היו

 - - -נושא  

לא, אני לא מתפרצת. אתה סותם את פי בכל פעם,  לינדה בר:

ואחר כך אתה בא אלי בטענות. אני לא יודעת על זה כלום, אני לא הייתי באותה 

ל לבקש ממני ישיבה שהייתה, אני רוצה לדעת, כדי לדעת איך לפעול. אתה לא יכו

לפעול בחלל ריק, בלי שאני יודעת מה עלי לעשות. זה לא יכול להיות לדבר כזה. הנה, 

עכשיו אתה אמרת משהו שבכלל לא ידעתי. אתה טרפת את כל הקלפים. אני נערכת 

מיליון האלה. אני ידעתי שזה לגבי מיתוג, לא ידעתי שזה לגבי  4-למכרז לגבי ה

 משהו אחר.

 לגבי מיתוג. זה יוני בן מנחם:

נכון, אז עכשיו אמיר אומר שיש משהו נפרד.  לינדה בר:

 מיליון לפרסום, לא שמעתי על זה אף פעם.  4הוקצו 

טוב, תודה. באשר לנושאים האחרים של  ר, אמיר גילת:"היו

 הרפורמה, ערן, עדכונים שוטפים, היערכות וכו'.
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 אתם רוצים לראות את המצגת? יוני בן מנחם:

 יש מצגת? ר גילת:ר, אמי"היו

 בוודאי. יוני בן מנחם:

 אוקי. ר, אמיר גילת:"היו

 אני צריך להיות בשמונה בישיבה בחיפה.  יעקב בורובסקי:

 כמה זמן אתה צריך? ר, אמיר גילת:"היו

לא, זה בחמש דקות אפשר להעביר. נתעכב רק על  יוני בן מנחם:

 הדברים המהותיים. 

 נו פה דיווח יפה שהכסף הגיע. לא, קודם כל קיבל יעקב בורובסקי:

 אוקי, עזוב את המצגת.  ר, אמיר גילת:"היו

עזוב את המצגת. בכל מקרה שתדעו, יש פה מצגת,  יוני בן מנחם:

 הכל מסודר.

 תעבירו לנו אותה גם.  ר, אמיר גילת:"היו

 בסדר, העברנו לכם. יוני בן מנחם:

 אה, זה, זה? אוקי. כן.  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו תמיד מתחילים את העדכון בתנאים  ן:ערן הור

המתלים, אז מבחינת התנאים המתלים, נותר תנאי אחד בלבד וזה האישור של 

 מינהל מקרקעי ישראל.

בחודש מתכנסת מועצת  29-כן, אז תן לי לעדכן שב ר, אמיר גילת:"היו

 מינהל מקרקעי ישראל. 

 - - -הם אמרו ש  חנה מצקביץ:

, יכול להיות 29-המועצה מתכנסת בע, רגע, רגע. רג ר, אמיר גילת:"היו

שלא יהיה צורך במועצה. אנחנו מקבלים ואנחנו מחכים לאישור מהמינהל, שהסעיף 

הזה והתנאי המתלה הזה הוכנס לבקשתו, שאכן די באישור ההנהלה, ואם זה יגיע, 

 - - -אז אין צורך בכלל במועצה, וגם התנאי הזה 

לקבל החלטה, אל תמשיך בבקשה. פה אז פה צריך  יוני בן מנחם:

צריך החלטה בגלל מל"מ. אם אין תנאי מתלה, הוסר התנאי המתלה, בעצם אנחנו 
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בדצמבר, ואז אנחנו צריכים להודיע את זה  1-יכולים להתחיל את הרפורמה ב

 למל"מ. אנחנו צריכים להכריז על היום הקובע.

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

ם רוצים לקבל החלטה בעניין הזה, אני אז אם את יוני בן מנחם:

מציע שתקבלו החלטה עקרונית, שאם הוסר התנאי המתלה, אנחנו יכולים להכריז 

 בדצמבר כיום הקובע ולהתחיל את הרפורמה. אני טועה, ערן? 1-על ה

 ממש לא. ערן הורן:

 אוקי. לינדה בר:

 יש עוד כמה תנאים.  חנה מצקביץ:

ם הוסרו. את חושבת שיש עוד תנאים, לא, התנאי ר, אמיר גילת:"היו

 חנה?

