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א. מבוא

לידתה של הבקשה שבכותרת בהתנהלות פסולה מצד התאגיד תוך הפרת חוק שיוויון הזדמנויות
בעבודה, התשמ'יח - 1988 (להלן: "הוק שי1וי1ן הזדמנויות"); הפרת חוק הסכמיס קיבוציים, התשי"ז
- 1957 (להלן: י'הוק הסכמים קיבוציים"); פגיעה בחופש העיתונות והפרת חוק תאגיד השידור
הציבורי הישראלי, התשע"ד - 2014 (להלן: "חוק השידור הציבורי"), והכל בנוגע לאופן גיוס וקליטת
העובדים בתאגיד תוך רמיסת כל הכללים לרבות שימוש שלא כדין בכלי המחויב על פי דין מכרו לשם

קליטת עובדים לתאגיד ("תפירת מכרזים").



המבקשים עותרים לבית הדין הנכבד מתוך אמונה מלאה כי לא יתן ידו למצב בו החוטא יוצא נשכר
ולא יאפשר למי שפוגע בזכויות העובדים במקום העבודה, ולרבות הזכות לשיוויון הזדמנויות בעבודה
והזכות להליכי קליטה שוויוניים, הוגנים ונאותים - ליהנות מפירות צעדיו הבלתי חוקיים. הפגיעה
בזכויות הנ"ל של העובדים השפיעה גס על זכויות יסוד בעלות מעמד חוקתי, ובהן חופש העיתונות
וזכות ההתארגנות, בערערה על יסודות נדרשים במקום עבודה ציבורי, וכאשר בחלק מהמקרים הפגיעה

נגעה ישירות לשני עקרונות יסוד אלה.

במאי 2018 נודע למבקשים על כי במסדרונות התאגיד מסתובבת רשימה המאורגנת בצורת קובץ אקסל
הכוללת כינויי גנאי ותיאורים שונים ומשונים ביחס למועמדים לעבודה בתאגיד, אשר חלקם לא נקלטו
לעבודה בתאגיד וחלקם כן. למיטב הידיעה, רשימה זו הסתובבה בתאגיד חודשים ארוכים, והשפיעה
.- "המסמן על הליך גיוסם וקליטס של עובדים לתאגיד, לפחות בחלק מהתקופות הרלבנטיות (להלן

המשמיץ").

בנסיבות העניין, פנו ב"כ ארגון העיתונאים לתאגיד מספר פעמים, בבקשה לקבל התייחסות והבהרה
לגבי המסמך המשמיץ הנ"ל, ואולם נעגו בצורה לקונית ומתחמקת. במקום שהנהלת התאגיד ומועצת
התאגיד יקחו אחריות מלאה על אירוע חריג ופוגעני זה ויוקיעו בצורה ברורה את הנגע מקרבם - הם

בחרו בדרך חלקלקה של התחמקות מקבלת אחריות.

ביום 2.8.2018 התפרסם תחקיר רחב יריעה של גידי וייץ 1הילו גלזר בעיתון "הארץ" (להלן�
"התחקיר") ולפיו, בין היתר, "אלה היו רשימות דיסקרטיות, שרק מעטים בצמרת תאגיד השידור
, זה היה כלי עבודת יכאף נחשפו לתוכנן. מבחינת מי שעסק בסינון וקליטה של עובדי רשות השידור
מרכזי. מי שהופיע ברשימות כמומלץ הועבר למסלול ישיר לקליטה, אדם שלשמו צורפה הסתייגות
עמד בפני מכשול". לפי התחקיר, ביחס לגבי יעל קשאני עורכת "מבט" נכתב בין היתר: י&בריקה,
מזרחית, הדת לשון, ידענית אבל גם עליה אי אפשר לסמוך שתציית". ביחס למר דניאל אופיר,

1 עיתונאי, נכתב "הבעיה: קצת איש ועדים שאי אפשר לסמוך עליו שימלא הוראות ולא יסבך אותך".

ות פוליטיות בלי על עיתונאי נוסף, אלון מזר, נאמר: "יש לו הרבה ידע טלוויזיוני והוא יודע לקבל פקחי
"איש קשה נורא ששנאו אותו בתור מנהל, אני מחבב אותו, אבל אני מחבב גם אתאייכמן" ,- לנגיס" ,
: "אישה חכמה שלדעתי מכל "לא להתקרב, עסקן, רכלן ולא מוכשר ''. בעניין עובדת אחרת נכתב כך
, ולגרום לה לא לעורר יותר מדי בלגן". על עורך לתתלה תפקיד לא משמעותי אנשי הוועדים יהיה קל 

. "ערבי, הכי טוב מהוותיקים בקומה, מה שאומר: בינוני פלוס" וידאו נכתב כך .

2 ... העתק התיועףר, מצ"ב ומסימן ננספח 1.

אין ולא יכול להיות חולק, כי המידע האצור בתחקיר, מלמד על הליכי גיוס וקליטה אסורים, פוגעניים
ביותר, המפרים את חובת המכרזים הקבועה בחוק השידור הציבורי כמו גם את החובה של כל מעסיק
באשר הוא, מקל וחומר מעסיק ציבורי, לשוויון בין עובדים ובין מועמדים לעבודה ולניהול הליך תקין
וראוי של הליכי קליטה לעבודה. חשוב לציין, גם מי שנקלט לתאגיד חרף חוות הדעת הפוגעניות הנ"ל
ללא ספק לא קודם לראש הרשימה בשלבי הגיוס הראשוניים, אלא לאחר מכן, ובכך - נפגע כוח
המיקוח שלו כמועמד לעבודה וכתוצאה מכך סביר להניח כי שכרו ומעמדו נפגעו. ובכל מקרה -
המדובר במסמך משמיץ ואסור, הפוגע בשם הטוב של מועמדים רבים לעבודה, בפרטיותם, בכבודם,

ללא כל הצדקה ובכל מקרה ללא שיכלו להתגונן מפני הטענות הקשות וחצי התרעלה שהופנו נגדם.

חשוב להדגיש, כי הבעייתיות העולה מתחקיר זה היא בכל הנוגע לשיטתיות שבשימוש במידע שבמסמך
המשמיץ, כמו גס עצם ההיחשפות של מקבלי ההחלטות למידע בו - שהיא אסורה בפני עצמה.

נוכח חומרת הדברים, הבקשה הוכנה בסד זמנים קצר ודחוק, כאשר דחיפות ההגשה נוגע לחומרת
הדברים כמו גם לסערה הקשה המתחוללת בתאגיד, במצב דברים בו עובדים רבים ומועמדים לעבודת
גילו לתדהמתם את גודל הפגיעה בהם, כמו גם הפגיעה בעקרונות יסוד של השיטה, ובהם חופש
ההתארגנות. נוכח הדחיפות, המבקשים שומרים לעצמם את הזכות להוסיף על בקשת הצד, ככל
שיידרש. בנוסף, אין בבקשה כדי למנוע ממי מהמועמדים לעבודה במשיב ו/או עובדי המשיב לפנות

בבקשות פרט וסעדימ מתאימים.

1 כך מופיע בתחקיר ויתכן שבעניין זה נפלה טעות סופר.
2 ר< גם ה"ש מס' 29 לעניין השימוש במסמך זה.
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ב- בית ולדין הנכבד מתבקש בזאת י

לית1 סעד ארעי, פדלקמו:

סער ארעי

א. ליתן צו מניעה ארעי, לפיו על המשיב להימנע כליל משימוש באותו מסמך משמיץ ,-

ב. לקבוע דיון דחוף במעמד הצדדים ,?

ג. ליתן כל סעד אחר לטובת המבקשים, כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין.

לית1 סעדים זמניים, בדלקמו?

סעדים זמניים

; א. ליתן צו מניעה זמני, לפיו על המשיב להימנע משימוש באותו מסמך משמיץ

ב. ליתן צו עשה זמני לפיו על המשיב להביא לידיעת המבקשים את מלוא המידע בנוגע לאותו
מסמך משמיץ, לרבות, זהות עורכיו ותוכנו, מה השימוש שנעשה בקובץ ובאיזה תקופות, מי
האנשים (מקרב עובדי התאגיד ו/או אחרים ולרבות נושאי משרה בעבר ובהווה) שנחשפו

לקובץ, ולרבות מסירת המסמך לידי המבקשים במלואו ,•

ג. ליתן כל סעד אחר לטובת המבקשים, כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין.

ליתו סעדים קבועים, כדלקמ1:

; א. ליתן צו מניעה קבוע, לפיו על המשיב להימנע משימוש באותו מסמך משמיץ

ב. ליתן צו עשה קבוע לפיו על המשיב להביא לידיעת המבקשים את מלוא המידע בנוגע לאותו
מסמך משמיץ, לרבות, זהות עורכיו ותוכנו, מה השימוש שנעשה בקובץ ובאיזה תקופות, מי
האנשים מקרב עובדי התאגיד ו/או אחרים ולרבות נושאי משרה בעבר ובהווה) שנחשפו

לקובץ, ולרבות מסירת המסמך לידי המבקשים במלואו ,?

ג. ליתן צו הצהרתי קבוע ולפיו המשיב הפר את חוק הסכמים קיבוציים;

; ד. ליתן צו הצהרתי קבוע ולפיו המשיב הפר את חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

ה. ליתן צו הצהרתי קבוע ולפיו המשיב פגע בחופש העיתונות;

ו. ליתן צו הצהרתי קבוע ולפיו המשיב פעל בניגוד לחובתו לגיוס וקליטת עובדים בצורה
שוויונית, הוגנת, ראויה ונאותה, ולרבות על פי חוק השידור הציבורי וחובת עריכת מכרזים

כדין הגלומה בחובו ,�
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ז. לקבוע, כי על המשיב לשלם פיצוי כספי בגין פגיעה בהתארגנות ובהתאם לסעיף 33יא לחוק
הסכמים קיבוציים3;

ח. לקבוע כי על המשיב לשלם פיצוי כספי בגין הפרת חוק שיוויון הזדמנויות4;

ט. ליתן כל סעד אחר לטובת המבקשים, כפי שימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין.