 איזה תנאים ישנם?  יעקב בורובסקי:

 - - -זה היחיד שנותר, כל היתר  ערן הורן:

זה מועצת מינהל מקרקעי ישראל, שאמורה  יעקב בורובסקי:

 להתכנס מחר.

 כן היתר התקיימו.  ערן הורן:

והווה אומר שאם אנחנו מתחילים, אם אנחנו  יעקב בורובסקי:

 - - -בדצמבר כיום הקובע, כל נובמבר מתחיל תהליך  1-קובעים, מכריזים על ה

 ממשיך התהליך.  ערן הורן:

 ממשיך, אנחנו בעיצומו של התהליך.  יוני בן מנחם:

 - - -איך זה בשכר  יעקב בורובסקי:

 בנובמבר הוא צריך להודיע למל"מ.  6-עד ה ר, אמיר גילת:"היו

לעמוד בזה, צימרמן? הם יכולים לעמוד  ואתה יכול יעקב בורובסקי:

 במשמעות של השכר. 

 הודעה למל"מ וטלפון למל"מ. לא מעבר לזה. ערן הורן:

 -  - -התוספות הרטרואקטיביות   יוני בן מנחם:

 מתי הן יינתנו. ר, אמיר גילת:"היו



 
 ישיבת הוועד המנהל

 93 28.10.2012תל אביב,

הפעלת כל מודל השכר בהסכמים הקיבוציים, הכל  ערן הורן:

 כולל הכל. 

 גם שעון הנוכחות.  ילת:ר, אמיר ג"היו

 וודאי. יוני בן מנחם:

 לא, אני אומר לחברי הוועדה.  ר, אמיר גילת:"היו

תראו, יש לכם הזדמנות בלתי חוזרת להכניס את  יעקב בורובסקי:

 זה, בהזדמנות הזאת. 

אבל אנחנו רוצים שתקבלו החלטה, כי אם יוסר  יוני בן מנחם:

 כריז על זה רשמית. התנאי המתלה האחרון, אנחנו רוצים לה

אני מציע שהוועד המנהל יקבע, לאור הדיווחים  יעקב בורובסקי:

 - - -שהתקבלו מאת ההנהלה כי מחר עתיד 

 לא, זה לא מההנהלה, זה מיושב הראש.  יוני בן מנחם:

 - - -אוקי, אז בהינתן שמחר מועצת ממ"י  יעקב בורובסקי:

בכלל לא תתכנס. זאת אמרתי, יכול להיות שהיא  ר, אמיר גילת:"היו

 אומרת יכול להיות שזה יהיה מחרתיים, מכתב שלא צריך מועצה. זה עניין של ימים. 

 - - -בנובמבר  6עד  יעקב בורובסקי:

 ברור, כולם יודעים את זה. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אז בהינתן שהתנאי המתלה יוסדר  יעקב בורובסקי:

 האחרון. יוני בן מנחם:

האחרון יהיה מוסדר, אנחנו מבקשים להכריז על  :יעקב בורובסקי

בדצמבר כיום הקובע. שאלה טכנית. אם התנאי לא הוסדר ואנחנו נבקש  1-ה

 - - -להכריז, כי שר האוצר 

 לא, לא, זה נדחה בחודש.  יוני בן מנחם:

 לא נקבל את הכסף. ערן הורן:

 אז לכן אתה פונה למל"מ וזה סתם פנייה.  יעקב בורובסקי:

 לא, הוא לא פונה עד שלא מכניסים.  ר, אמיר גילת:"היו
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אה, אתה אומר השלטר, בטלפון. זה לא סתם  יעקב בורובסקי:

 בשלטר וטלפון. טלפון עם בקרה של האוצר למל"מ. אז זה בסדר. 

בורו, אתה לא יכול להכריז חד צדדית. צריך להיות  ר, אמיר גילת:"היו

כולם צריכים לאשר שכל התנאים המתלים סיכום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. 

 מולאו, ואז אנחנו יוצאים לדרך .

 אבל מבקש המנכ"ל מאיתנו, הוא מודיע לנו, נכון? יעקב בורובסקי:

 יש פה דבר עובדתי. יוני בן מנחם:

 בדצמבר, נכון? 1אתה מודיע שהיום הקובע הוא  יעקב בורובסקי:

 -ת מכל הגורמים יעקב, יש לנו אסמכתאות רשמיו יוני בן מנחם:

- - 

 למעט ממ"י. יעקב בורובסקי:

בדיוק. שהתנאים המתלים ... קיבלנו השבוע  יוני בן מנחם:

 אסמכתא אחרונה מהחשב הכללי על העניין של האישור בכנסת. 

 הבנתי, הבנתי.  יעקב בורובסקי:

אז מה שחסר לנו זה רק התנאי המתלה האחרון.  יוני בן מנחם:

 - - -רשמית שהוא הוסר, אין שום מניעה משפטית  אם תהיה לנו אסמכתא

 אבל אנחנו אומרים אותו דבר. יעקב בורובסקי:

בסדר, אני רק מוודא את זה, אני לא אמרתי  יוני בן מנחם:

 שאנחנו לא אומרים אותו דבר.

בסדר. אני הולך עוד שלב. התנאי המתלה לא  יעקב בורובסקי:

 - - -הוסר, אנחנו פונים ומבקשים  

 לא תוכל, לא תוכל.  ר, אמיר גילת:"והי

 לא נעדכן את מל"מ אם התנאי המתלה לא הוסדר. ערן הורן:

 אנחנו במירוץ נגד הזמן כדי לא לאבד עוד חודש. ר, אמיר גילת:"היו

 שהוא לא אל חזור. ערן הורן:

 בסדר גמור. יעקב בורובסקי:
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בר, אז בדצמ 1-אוקי. עכשיו תגיד רגע, אם זה ב ר, אמיר גילת:"היו

מתחיל שלושה חודשי פרישה מרצון, ובמקביל? זאת אומרת אחד זה שעון נוכחות, 

 - - -הסכמי שכר חדשים, תשלומים רטרואקטיביים 

בינואר ישולם כל  1-במשכורת דצמבר שתשולם ב ערן הורן:

 הרטרואקטיבי של שני ... במגזר הציבורי.

ן אותך בדברים לא, אני שואל אותך בשביל לכוו ר, אמיר גילת:"היו

 שאני רוצה שחברי הוועד ישמעו. תמשיך. ולגבי הפרישה מרצון. 

אוקי. לגבי הפרישה יתחיל אותו תהליך של שלושה  ערן הורן:

 חודשים.  

 מתחיל ההליך של הרשימות.  45-ביום ה צביקה צימרמן:

אוקי, שאיפה עומדת החברה שביקשת שתעזור  ר, אמיר גילת:"היו

 לך?

 היא מחכה ליום הקובע.  :צביקה צימרמן

 נבחרה החברה? חברת הייעוץ? ר, אמיר גילת:"היו

תודה לאל היום נשלחו כבר בקשות המכרז הסגור.  צביקה צימרמן:

יש להם שבועיים להגיש את ההצעות, למי שמעוניין. היום זה יצא כבר לדרך, סגור 

 מכל הפינות. 

 - - -נו  אוקי, עוד בעיות, דברים שאנח ר, אמיר גילת:"היו

 - - -מכובדי כולם  יעקב בורובסקי:

 רק שנייה. ר, אמיר גילת:"היו

 יש משהו בנדל"ן? יוני בן מנחם:

אני נאלץ לעזוב . כיוון שהסבירות שאני לא אראה  יעקב בורובסקי:

יום הקרובים היא גבוהה, אני נוסע למקסיקו ולקולומביה ולניו יורק,  20-אתכם ב

פוריים. אם אתם שואלים אם אני רואה מיילים בתקופה  אז אני מאחל לכם דיונים

 הזו, רק מיילים של עבודה ורק מיילים חיוניים ביותר. בהצלחה. 

 נסיעה טובה. כן, יואב. ר, אמיר גילת:"היו
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המכרז לאדריכל, שדיברנו לפני שבוע, צריך  יואב אשכנזי:

 דברים. להמריץ את הלשכה המשפטית לסיים עם זה וזה המקום להגיד את ה

 חנה, מקשיבה? ר, אמיר גילת:"היו

 רגע, רגע, לא שמעתי. חנה מצקביץ:

הוא אמר שצריך להמריץ את הלשכה המשפטית  ר, אמיר גילת:"היו

 לסיים את המכרז.

לסיים את המכרז של האדריכל, כי זה כבר מתחיל   יואב אשכנזי:

- - - 

ך המכרז של האדריכל, עובדים על זה. לא צרי חנה מצקביץ:

 - - -להביא את זה 

 יש הערכת זמנים מתי זה יהיה מוכן?  ר, אמיר גילת:"היו

תדבר איתנו, אתה יודע איפה אנחנו נמצאים. אתה  חנה מצקביץ:

 מכיר את הטלפון.