יובהר, כי הבקשה מוגשת על ידי נציגות העובדים בין היתר על מנת ליתן פה לעובדים, בבחינת "את
פתח לו" - על מנת לבסס ולאפשר תביעותיהם של עובדים או מועמדים לעבודה שנפגעו.

ואלה נימוקי תבקשי? 1פו*טיה:

ג, הצדדים בתיק זה:

1. ארגון העיתונאים בישראל (להלן: "ארגון העיתונאים" או "הארגון") הינו הסתדרות מקצועית
ההסתדרות"}, ומאגד בתוכו הפועל במסגרת הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן� "
עיתונאים מכלי התקשורת השונים ובכלל זה, עיתונאי המשיב, בין היתר על מנת לחתום על הסכמי

עבודה קיבוציים באותם כלי תקשורת, וכן לייצג עיתונאים ברמת הפרט.

ארגון העיתונאים פועל לשמירה על זכויותיהם ועל ייצוגם של עובדים בכל מקצועות העיתונות, הן
במישור הקיבוצי והן במישור הפרט, ולרבות במישור הפרופסיונאלי. הארגון הוא ארגונם היציג
של למעלה מ- 3,000 עיתונאים ועיתונאיות בכלי תקשורת שונים, ובכלל זה, ידיעות אחרונות;
גלובס; חברת חדשות 10; "הארץ",- "טייס אאוט"; וואלה! ועוד. ארגון העיתונאים הוא כיוס הגוף
המרכזי והגדול ביותר העוסק בייצוג העיתונאים במעמדם כעובדים.3 הארגון הוא גם ארגונם

היציג של עיתונאי המשיב מאז ספטמבר 2016, וזאת בהתאם להוראות חוק הסכמים קיבוציים.

2. ועד העובדים במשיב (להלן גס� "התעד" או "ועי העובדים") הוא אורגן של ההסתדרות במקום
העבודה. (להלן ולמען הנוחות יכונו ארגון העיתונאים והוועד במצורף: "נציגות העובדים" או

"המבקשים", אלא אם מצוין במפורש אחרת).

ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג גם במסגרת יחידות המיקוח האחרות בתאגיד, הכוללות
את עובדי המנהלה (עובדי מש"א, כספים וכדומה) ואת הטכנאים, המאורגנים במסגרת אורגנים
נוספים בהסתדרות - הס הסתדרות עובדי המדינה והסתדרות ההנדסאים והטכנאים. מצד
ההסתדרות, המשא ומתן מובל על ידי ארגון העיתונאים ומלווה על ידי גורמים בכירים באגף

הכלכלה של ההסתדרות, שמרכזים את הקשר בין ההסתדרויות המקצועיות הרלבנטיות.6

), הוא תאגיד 3. המשיב, כאן - תאגיד השידור הציבורי הישראלי (להלן� "המשיב" או "התאגיד"
סטטוטורי שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד - 2014 במקומה של רשות

3 המבקשים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את סכום הפיצוי לאחר קבלת מלוא המסמך המשמיץ.
4 המבקשים שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את סכום הפיצוי לאחר קבלת מלוא המסמך המשמיץ.

5 על ארגון העיתונאים ר' למשל� עסק (ארצי) 59352-10-13 ידיעות אינטיגט בע"מ (שותפות ושומה) נ' ארגון
העיתוגאים בישראל (ניתן ביום 21.8.2014 ופורסם במאגרים).

6 לעצם המבנה הזה של הסתדרויות מקצועיות המחוברות ביניהן על ידי ארגון עובדים אחד והן בעלות עצמאות
בתוך מבנה וה, ר' בעיקר� עסק (ארצי) 23/10 אקרשטיין תעשיות בע"מ - בוח לעובדים, ארגון עובדים

24.3.2010 - ההתייחסות ל"שלטה המשולבת" וההפניות שם. דמוקרטי ואת/ סעיף 13,
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השידור הישראלית שנסגרה. המשיב משדר ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. המשיב הוקם בשנת 2015
מכוח החוק הנ"ל ובמרוצת החודשים טרם יום התחילה, קלט עובדים ופעל במתכונת חלקית
להקמת אורגני התאגיד, ועדות, לוח שידורים וכדומה. ביום התחילה, 15.5.2017, החל התאגיד

לשדר ברדיו ובטלוויזיה.

4. ביחס למרבית המשרות בתאגיד, חלים כללים ברורים וחד�משמעיים של קבלת עובדים באמצעות
מכרז - כך לפי סעיף 52(א) לחוק השידור הציבורי "קבלת של אדם לעבודת בתאגיד השידור
הישראלי תיעשה במכרז". לכלל וה יוצאים מן הכלל מעטים - ועדת איתור במקרה של נושאי
משרה בתאגיד (סעיף 52(ב){1) לחוק השידור הציבורי), ופטור מחובת עריכת מכרז במקרים אחרים
וביחס להחלטה מנומקת שצריכה להיעשות על ידי מועצת התאגיד (סעיף 52(ב)(2) לחוק השידור
הציבורי).7 בכל מקרה, ועל פי כל חלקיו של סעיף 52 הנ"ל, ברור כי הליכי גיוס עובדים וקליטתם
טובלים בחובות הכלליות החלות על כל מעסיק באשר הוא ומקל וחומר מעסיק ציבורי, ובכלל זה
חובות הנובעות מחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חובות הנובעות מחוק הסכמים קיבוציים (והגנה

על זכות ההתארגנות) וחובות הנובעות מחופש העיתונות.

5. בין המשיב לבין נציגות העובדים מתקיימים יחסי עבודה קיבוציים במסגרת התארגנות עובדים
ראשונית. בין הצדדים מתנהל משא ומתן קיבוצי במסגרת התארגנות ראשונית כאמור בנוגע
להסדרת תנאי העבודה של העובדים במסגרת הסכם קיבוצי ראשון במקום העבודה. נציגות
העובדים מקיימת מול המשיב מספר ממשקים של יחסי עבודה קיבוציים, ובכללם: משא ומתן
? ניהול תכתובת ענפה בעניין הסדרת זכויות עובדים בנושאים שונים (לרבות קיבוצי, כאמור
משמרות, העסקה בשבת, הסעות, כוננויות וכדומה); ליווי עובדים בשימועים; התנהלות שוטפת
בנושאים שומם. לצערה של נציגות העובדים, התנהלות התאגיד אינה עולה בקנה אחד עם חובותיו
כמעסיק, וקל חומר מעסיק ציבורי, וכן עם חובותיו כצד ליחסי עבודה קיבוציים. הבקשה המונחת
בפני בית הדין הנכבד היא דוגמה נוספת ומצערת להתנהלותו חסרת תום הלב של המעסיק, ואין זו
הפעם הראשונה בה כדרש ארגון העיתונאים לפנות בבקשות צד בסכסוך קיבוצי בהתייחס
להתנהלות התאגיד8. לצד בקשות הצד כאמור, גם תלויים ועומדים סכסוכי עבודה שהוכרזו על ידי

ארגון העיתוגאיס בלתי ברירה.

ך. השתלשלות העובדות

6. תאגיד השידור הציבורי הוקס מכוח חוק השידור הציבורי וזאת לאחר חבלי לידה קשים וועדות
שונות שישבו על המדוכה.9 בסופו של דבר, הוחלט על הקמתו של התאגיד, תוך אימוץ המלצותיה
של הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל, שמונתה בידי שר התקשורת דאז,
ביום כ"ז באלול התשע"ג, 2,9,2013 {"ועדת לנדס").10 הצעת החוק להקמת תאגיד השידור
הציבורי מביאה לידי ביטוי את הצורך בהקמתו של משדר ציבורי עצמאי, מקצועי וחף ממעורבות
פוליטית." תפישה זו מעוגנת ביסוד המחשבה על העיתונות החופשית, כחלק מחופש הביטוי
ומזכות הציבור לדעת. לצד עקרונות יסוד חשובים אלה, שחשיבותם רבה ביותר,12 עמדה חשיבות

7 יצוין במאמר מוסגר כי חלק מהסעיף תוקן במסגרת תיקון מס' 8 לחוק השידור הציבורי, וכי ביחס לתיקון זה
ניתן צו על תנאי על ידי בית המשפט העליון במסגרת עתירה חוקתית שמספרה בג"ץ 2996/17 (ארגון
העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ראש הממשלה ואח') שהוגשה על ידי אתון
העיתונאים (להלן� "העתירו; החוקתית של הארגון") ועתידה חוקתית נוספת שמספרה בג"ץ 3908/17

שהוגשה על ידי התאגיד (תאגיד השידור הישראלי ואח' נ* כנסת ישראל ואח').
) ס"ק (ת'יא) -57955 ; ס"ק (ת"א) 73304-01-18 ארגון העיתונאים ני כאן תאגיד השידור הציבורי הישראלי 8 ר'
11-17 ארגון העיתונאים בישראל גי כאן תאגיד השידור הציבורי הישראלי ,? ס"ק (ת"א) 43666-07-18 ארגון

העיתונאים בישראל נ' כאן תאגיד השידור הציבורי הישראלי.
9 החוק התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום 29.7.2014. החוק פורסם ברשומות ונכנס לתוקפו ביום 11.8.2014.
10 מתוך הצעות חוק הממשלה - 869, כ"ו באייר התשע"ד, 26.5.2014, עמ' 706 (להלן; "הצעת החוק"). את דוח

̂// :ק11# (להלו ?. "דוח ועדת *̂ .3100.807.11/3113 _8̂ 0^££/1?1̂ מ.£5/3/3513  ̂  ב:
 לקרוא

ועדת לנדס ניתן
לנדס").

11 במדד חופש העיתונות של 10011101186>6€ו1? לשנת 2013 נכתבה ביקורת על מצבה של העיתונות החופשית

בישראל, בהקשר מעורבות הממשל בעיתונות.
11 וחס העומדים ביסוד העתירה החוקתית של הארגון המוזכרת לעיל.
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השמירה, ככל הניתן, על עובדי רשות השידור לשעבר, כשהמטרה היתה לנסות ולשמר ככל הניתן
על עתידם התעסוקתי של עובדים ותיקים ומסורים אלה שחלקם הועסקו משך עשרות שנים
ברשות השידור לשעבר בתוך המסגרת החדשה של המשדר הציבורי. לפיכך, גם במסגרת הדיון
בעתירה החוקתית של ארגון העיתונאים,13 ביום 15.5.2017, המליץ מותב בית המשפט העליון
(בהמשך למגמה קודמת בנושא ותוך העמקתה) על שימורם של אותם חלקים בתיקון מס' 8 לחוק
השידור הציבורי, שנועדו להגן על עתידם התעסוקתי של עובדים אלה (עובדי רשות השידור

לשעבר) ולאפשר קליטתם בתאגיד - המשדר הציבורי החדש.

7. נראה כי ניתן לסכם ולומר, בזהירות המתחייבת, כי אף שהמחוקק ראה חיוניות ואף הכרח
בהקמתו של משדר ציבורי חדש על פני קודמו, תוך הגשמתם של ערכי חופש העיתונות בצורה
המיטבית והבטחת ההפרדה בין הרשות המבקרת (עיתונות) לבין הרשות המבצעת והרשות
המחוקקת (פוליטיקה) הרי שהיה זה תוך ניסיון מתמשך לשמור על חלק מהעובדים המצוינים,

עיתונאים ואחרים, שאיישו את מסדרונות רשות השידור משך עשרות שנות קיומה.

8. השתלשלות העניינים כפי שתתואר בהמשך נוגעת ליסודות הנ"ל, משוס שכפי שנראה להלן עולה
מהתחקיר המוזכר לעיל ולהלן, כי היה מי שחשב שניתן לתייג בסיסמאות קצרות, לקוניות ברובן
ופוגעניות בחלקן הגדול, עשרות שנות עשייה של עובדי רשות השידור לשעבר ולשפוט - לשבט או
לחסד - את עשייתם המקצועית המרשימה ואת עתידם המקצועי. זאת, באמצעות אמירות קצרות
ופוגעניות המתייחסות לפחות בחלק מהמקרים, למוצאם העדתי ("מזרחית") או הלאומי ("ערבי"),
למראה החיצוני שלהם ("מכוער" או "יפה"), למידת המעורבות שלהם בוועד העובדים ("קצת איש
ועדים"), וכדומה. בנוסף, נוספו התייחסויות בוטות לאופיים של המועמדים (לרבות השוואה
י). למיטב הידיעה וכעולה מהתחקיר, המסמך המשמיץ שימש את קברניטי התאגיד לצורר אייכמן
במהלך הליך גיוס עובדים והשפיע על תוצאותיהם של מכרזים. התנהלות זו, העולה מהתחקיר,
מלמדת - על פני הדברים - על התנהלות אסורה, המנוגדת לחובותיו של מעסיק ובעיקר מעסיק
ציבורי, בניגוד לחובת המכרזים הקבועה בחוק השידור הציבורי ובניגוד לחובותיו של מעסיק לנהוג
בעובדיו ובמועמדיס לעבודה בשורותיו בשוויוניות, בהוגנות, בדרך ראויה ונאותה ובתום לב.
משהיה המסמך בעל משמעות בגיוס וקליטת עובדים מצד אחד וסודי מצד שני הרי שהיה בו גם
כדי לפגוע בשמם הטוב של אותם מועמדים, בפרטיותם, בכבודם, וביכולתם להגן על עצמם מפני

האמירות הפוגעניות.

9. ביום 10.5.2018 פנו ב"כ ארגון העיתונאים למר גיל עומר, יו"ר מועצת התאגיד (להלן� יייו"ר
המועצה") במכתב הנושא כותרת של "פגיעה חמורה בזכויות העובדים".

10. במכתב מיום 10.5.2018 לעיל, המדבר בעד עצמו, שטחו ב"כ ארגון העיתונאים בפני יו"ר המועצה
את המידע אשר מצוי ברשותם בנוגע למסמך המשמיץ ובתוך כך, ביקשו את התייחסות יו"ר

המועצה לעניין וכן ביקשו לקבל העתק מלא מן המסמך המשמיץ.

... העתק מן המכתב מיום 10.5.2018, מצ"ב ומסומן כנספח 2.

11. יו"ר המועצה השיב למכתב זה בקצרה ובצורה לקונית, במכתב מיום 21.5.2018, ובלשונו:

"איני מכיר ואין לי בל מידע בנוגע למסמך הנזכר במכתבכם.
בכוונתי לפעול בעת הקרובה לבחינת הטענות הנטענות

במכתבכם"

... העתק מתשובת יו"ר המועצה מיום 21.5.2018, מצ"ג ומסימן כנספח 3.

12. בשים לב להתמהמהות במתן תשובה לגופם של דברים מצד התאגיד (גס לאחר מכתבו של יו"ר
המועצה המבטיח כי הנושא ייבחן), פנו ב"כ הארגון ליו"ר המועצה בשנית, במכתב מיום

13 שנדונה יחד עם עתירתו החוקתית של התאגיד, כאמור וכמוסבר לעיל.
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27.5.20x8, בבקשה לקצוב זמן של 14 ימיס לטיפול בנושא וכן בבקשה לקבל העתק של אותו
מסמך משמיץ, וזאת על מנת לעמוד על היקף ועומק הפגיעה בזכויות העובדים.

... העתק ממכתב התזכודת של ב"כ ארגון הע<תונא<0 מיום 27.6.2018, גגצ"ג ומסומן כנס&ח 4.

13. הימים נקפו, ורק ביום 13.6.2018 התקבלה תשובת התאגיד, זו הפעם חתומה על ידי היועץ
המשפטי הפנימי לתאגיד, אשר מתנערת - הלכה למעשה - מדבר קיומו ובכל מקרה מדבר השימוש
באותו מסמך משמיץ. לפי מכתב התשובה המיל, הליכי גיוס וקליטת עובדים בתאגיד נעשו אך ורק

בצורה מקצועית ורגישה, תוך עדכון תדיר של מועצת התאגיד.

... העתק מתשובונ ב"כ הלגאגיד מיום 13.6.2018, מצ"ג ומסומן כנספח 5.

14. ביום 2.8,2018 התפרסם תחקיר במוסף "הארץ" (גידי וייץ, הילו גלזר) כאמור וממנו עולה כי
המסמך המשמיץ כלל חוות דעת על מועמדים שונים לעבודה בתאגיד. לפי התחקיר עולה כי
הרשימות הוכנו במהלך 2016 וקריירה מפוארת של מועמדים רבים תומצתה בחוות הדעת במסמך
המשמיץ לכדי כמוסת רעל. לפי התחקיר עולה כי קריירות שלמות נמחצו במחי הערות פוגעניות

שעולה מהן מסלול עוקף מכרז. (העתק מן התחקיר, המדבר בעד עצמו, צורף כנספח 1 לעיל).

15. כך למשל, על העיתונאית יעל קשאני נכתב, תוך פגיעה בשיוויון ובחופש העיתונות:

מבריקה, מזרחית, חדת לשון, ידענית אבל גם עליה אי "
אפשר לסמוך שתציית"

16. כך למשל, על העיתונאי דניאל אופיר נכתב, תוך פגיעה בשיוייון ובזכות ההתארגנות, בזו הלשון ל

"הבעיה: קצת איש של ועדים שאי אפשר לסמוך עליו שימלא
הוראות ולא יסבך אותך"

17. אמירה פוגענית הנוגעת ישירות לזכות ההתארגנות הודבקה גס לעובדת נוספת, עליה נכתב�

"אשה חכמה שלדעתי מכל אנשי הוועדים יהיה קל לתת לח
, ולגרום לח לא לעורר יותר מדי בלגן". תפקיד לא משמעותי

18. ודוק: גם על עובדים אחרים ברשות השידור לשעבר נכתבו אמירות מעליבות, פוגעניות, ואסורות,
שברור כי אינן רלבנטיות (ואסור שיהיו רלבנטיות) להכרעה לעניין עתידם התעסוקתי (כגון "יפה",
"מכוער") ו/או כי יש בהן כדי פגיעה קשה בחופש העיתונות (כגון התייחסות למידת ה"צייתנות"
של העיתונאי) ו/או אמירות אישיות פוגעניות על אופיו של העובד-המועמד ("מאוהב בעצמו
קשות", "קצת אגו מניאק"). לעובדים רבים הודבק התואר "משעמם", "אפור", "בינוני" או

אמירות חלוקות בגילנות (1ז6131§3) כמו "מיושן" - או גם בשילוב של חלק מתארים אלה יחד.