 חנה, מתי זה יהיה מוכן? ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לא, דיברנו על זה לפני שבוע פה  יואב אשכנזי:

 ל דבר צריך להיות ויכוח. לא כ ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו צריכים לבוא הנה בשביל לדבר? לא יעלה על  חנה מצקביץ:

 הדעת.

שנייה רגע, טוב. אפשר לקבל לו"ז מתי זה אמור  ר, אמיר גילת:"היו

 להיות מוכן?

 אני לא יודעת. חנה מצקביץ:

 סדר גודל. שבוע? ר, אמיר גילת:"היו

 לא, אני לא יודעת. חנה מצקביץ:

 טוב, אז תוכלי למסור בבקשה? , אמיר גילת:ר"היו

 לא. חנה מצקביץ:

 לא תוכלי למסור? ר, אמיר גילת:"היו

 לו"ז? חנה מצקביץ:
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 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, אני לא יודעת, הרי זה תלוי. הרי איך נעשים  חנה מצקביץ:

כת, מכרזים? המרכז, אנחנו לא עושים את המכרז הזה, הוא ייפגש עם היחידה הצור

 אם הוא יענה לו על השאלות מהר ויעמוד לרשותו, אז זה יהיה יותר מהר. 

המכרז עבר לערן, הוא עבר בסוף ללשכה  יואב אשכנזי:

 - - -המשפטית. כרגע מחכים לאישור. אוקי, ביום רביעי הקרוב אנחנו  

רגע, אני רק מזכיר בהקשר הזה את מה שאמרנו  ר, אמיר גילת:"היו

פחות  24חודש, זה  21יות. השעון מתקתק. זאת אומרת אנחנו תוך גם בישיבות פנימ

מיום החתימה, צריכים לפנות פה את המתחם. אם זה ללוד, אז יש לנו עוד שנה,  3-ה

באוגוסט, וכל שבוע שאנחנו לא מוציאים את המכרז,  5-אבל השעון כבר מתקתק מ

אני מבקש לעשות כל אנחנו מפסידים עוד שבוע בפינוי ובמעבר, וקנסות וכו'. אז 

 - - -מאמץ, אני לא אומר אל מי, אני מבקש שכל מי שצריך 

 - - -עושים כל מאמץ  חנה מצקביץ:

חנה, חנה, אני מבקש ואני לא אומר מי, כל מי  ר, אמיר גילת:"היו

 שצריך שיעשה את המאמץ לסיים את זה תוך שבוע ימים. כן. 

ברוך מחברת תפן יום רביעי הקרוב, אני וערן ו יואב אשכנזי:

נפגשים עם גבי שוחט. אני מקווה שננסה לשכנע אותו שייקח את הבינוי בלוד על 

עצמו. כרגע אין לי הערכת מצב אם הוא יסכים לזה או לא, אבל אנחנו ננסה לשכנע 

אותו, כי אנחנו מעדיפים שהבינוי בלוד יתבצע על ידי ... בסדר? טיוטת ההסכם מול 

 נכ"לי משנה למנכ"ל, זה נמצא שם כרגע בעיון. הרל"י, העברנו אותה לסמ

 של מוטי? ר, אמיר גילת:"היו

של מוטי חזן. אם נקבל את ההסכם, כלומר לא  יואב אשכנזי:

 יהיו להם הערות, נוכל לחתום איתם על ההסכם. 

 נוצר קשר בין היועצים המשפטיים.  :ערן הורן

 מכרז, חנה. , ה21אוקי. אותו הדבר גם לגבי בצלאל  יואב אשכנזי:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 98 28.10.2012תל אביב,

לא, אל תדבר איתי עכשיו טוב? חנה, תדבר איתי  חנה מצקביץ:

במשרד. מה עשית כל השבוע? דיברת איתי? אמרת לי? אתה צריך לבוא לוועד מנהל 

 - - -בשביל 

 טוב, חנה, חנה, מספיק, חנה. כן יואב, עוד משהו? ר, אמיר גילת:"היו

 זהו כרגע. יואב אשכנזי:

וקי, יש שונות לחברי הוועד המנהל? טוב, תודה א ר, אמיר גילת:"היו

 רבה. 

  

 הישיבה נעולה