19. עוד לפי התחקיר, התאגיד נהג בדרך של "תפירת מכרזים":

פעלו כפי שמכנה אותם קובלנץ, "אתאותם אנשים בינוניים,
בתאגיד להחליף בעובדים שההנהלה חפצה ביקרם, גם אם
הדבר דרש לכופף את הכללים, או ממש להמציא אותם
מחדש. אלה שעסקו בקליטת עובדים מתארים כיצד פעם אחר
פעם נדרשו לכתוב מכרזים שיתאימו לקורות חייו של אדם

ספציפי שיועד לתפקיד
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במקרים אחרים, כשמכרזים כבר יצאו לדרך, שינו את
התנאים תוך כדי תנועה...".

התנהלות זו, העולה מן התחקיר, מנוגדת כמובן לכללים הנוגעים לעניין - כפי שיפורט להלן.

20. ביום 3.8.2018, לאחר פרסום התחקיר, פנה יו"ר ארגון העיתונאים במכתב ליו"ר המועצה ובו, בין
היתר, הוא קרא להשעות את מנכ"ל התאגיד עד לבירור העובדות.

... העתק מכתב יו"ר ארגון העיתונאי* ליו"ל המועצה, מצ'יג ומסומן כנספח 6.

21. חשוב לציין, כי כלל התייחסויות התאגיד למסמך המשמיץ, אינן כוללות הכחשה של עצם קיומו
של המסמך המשמיץ או השימוש בו בתקופה זו או אחרת של גיוס וקליטת עובדים. גם אין להניח
כי התחקיר שנערך על ידי "הארץ" אינו אמיתי ומבוסס, משקברניטי התאגיד שהגיבו לתחקיר
מבעוד מועד לא הכחישו - כאמור - קיומו של המסמך אלא אמרו בשפה רפה כי לא נעשה בו

שימוש.

22. אם לא די באמור, בראיון עוד בחודש פברואר 2018 למוסף "פירמה" של עיתון "גלובס" "הלין"
מנכ"ל התאגיד, מר אלדד קובלנץ, קבל עם ועדה, כי נכפה עליו לקלוט עובדים מרשות השידור.

הנה כי כן, מנכ"ל התאגיד מאשר את רוח המפקד ביחס לעובדי רשות השידור לשעבר.

... העתק מידיעה באתר וואלה! על הראיון עם אלדד קיבלנץ, מצ"ב ומסומן כנספח ה

ת. הטיעוו המשפטי

החובה לנה1ג במועמדים לעבודה נדרך שוויונית, בהוגנות ובתום לב, תוך הימנעות מפגיעה
בשמם הטוב ופגיעה בפרטיות

23. חוק שיוויון הזדמנויות מעגן בחוק חובה יסודית, הקיימת מני אז, שלא לפגוע בעובדים או
במועמדים לעבודה על בסיס שיוך גזעי, עדתי, מיני או אחר. וכך קובע סעיף 2 לחוק שוויון

הזדמנויות:

"(א) לא יפלה מעסיק בין עובדיו או ביו דורשי עבודה מחמת
מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי
פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם,
גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם,
השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות
מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק
שירות ביטחון [ג1סח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מיומת
תדירותו או משכ1, כמשמעותו בוווק שירות בטח1ן נניסח

משילב], תשמ"ו-1986/ הצפיי להם, בכל אחד מאלה:
(1) קבלה לעבודה!

(2) תנאי עבודה?
(3} קידום בעבודה;

(4) הכשרה א< השתלמות מקצועית;
(5) פיטורים או פיצויי פיטורים;

(6) הטבות ותשלומים תגיתנים לעובד בקשר לפרישה
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מעבידו;".14

24. החוק מעגן, כאמור, חובה ותיקה, והיא החובה להימנע מפגיעה במטה לחמו של עובד בשל
מאפיינים או גורמים הנוגעים לו ואשר אינם רלבנטיים לעיסוק ו/או שאיו להפלות בגינם מטעם
אחר. והרי מני אז נקבע כי אין נועלים בפני אדם שערי פתסה מסיבות שאינו רלבנטיות או בדרך
אסורה אחרת.15 אין למנוע מאדם פרנסה מטעמים פוליטיים ,-" משוס מוצאו; מחמת מינו ;17
מחמת השקפת עולמו ;18 בשל גילו ,• מחמת נטייתו המינית; וכדומה - כאמור וכמפורט בחוק עצמו
וכפי שעיצבה פסיקת בית המשפט העליון ובתי הדין לעבודה משך עשרות שנים. הזכות לשוויון
הזדמנויות בקבלה לעבודה גס אחוזה בזכות לחופש העיסוק, שעוגנה זה מכבר בחוק יסוד � חופש

העיסוק ומעמדה הוא, על כן, חוקתי.

25. חוק שוויון הזדמנויות גם קובע היפוך נטל ההוכחה "גתובעגה של 'דורש עבודה או של עובד בשל
הפרת הוראות סעיף 2, תהא חיבת ההובחה על המעסיק בי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2"
(סעיף 9 לחוק),19 ועניין זה חשוב לענייננו, שכן עולה מן התחקיר שהנהלת התאגיד אינה מכחישה
לחלוטין את השימוש במסמך המשמיץ, אלא עונה בצורה מתחמקת ובשפה רפה כי המדובר היה
בהליך חסר תקדים ואינטנסיבי של קליטת עובדים וכי המסמך "לא היה רלוונטי בשום שלב
בהליכי הגיוס וההקמה" - והרי אין כאן הכחשה של דבר קיומו של המסמך, ואף לא של המטרות

שלשמן נהגה ונערך.

16. ההפרה של חוק שוויון הזדמנויות אינה עומדת יחידה, לצידה גם הפרה בוטה של חובת המכרזים
שעוגנה בחוק השידור הציבורי (ר' לעיל סעיף 4 בעניין זה). חובת המכרזים מהווה חלק מהחובה
לקבלת עובדים בצורה נאותה והוגנת, ללא פניות וללא שידריכו את הגורמ המגייס שיקולים בלתי
רלבנטיים ואסורים. השיקולים העומדים ביסוד דיני המכרזים הס ציבוריים, כלכליים, ואישיים -
והס אחוזים בזכות לשוויון.20 היא נועדה ליצור פרוצדורה ברורה, אובייקטיבית, שקופה ואחידה
ולמנוע - כאמור - כניסתם של שיקולים אסורים להליכי הגיוס והקליטה.21 במקרה של התאגיד,
היא נקבעה במפורש בסעיף 52 לחוק, כאמור לעיל. מכרז תפור, שנקבע מראש למידותיו של מועמד
מסוים או כנגד מידותיו של אחר, הוא "מכרז" אסור, בחתרו תחת אושיות דיני המכרזים ובערערו
על יסודותיהם22 - הלכה למעשה הוא אינו מכרז כלל אלא דמוי-מכרז, מכרז-מזויף, שאינו ראוי

לתואר מכרז כלל וכלל.

17. זאת ועוד, למיטב הידיעה המסמך המשמיץ הסתובב זמן לא-קצר במסדרונות התאגיד והיה ידוע
לזוגות עיניים רבות שראו והכירו אותו. המדובר, אס כן, גם בפגיעה בשמם הטוב של עובדים
רבים, שהיה מי שמצא לכנותם בכינויי גנאי מעליבים, פוגעניים, ואסורים (ר< לעיל הפירוט של
מקצת מכינויי גנאי אלה). והרי שמו הטוב של אדם הוא נכס קנייני יקר ושביר, שאין להתיר פגיעה
בו ביד הלשון,23 ודאי לו באופן שאינו מאפשר לאחר להתגונן, במסמך שאינו חסוי לעיני המועמד
לעבודה ואשר האחרון אינו יכול להזימ את האמור בו. בכך גם משולבת פגיעה קשה בפרטיותם של
של העובדים או המעומדים לעבודה ובכבודם של אותם עובדים או מועמדים לעבודת, בניגוד

להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

14 הדגשות הוספו, הח"מ.
15 בג"ץ 144/50 שייב ני שר הביטחון ואח/ פ"ד ה 399 (1951).

14 בג"ץ 4284/08 קלפנר ואחי גי חברת דואר ישראל בע"מ ואחי, פ"ד סג 766 (2010).

17 דיון (ארצי) נא/ 3-8 מדינת ישראל - חבית גסטטנר בע"מ, פד"ע כד 65 (1992) (להלן: "עגיין גסטטגר").

18 ס"ק (ת"א) 37876-08-13 ארגון העיתונאים בישראל - אחוזת הירש ישראל תשנ'יד בע'ימ ואח/ 7.1.2014 "

פסק דין חלוט שכן ערעור החברה לבית הדין הארצי נמחק על ידי החברה לבקשתה.
19 לעניין היפוך נטל ההוכחה ר' גם: ענייו גסטטנד.

20 למטרות העומדות ביסוד דיני המכרזים לעבודה ולאיסור על "מכרזים תפורים", ר' למשל: עסק (ארצי)
; עע (ארצי) 25819-07-10 1010/04 הסתדרות המעו"ף - עיריית בת ים, 20.2.2005 (להלן: "עס"ק בת ים")
עע (ארצי) ; עע (ארצי) 621/07 גונן - זוארץ, 21.9.2008 { אורה חיים - מדינת ישראל, אגף המכס, 22.8.2010

262/08 חאלד מטר -עיריית טירה, 20.8.2009.
21 לעצם הטיפול בחובת עריכת מכרזים בהליך קיבוצי, ר' למשל: עס''ק (ארצי) 1005/04 בן עזדא ואחי - רשת
; עסק (ארצי) 13859-11-16 אל על נתיבי אוויר - הסתדרות העובדים הכללית עמל ואח/ סעיף 7, 8.6.2004
החדשה ואח/ 4.12.2017; עס"ק בת ים; עסק (ארצי) 26/07 מדינת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה -

הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, 11.9.2008.
בתימ. עס"ק למשל� ר' "

" לחשיבות השמירה על שמו הטוב שלאדם, ר' למשל: רע"א (עליון) 10520/03 בן גביר ני דנקנר, 12.11.2006.
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היזובת שלא להפלות עוגדימ על בסיס פעילותם הארגונית - הפלת חוק הסכמים קיבוציים

28. פעולותיו של התאגיד, המפורטות בפרק העובדתי דלעיל, מהוות גם פגיעה קשה וחמורה בזכות
ההתארגנות ומהוות הפרה של חוק הסכמים קיבוציים.

29. סעיף 33ח. לחוק ההסכמים הקיבוציים קובע, כי*

"לבל עובד הזבות לפעול למען התארגנות עובדים בועד עובדים
ובארגון עובדים, להיות חבר בועד עובדים ובארגון עובדים

ולפעול במסגרתם".

30. לחופש ההתארגנות חשיבות מיוחדת במשפט העבודה, כזכות המאפשרת לחלשים להשמיע את
קולם, מקדמת הליכים דמוקרטיים, מבטיחה חופש כלכלי וחברתי, ומאפשרת הגשמת יעדיו של

משפט העבודה הקיבוצי.

31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המחוקק לא הסתפק בהצהרה כללית בדבר זכותו של כל עובד
להתארגן ולפעול במסגרת ארגון עובדים, אלא קבע איסור מפורש לפגוע בעובדים על רקע חברותם

בארגון עובדים.

32. סעיף 33י. לחוק ההסכמים הקיבוציים קובע, כדלקמן!

, ולא רע תנאי עבודה שלעובד (א) מעביד לא יפטר עובד, לא י "
יימנע מסבלה של אדם לעבודה. בשל אחד מאלה:

(1) חברותו או פעילותו בארגת עובדים*.
(2) פעילותו לצורך הקמה של אר גון עובדים ;

(3) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו
בארגון עובדים;

(4) חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל
במסגרת ארגוו עובדים ן לענין זה, יראו ועד עובדים בפועל
במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים

או מי מטעמו נתן הודעה בבתב המאשרת זאת;
($) פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.

יתנאי עבודהי -לרבותקידום בעבודה,הבשרה (ב) בסעיף זה,
או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים

הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה".24

33. נוסף על הסעד האזרחי של החזרת העובד לעבודה ותשלום פיצויים, נקבעה בחוק גם סנקציה
פלילית. כך, בסעיף 33יד לחוק הסכמים קיבוצים .?

(א) הנמנע מקבלתו של אדם לעבודת, המרע את תנאי עבודתו
דינו - קנס באמור של עובד או המפטר עובד בשל אחד מאלה,
ז-ז197 (להלן - חוק בסעיף 61(א){2) לחוק העונשין, התשל"

העונשין):
(1) חברותו בארגון עובדים או בועד עובדים;
(2) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים;

(3) הפסקת חברותו בארגון עובדים.

24 ההדגשות הוספו, הח"מ.
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34. המשיב - גוף סטאטוטורי שנכנס בנעליה של רשות השידור הוותיקה - מסמן אות קיין על
מועמדים לעבודה, לפי פעילותם בוועדי עובדים.

35. חוק ההסכמים הקיבוציים קובע, כי זכותו של כל עובד להיות חבר בארגון עובדים. המשיב,
במעשיו, חצה את כל הגבולות האפשריים של "כללי המשחק" בהתארגנות עובדים, בלי למצמץ.
מתן גושפנקא להתנהגות זו מחסלת, הלכה למעשה, את ההתארגנות העובדים בתאגיד, ומסייעת

בעקיפין לחיסול העבודה המאורגנת בתאגיד25.

36. מיותר לציין בפני בית הדין הנכבד את אי-השוויון שבמערכת יחסי העבודה שבין העובד לבין
מעבידו, ואת שבריריותה של של העבודה המאורגנת במסגרת התארגנות עובדים ראשונית, כפי
שקיימת כיום בתאגיד, במיוחד על רקע סוג של חילופי מעבידים ובתוך כך, את ההשפעה הגדולה

של סלקציה באופן של אי-קליטת עובדים אך ורק בשל פעילותם בוועד העובדים.

37. במסגרת המימד האישי מוכרת זכותו של העובד כפרט להיות פעיל בארגון עובדים ולהקימו.
לכך מצטרפת הגנה מפני התנכלות מחמת התארגנות או מעורבות בה. המימד הקיבוצי מעניק תוכן
ועומק, שהינס חיוניים על מנת להגשים את תכלית ההתארגנות - ובא לידי ביטוי בזכות לנהל

משא ומתן קיבוצי, ובזכות לנהל מאבק ארגוני עד כדי שביתה26.

החובה שלא לפגוע בעיתונאים משום היותם עצמאיים או "בלתי צייתנים"

38. חופש העיתונות הוא אגד של חירויות, חסינויות וחובות. הוא הוכר בשיטת המשפט שלנו כיסוד
חשוב ביותר של המשטר הדמוקרטי. כך למשל בעניין קראוס מפי בית המשפט העליון, בדברים

העומדים על חשיבותו הייחודית של חופש העיתונות במשטר דמוקרטי =

"נוסיף תאמו� עוד, כי אט אלה דברים אמורים בעיך תיאמתי
שבחופש הביטוי, לא-גל-שכן אמורים הס בחופש הביטוי

במרכיב חיוני בהליד הדמוקרטי.
נמצא לנו אפוא, כי חופש הביטוי הנדרש לדיווה בתקשורת על
דבל אירועים שהיו - או שלא היו - תוקע יתד עמוקה בזכותו
של הציבור לדעת (את האמת). הזכות היא - בעיקרה - זכותו
של הציבור. וכלי התקשורת - בענייננו: העיתון - היגם,
בעיקרם, מכשיר בידי הציבור: משמשים הם נציג של
הציבור, בשמו של הציבור הם דוברים ועל זכותו של הציבור

... אמורים הם להגן
זכותו של עיתוו - בדיווה על אירועים - סומכת עצמה אפוא
בעיקרה על זכותו של הציבור. ניתו ללמוד מכאן. כי זכותו של
העיתון כורכת עצמה. על דרד העיקרון, גם בחובה המוטלת
עליו - חובה הנגזרת מאותה זכות - לדווח באורה מלא ושלט

על אירועים שהוא מתאי ומביא לידיעת קוראיו".27

39. דברים אלה באו לידי ביטוי גס במסגרת התייחסותו של בית המשפט העליון בעניין אילנה דיין י.

"חופש העיתונות מגלם בתוכו לא רק את זכותו של העיתונאי,
אלא גם את זכותו של כל פיט ופיט בחברה ליהנות מפירותיה
של עבודת העיתונות ואת אינטרס הציבוי בעצם קיומה. על

25 על פגיעה בהתארגנות העובדים בדרך של הימנעות מקליטת חבר ועד עובדים ר' ס"ק (ת"א) 37876-08-13

ארגון העיתונאים בישראל ני אחוזת הירש ישראל התשנ"י (ניתן ביום 7.1.2018 ופורסם באתר "נבו").
26 ר� סבא (ארצי) 50718-07-10 הסתדיות העובדים הכללית החדשה ני הסתדרות העובדים הלאומית בישיאל

ואחי (ניתן ביום 17.11.2010 ופורסם באתר "נבו").
84-82 (1998) (הדגשות הוספו, הח"מ). 17 דנ"א 7325/95 ידיעות אחרונות ואחי ני קיאוס ואח/ פ''ד נב<3) 1,
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האינטרס החברתי בדבר קיומם של עיתונות חופשית וסיקור
פתוח גבר נכתב בי;

יאינטרס זה אינו של העיתונאים, של רשתות הטלוויזיה
והרדיו, של העיתונים או של סוכנויות הידיעות בלבד? זהו
אינטרס ציבורי כללי, המשרת ביו היתר - נוסף על ההגשמה
העצמית של המבקשים להתבטא - גם את גילוי האמת, את
ההליד הדמוקרטי ואת היציבות החברתיתי (בג"ץ 5627/02
סייף ני לשכת העיתונות הממשלתית, פ"ד גח<$) 70, 76

*((2004)
חשיבותה של העיתונות אינה מתמצה במתו ביטוי לדעות
שתות. אחד מתפקידיה העיקריים הוא דיווח על אירועים,

עובדות ותהליכים המתרחשים בחברה....
לטעמי אץ די בהבאת המידע לידי הרשויות, ולרוב ראוי כי
המידע יובא גם לידיעת הציבור, על מנת שיוכל לגבש עמדה
ביחס אליו ולכלכל את צעדיו בהתאם. הדבר אף מהווה תנאי
הכרחי לשם התפתחותו של ישוק דעותי חופשי, הנחוץ
לתפקודה התקיו של הדמוקרטיה. בנוסף, לא פעם טמונה
חשיבות רבה דווקא בהיבט הציבורי של אירועים מסוימים,
וזאת כהשלמה לטיפולך של הרשויות או כתחליף לו. מעבר
לכך, שיח ציבורי בעניינים שבסמכותו של הרשויות חשוב גט

כדי להבטיח את התנהלותו התקינה ואת שקיפות מהלכיהן.
לאור משקלם וחשיבותם של אינטרסים אלה, ראוי להבטיח
את התקיימותה של עבודה עיתונאית אחראית וכי פרסומים

בעלי ערך רב לציבור יראו אור".28

40. בענייננו, מהווה המסמך המשמיץ גם פגיעה בחופש העיתונות, כאשר הוא מודד עיתונאים גם על
ציר הצייתנות ומידת התאמתם למטרה של "קבלת פקודות". מדד זה בעייתי ומסוכן ביותר, שכן
הוא מתעלס מהחובה המוטלת על כל עיתונאי - בתוקף מקצועי ותפקידו - להגן על זכות הציבור

לדעת ולפעול מתוך הכרת חשיבותו של חופש העיתונות.

ו. מאזו הנוחות

41. מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת הוצאת הצווים המבוקשים, המבקשים לא יחזרו על כל הטענות
שנטענו בעניין זה בבקשה זו, אך יוזכרו הדברים הבאים:

א. למיטב הידיעה, המסמך המשמיץ הסתובב במסדרונות התאגיד ופגע בזכויות העובדים
או המועמדים לעבודה כמו גם בעקרונות, זכויות וערכים רחבי היקף וכלליים - כגון
זכות ההתארגנות (במובנה האישי והקיבוצי); הזכות לשם טוב; חובת עריכת מכרזים
? חופש העיתונות והחובה הכללית יותר להליכי קליטה נאותים, הוגנים ושוויוניים

והעקרונות הנגזרים ממנו.

ב, מה שהיה בגדר ידיעה בלתי מבוססת בתחילה, הפך לעובדה קיימת, שאינה מוכחשת
על ידי התאגיד אלא בלשון רפה, בהיסוס, באמירות שעולה מהן כי המסמך היה קיים
ונעשה בו שימוש, לפחות חלק מהזמן ועל ידי גורמים מסוימים. אין ולא יכול להיות
חולק גם - כי לתחקיר כגון זה שפורסם ב"הארץ" בסוף השבוע האחרון קדמו בדיקות

וראיונות לא מעטים, כנדרש מעיתונות חוקרת באשר היא. "

ג. למשיב, מאידך, לא יגרם כל נזק מכל מין וסוג שהוא אם ינתנו הצווים המבוקשים
העולים בקנה אחד עם הדין וההלכה הפסוקה.

29 דנא 2121/12 פלוני ני ד'יר אילנה דיין אורבך, סעיפים 54-52 לפסק דינו של הנשיא (כתוארו אז) גתניס,

18,9.2014 (הדגשות הוספו, הח"מ).
19 לעצס השימוש בפרסום תקשורתי כראייה או בסיס עובדתי בהליך משפטי, ר' למשל: ע"ב (עליון) 2/88 נ;

; בג"ץ 1661/05 המועצה שלום נ' ועדת הבחירות המרכזי* לכנסת השתים-עשרה, פ"ד מג(4) 221 (1989)
.(2005) 806-805 האזורית חוף עזה 0 כנסת ישראל, פ"ד נט(2) 481,
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ד. כל ניסיונות המבקשים להניא את המשיב מכוונתה עלו בתוהו.

42. יתרה מכך, מתן הצווים המבוקשים נועד, בין היתר, לאותת למעסיק כי התנהלותו חסרת תום הלב
חינה שלא כדין, וכי בית הדין הנכבד לא ייתן לה תוקף ואף יביע את עמדתו הברורה בעניין.

43. המבקשים יטענו, כי במאזן הנוחות יש ליתן את הדעת על כך שהרף הראייתי - נטל השכנוע הרובץ
על כתפי המבקשים בשלב ההליכים הזמניים - דל יחסית, ודי בראיות נסיבתיות חלשות, בכדי
להעביר את הנטל לכתפי המשיב. כלל זה נקבע במגוון סוגים של הליכים המתקיימים בבית הדין
לעבודה, ולרבות בכל הנוגע להליכים שעניינם פגיעה בעבודה המאורגנת - בין אס ראשונית ובין
אס קיימת. הוא קייס ביתר שאת מקום בר המדובר בהליך שעניינו הפרה של זכויות מכוח חוק

שוויון הזדמנויות בעבודה - שהרי בעניינו של חוק זח נקבע כלל של היפוך נטל הוכחה.

הנוסחה המקובלת בישראל " 44. לעניין מידת ההוכחה הנדרשת לצו מניעה זמני המבקשים יוסיפו,̂ 
ת המשפט להוציא מתחת ידיו צו היא שהתובע צריך להוכיח את זכותו, לכאורה, כדי להגיע את בי

(ר< ד"ר אליהו וינוגרד, צווי מגיעה, חלק כללי, הוצאת הלכות, עמי 231}. מניעה זמני לטובת התובע"

45. בהלכה מנחה ע"א 217/63 ר1 און גי הולצגע, פ"ד יז 2712, בעמוד 2717 קובע מ"מ הנשיא,
כב' השופט אגרנט: "התובע בבקשו סעד ביניים אינו מחוייב לשכנע את השופט, כי אמנם צדק
בתביעתו העיקרית במידה כזו שאין מקום לספק כי יצליח בתביעתו,אלא רס להוכיח כי יש לו

סיכוי להצליח בה".

46. על הלכה מנחה זו חזרו בתי המשפט הכלליים ובתי הדין לעבודה במספר רב של פסקי דין
ת המשפט מאוחרים יותר כגון בע"א 385/73 פרידמן ני זו*ג< פ"ד כח (1} 765, בעמוד 769: "על בי
לבדוק מה הם סיכויי ההצלחה של תביעת התובע, אך הספק בלבד בקיום הסיכוי אינו מספיק,
כשלעצמו, כדי למנוע את מתן הסעד, בשלב זה חייב המבסש ר? להראות כי יש לו סיכוי
לכאורה" לזכות בתביעת!, ורס אם נוכה בית המשפט שאפילו סיכוי לכאורה אינו קיים,עליו "

לסרב לבקשת הסעד הזמני",

47. בענייננו על אחת כמה וכמה, לאור העובדות המובאות לעיל, יש בהן כדי להצדיק מתן סעדים
זמניים כמבוקש, לשם מניעת נזקים בלתי הפיכים לעובדים כפרטים כמו גם לארגון העובדים
ולמעמדו. לחילופין, מבוקש כי הדיון בסעדיס הזמניים והעיקריים יאוחד וכי בית הדיו הנכבד יתן
החלטה לעניין ניהול ההליך בהקדם האפשרי, בהתאם לתקנות הרלבנטיות,30 וכן בהתאם להלכת

31 פלאפון בכל הנוגע לקצב ניהולם של הליכים קיבוציים בהתארגנות ראשונית.

48. על רקע כל אלה קיימת דחיפות רבה והצדקה למתן הסעדים כמבוקש ברישת הבקשה.

ז* הסעד המבוקש

49. לאור האמור לעיל מתבקש בית הדין הנכבד ליתן את הסעדים כמפורט ברישא של הבקשה.

ה. תצהיר, עדים וראיות

30 תקנח 13 לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), הו3שכ"ט-1969.

31 עסק (ארצי) 25476-09-12 הסתדרות הע1*דים הכללית החדשה, האגף להתאגדות עובדים - פלאפון תקשורת

גע"מ, סעיף 82.טז, 2,1.2013.
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50. תצהירו של מר יאיר טרצייצקי, יו"ר ארגון העיתונאים בישראל, מצורף לבקשה זו כחלק בלתי
נפרד ממנה.

51. כל עד נוסף שיהיה מקום להעידו בעקבות כתב התשובה והתפתחות הדיון.

52. המסמכים שצורפו לבקשה וכן כל מסמך אחר שיידרש לאחר קבלת תשובת המשיב.

ט. סוף דגר

53. לבית הדין האזורי הנכבד בתל אביב-יפו הסמכות העניינית והמקומית לדון בהליך והוא מתבקש
לעשות כן. עוד מתבקש בית הדין ליתן את הסעדים המבוקשים ולפסוק לחובת המשיב שכר טרחה
והוצאות כדין וזאת נוכח התנהלותו הפוגעגית של המשיב, תוך פגיעה בעובדים ובערכי יסוד של

השיטה.

ד"ר מירן סב1ראי, עו"ד אמיר בשה, עו"ז*

ג"כ המבקשיט

הריני לאשר כי העתק מן הבקשה נמסר לתאגיד במקביל להגשתה לבית הדין הנכבד.

^*€~
אמיר גשה, עו"ד

ג"כ המבקשים

14



תצהיר

̂� ך-ווןןך'ך� |\|"ך� ^* "?מ*

̂נ1 בשה זב'דה סבוראי ^ג



תצהיר

אני החתום מטה, לאיר טרצייצקי, מסי זהות 040037137, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אט לא א עשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר
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1. אני עושה תצהירי זה כתצהיר התומך ב"בקשת צד דחופה בסכסוך "קיבוצי למתן צווים:
-ל ; "ר^קשה") כפי שמוגשת על ידי ארגון העיתונאים ארעיים וז�מגייס וקבועים" (להלן

בישראל.

. 2. אני עיתונאי ויו"ר ארגון העיתונאים בישראל. :

�
- �. - � - 

' > . - _ ; �� ��

 -1.3 העובדות המפורטות בבקשה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי.
^

זהושמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.: � ? ללל- ל

:̂ :: 
1̂0 1 ::  ̂

" ? � ��� - [9";
? ? ? --��;/?;.; י? - .� . ? \ -  11�/�/ י- / / |י�

�� . - . . . 
י

- -' .- .� � -: � � - - �� :-• - ?? : . :- . ?

-;̂ ג̂ל
"̂ ̂̂י . */ ל̂�לזדן �? "

- 
" 

.  ? � י-
 י

. 
? 

;
?/? �

?
/? ? ? ? 

? � .
"�". .י ?>�? '

?
�

? 
; 

?
. 

י "
-̂ �̂^ .�!;

י
-- .

�י

ל.
לי;;; ;- . . � יא<ר. טרציצק י ? � "� ? ; ? י ? .,.,?; �  \ � ":��-7

� 
: ;̂ - ^ : יי-||�? י:

;

^:
:31̂

ייי ?
� �#; 

י � י
.:. � ל

; ? . ^.
:
;
-^ �/̂.;:0 -

:��
;

�
;-:�:ל;:

י
: ;;:||; 57;

? 5 הופיע ל;!. )^וזחתומה מטרי< ף* \ * ?" : מאשרת בזאת כי ביום 0^ י £
;- --/^ 0̂, ולאחר ^הזהרתירכי נושאךג.ז. שמספרה 037137 ̂ית, ליאי - בפני מר יאיר טרציי^ןי, המוכר - :

:- ̂|4ל*זצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לאיעשה כן; אישהאת נכונות/י; /•;�". :̂
� � .;;.̂ �: . - •

?
� . .-. - : �י ��- � - . � ��: ? " ��; :�� י ? . /:^ � �.� . . � � �� � ;

. � � . � � . � . ̂יהיר וחתם עליו בפני. / -- חו י0י

עדי גולן, עו"ד
-�ן()^. ^ ל .7̂ ו.וו66.19

--^
^

:
:̂̂

י
- 

.
^-  

�̂

ל
�
-:-

,
?^

?
^ ? ?

? � 
י

£::  . ? 
. 

� �
�;#:�̂,;

 י
1
.

 :יללי���
 י
/. . '.

�? ? � : � .
'? 

"

.
? 

 י

. �? ? ? -; .;  -�^י:
 ? " י

. .
1 ?י-

" ? "
� ? :̂.

י
"י י " � 

 י
:

, . 
1 י

-��
^

-�
-

;
'' �. . 

 י
? . -

י  י
.
 י
; 

? .
" ?

- �
. 

 י
�

י
; .

י "
-

�
. .

?

י י
; {:י\ :̂ :̂-

:: י \ :̂^§!00 י: ̂̂י ;.̂י -:י-י � . - י י " ? ? ? , י י - - :: -4̂י :̂-- *: $40*:י



נספח!

יי

ד

00£ בשה זבידה סבוראי



̂ £? ? מ17די0 חדשים ¤ * *̂ 
1± *¤ ¤¤ * ¤̂  ̂

£¤¤  ̂
? £¤¤/ *

̂\ * מן המפורסמות  1 / 11 1 1 1 ן" 1 | ?\
אורמהגו"ם ¤מי 1 1 0\ 11 1 י £ 1 | 1¤3

| 1 * עתידות
- מיניאטורות

ם יקי ועליזה

• מתלק מוסר
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ראשי התאגיד מצאו דרך יעילה לסנן את עובדי ערוץ ו —
לסכם קריירות שלמות בתמצית אכזרית. משם היתה קצרה הדרן

לתפירת מכרזים, החלשת שומרי הסף ונטישה המונית

*וו*ק*וי גידי ?177 והזלו גלזר
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''רק אם חייכימ, א5ור) משעמם, וכישורים עיתונאיים וטלווידוניים, דגים כותבי השידור הציבורי הבריטי, כולל עיתונות
רכלן ומקטר הרבה" הרשימות במראה של עובדים, במידת צייתנותם ביקורתית ועצמאית.

(חוות דעת על כתק ובנטייה שלהם לרכל או לעסוק בזכויות עובדים. לזכותו של המנכ'ל אלדד קובלנץ עומד רקו�
הרשימות, שחלקן עסק בסמלים ותיקים של רד של מנהל מוכשר, שהוביל את גלגלצ להצל�
?'טאטרת מוגשת! אבל עמוק השידור הציבורי, היו אור1ימבשר לבאות. תחקיר חח מסחררת והפיח רוח רעננה בטלוויזיה
בפוליטיקה הפנימית הפתםי&ה' מוסף "הארץ" מעלה שזה היה רק החלק הראשון החינוכית. קובלבץ מגיע לכולם להמתין ומשוכ�
(הערה על מאפרת) בהופעת סימני המיאוב בגוף החדש. בשלב השני נע שאוטוטו גם המבקרים ימ3אי את עצמם מרי�
נתפרו מכרזים. חמישה מקורות שהשתתפו בה� עים. ייתכן. שידורי המונדיאל ועלייתן לאוויר
"ערבי, הכי טוב מהוותיקימ כקומה. ליד קליטת העובדים תיארו התרופפות מהירה של כמה הפקות מקוריות מעוררים תקווה לק�
מה שאומר: ביגוגי 6לוס" של כללי מינהל תקין. 'שם למדתי לתפור', סי� ראת הבאות, אחרי התחלה מקרטעת, אר בינ�
(מחמאה לעורך וידיאו) פר אחד מהם. 'אמרו לנו את מי רוצים לקבל, תיים, השנים הראשונות של התאגיד מסתכמות
ועבדנו הפור. זאת אומרת, לוקחים את קותת במסקנה עגומה: הכורה מיבשרת קמה לסגור את
ו \ לה היו רשימות דיסקרטיות, שרק מע� החיים של המועמד, ולפי וה תופרים את תנאי רשות השידור המסואבת, והקימה בעצמה מוסד

/ טים בצמרת תאגיד השידור 'באך נחש� המכרז'. שלא עשה לי כדי להתרחק מהשיטות הישנות. \ 1 פו לתוכנן. מבחינת מי שעסק בסינון ההיבט השלישי שמעלה חשש באשר לעתיד\
וקליטה של עובדי רשות השידור, זה היה כלי התאגיד הוא החלשת שימרי הסף שלו: נציבת 1

עבודה מרכזי. מי שהופיע ברשימות כמומלץ פניות הציבור השקיעה ביקורת הומנה לשימוע -י— —- י��"
הועבר למסלול ישיר לקליטה. אדם שלשמו צור- לפני פיטורים; המחלקה לביקורת פנים, שב� הרשיגווח;

פה הסתייגות עמד בפני מכשול. ורבים פשוק שיאה מנתה שפונה תקנים, צומגמה לתקן אחד;
תוארו כשת"ם�שלוש מילות תואר רעילות וב� למשקיף על המינויים מונה שופט שלא תראה הרשימות לסינון העובדים נכתבו במהלד
סופן הכרעה; �לא להתקרב". � עניין בהליך, וכשמצא לנכון להתערב, היה זה 2016. אלה היו חודשים קריטיים בחייו של תא�
המטרה וזיתה לגיטימית: לקבל חוות דעת על לטובת קרוב משפחה. גיד השידור המתהווה. בחודש פרץ נועד קובלנץ
עובדי רשות השידור, על מנת להחליט אם לקב� השלב הרביעי בישר את החלום ושברו. מחל� לפגישה עם ראש הממשלה ושר התקשורת בני�
לם לתאגיד החדש. אולם נדמה כי מעולם לא נכי קת התחקירים חוסלה; הדסק הכלכלי, שגייס מין נתניהו, שבה נכח גם מנכ''ל משרד התקשורת
תב בגוף ציבורי מסמך כה פוגעני ואלים. לשורותיו עיתונאים ביקורתיים ומבטיחים, פו� לשעבר שלמה פילבר, לימים עד מדינה בתיק
קריירות שלמות סוכמו בהערות קצרות עס שלל רק; לא פחות מ-120 עובדים עזבו; ושמונה 4000. האווירה היתה נעימה וקורקטית ודבר לא
שמות תואר מעליבים ולא רלוונטיים: מכוער, סמנכ''לים נטשו. שלוש שבים אחרי שקם הגרעין בישר על הכאות. אך ארבעה חודשים חלפו,
ממורמר, אנטיפתית. מה שנעדר מהרשימות הללו המייסד של התאגיד, .מתעוררות שאלות לגבי הקיץ הגיע, ובתניהו הכריז מלחמה על התאגיד,
הוא תיאור ענייני ומעמיק של רמת המקצועיות ההבטחה שאיתה הוא יצא לדרך: להקים רשות שהחוק שהביא להקמתו 'חמק לו" בזמן מבצע

של העובדים. כמקום אזכור של הישגי עכר נקייה מסיאוב, שתעשה טלוויזיה מצוינת ברוח צוק איתן.
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הרשימות שהעביר קובלנץ הצטרפו להמלצות אוהב אותו אישית אגל מעריך אותו/ אבל ''הוא מאוהב בעצמו קשות/שנות ורענון''. תונאיים אדירים. יכול להיות גם עורר מבט. לא אחר הוסיף שבר שלום מוכשר בהכנת כתבות,אכל בעייתי אם הולכים על מיתוג מחדש של חד� למשדרים קטנים יותר הוא סוב. ידע וחושים עי� "רק אם חייבים. עצלן ולא ממש מוכשר". מעירמאיר, שהצטרף לתאגיד, נכתב כך: "מותג, קופה קצרה את מבט. זה גדול עליו, אבל אחרת נכתבו העלבונות האופייניים לרשימות:ידע עצום אך מיושן ומשעמם/ על יעקב אחי� לידי אם בי מכוער, עם קול מעולה, שהגיש לת� באחת נכתב כי "יש לו כישורים'', בעוד בהערהיהידען, קיבל כתף קרה: 'בדומה לוויצטום, מאגר סופרלטיבים, נכתבו הדברים הבאים: ''מגיש סו� גיד. במסמך מופיעות הערות שונות לצד שמו.גמ אוח נחרי, עורך חדשות החוץ המצויז תי'. בהערה נוספת ומורכבת יותר, שכללה גם העיתונאים הבולטים בחטיבת התדשות של התא�חדשנות ומיתוג מחדש''. חייבים, מגיש אפור ובינוני. לא עובר מסר לדע� המגיש והפרשן אמיר בר שלום הוא אהדמם, ארכאי ומיושן, לא לקחת אם הולכים על דורת ''מבט'. בחוות דעת אחת נכתב כף: "רק אם נית אבל גם עליה אי אפשר לסמור שתציית".של העיתונאי רחב האופקים דוד ויצטום: ימשע� אמיר איבגי, איש ערוץ 20 שהגיש בעבר את מה� של "מבט': ''מבריקה, מזרחית, חדת לשון, ידע-לכמוםת רעל. כך למשל בחרו לתאר את פועלו שימות סותרות !ו את זו. כר למשל במקרה של בחוות הדעת על יעל קשאני, העורכת המצטיינתפוארות ביותר של סמלי רשות השידור תומצתו בחלק מהמקרים חוות הדעת שמופיעות בר� הרצוי מבחינת קברניטי התאגיד. כר למשל נכתבעיון כחוות הדעת מלמד שגם הקריירות המ� ערך מוסף. משעממת ביותר*. נוספו הערות שעשויות ללמד על פרופיל העובדרשות השידור, עיקרם מחטיבת החדשות. רב. אמנם אחד מסמלי הרשות, אבל ללא שום צות חמות טהחפרפרות של קונלבץ, אולם בסופןהכל נאספו כך מוות דעת על יותר מ-200 עובדי והמנוסה של יומן השבוע ברשת ב': "לא לחתק� היו גם בכירים ברשות השידור שזכו להמל�השידור לשם איסוף מודיעין על העובדים. בסך כד למשל תוארה ענת שח. העורכת הוותיקה מגישה טובה ע0 קול בינוני''.לשניים ממקורביו, שהפעילו קשרים כרשות התיאורים המבזים. הבא: 'מהנשים הנעימות והחכמות כקול ישראל.שימות. מי שיז0 אותו היה קוכלנץ עצמו, שפנה המלצה והערות. נרובריקת ההערות נרשמו נוספת, כוכבת רשת ב' אסתי פרז, זכתה לתיאוררוב שלושה נציגים מהתאגיד. לשם כר נועדו הר� שחולק לכמה עמודות; שס העובד, דירוג, מעט קפואה וקרה על המסך לכ זהב". מומלצתעובדים זומנו לראיה בפני ועדה שכללה על פי הערכית בתאגיד. ההמלצות אוגדו במסמר אקסל "מגישה יפה, חרוצה ודי אינטליגנטית, אם כי.עליו לקלוט 51# מעובדי רשות השידור. מאות ברשות השידור, ויאמר עטילה, ראש החטיבה להסתייגות שספק אם היתה נכתבת על גבר: 1שנחתם עם ההסתדרות ומשרדי הממשלה, שלפיו קבץ, היום מנוקז� גלי צה"ל וכעבר דמות בולטת זכתה להמלצות חמות ממחברי ההערות, אך גםנין לביו אמור חיה קוכלנץ לעמוד בהסכם נוקטות, לאקוניות וענייניות, שערכו שמעה אל� מיכל רבינוכיץ, שגם היא הגישה את מבט,

, מבריקה בחוות הדעת על יעל קשאני, העורכת של מבט, נכתב כף "
מזרחית, חדת לשון, ידענית אבל גם עליה אי אפשר לסמוך שתציית"
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̂ו******* כרשות השידור, נהנה ברשימות מהמלצה קובלנץ. "אתם יודעיס שאתם מדברים עם נאין", הנא טהנ לזמר לעובדיו 

חיובית, אלא שבצד הדבש הגיע גם העוקץ: ''הב-
עיה: קצת איש ועדים שאי אפשר לסמוך עליו

^א^י""^רישגי� את א"ת כשמבקרים אותו ע7י מינוי בכירים עם ניסיון
התוכניות המעמיקות ומעוררות ההשראה ,

̂ 0^^ /11£ פילוסופיית [יחיל: ברשות השידור; -פרשת השבוע/ כתוכנית, ךל, קובל
ששודרה מדי יום שישי, נפגש אלבוים עם דמות י *

\�\�\�\�\>4 ̂
/\ךוך לאת! את1יח ח ולהריח לה^ר11 ג. \ \/11 גג1מוכרת אחרת חץ עמה בפרשנויות מקוריות על " \/\  1/ } 1̂ ב1 ̂"-'0 [_1 נ./1' ^י'-1  ' פרשת השבוע. את עתידו של אלטים בתאגיד *�' 1 

-ל*""". שלוש כיתות ולראות איך הם מסתדרים11 *.^"̂ 5^
על סגן מנהל חטיבת החדשות, אלון מזר, נכ-
תבו המשפטים המדהימים הבאים: *יש לו הרבה

ידע טלוויזיוני והוא יודע לקבל פקודות סולי� בשיחות עס עובדיו מרבה קובלנץ לקשור לע�
טיות כלי לנג'ס", אד בצד !ה מדובר ביאיש קשה 2 צמו כתרים. אמירות בנוסח יאתמ יודעים שאתם
נורא ששנאו אותו כמנהל. אני מחבב אותו, אכל — —- מדברים עם גאון'', 'ברור לכם שאני המנהל הכי
אני מחבב גם את אייבמך. אלא שממליץ אחר ת9*ךת נו3ךז*�ם סוב במשק", או -נפלה בחלקכם הזכות לעבוד

לא רחש לו ולו זיק של חיבה; ''לא להתקרב. עס- � איתי- הן חלק בלתי נפרד� מהדיאלוג המנועי � י
קן, רכלן ולא מוכשר*. אלדד קובלנץ, 51, ירושלמי במקור ותל�אבי� עמו. לעתים גילויים מהסוג הזה באים לצד אנחות
מיקי הרץ, מנהל מחלקת האמנויות לשעבר, בי בהווה, הוא גרוש ואב לשניים. הוא שירת בג� של אי שביעות תיון כלפי הצד שמנגד ראני מו�

יצר לפני שנה תוכנית בשם "הקרם דלה סלאם', לי צה'ל, למד פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית קף אנשים בינוניים').
שזכתה לנתוני צפייה נאים ברשת. ברשימות נכ' והמשיך לתואר בםינהל ציבורי כהרווארד. האינ� את אותם אנשים בינוניים, כפי שמכנה אותם
תב עליו כך: *לא להתקרב. תככן, רכלן ולא טוב� טראקציות איתי מתובלות בלא מעט הומור, קובלנץ, פעלו בתאגיד להחליף בעובדים
שר". בחוות דעת שניתנה בנוגע לעורך בכיר אתר לרבות הומור עצמי שמעורר כלפיו אמפתיה שההנהלה חפצה ביקרם, גם אם הדבר דרש לכו�
הודגמה שוב הסתירה בין הממליצים. ממליץ מיידית. כך כאשר הוא מכנה עצמו תכופות פף את הכללים, או ממש להמציא אותם מחדש.
אחד כתב: 'לא להתקרב. עצלן. אין שוט ערר מר 'קירח ועיוור�, בהתייחס ללקות הראייה הקשה אלה שעסקו בקליטת עובדים מתארים כיצד פעם
סף. משעמם", בעוד כותב אחר קבע כי מדובר והמולדת שלו. אחר פעם בדרשו לכתוב מכרזים שיתאימו לקו�

באדם "רב ידע עם עין טובה לסיפור. קצת אגו במרץ 2015 הוא מוגה למנכ'ל תאגיד חת חייו של אדם ספציפי שיועד לתפקיד.
מניאק, אכל חטוד'. השידור, שהיה בשלבי הקמה ראשוניים. משני במקרים אחרים, כשמכרזים כבר יצאו לדרך,
עיקר הארס בטבלאות האקסל נשמר לעובדי חדרים צרים בבניין המרכז לטכנולוגיה חינוכית שינו את התנאים תור כדי תנועה. לפחות ארבעה
רשות השידור הלא מוכרים: מאפרות, טכנאים ברמת אביב ההל קוכלנץ, כמעט לבד, להפיח ? מברזים לתפקידים בכירים שוכתבו ותנאי הסף
ומפיקים. על מלבישה גכתב כי היא 'מיושנת וע� חיים בחזון להקמת טף שידורי חדש, חיוני גמיש שלהם הונמכו: כר מונתה סמבכ''לית משאבי
צלנית'*, מזכירה בכירה תוארה כ*טיפוס מתוסכל וכעיקר רלוונטי. האנוש קרן הראל�הררי, מי שהיתה אשת סודו
ועצבני", ואילו כתב ועורך תואר כך: "אפור, מקו� בחמשה כשהזדמן לו עימות עם פוליטיקאים של קובלנץ ויד ימינו; וכך מונו גם סמנכ'ל הר�
עממ, רכלן ומקטר הרבה''. עובד בולט אחר תואר שביקשו לסגור את התאגיד, הוא הוכיח יכולה דיו, סמנכ"ל ההנדסה והטכנולוגיה והממונה

כאדם "ללא כישרון וללא אישיות', מפיקה כוג� תמרון. כשהוא רוצח, קובלנץ יודע להימנע מל� על קבילות הציבור.
תה "אנטיפתית'', צלם ותיק תואר כ'עצלן עומתיות. בימיו הראשונים של התאגיד, עוד לפי לדברי עו''ד אלעד מן מעמותת הצלחה, ''השי�
וממורמר'' ועל עובד הפקד. נכתב כי הוא ''לא ני שמונתה לו מועצה, ביקש ממנו שלמה פילגה נויים החוזרים ונשנים כתנאים של מכרזי כוח
גאון/ בעניין עובדת אחרת נכתב כך: 'אשה חכ� מנכ"ל משרד התקשורת ומקורבו של נתניהו, אדם בכירים בתאגיד מטרידים, ועולה מהם גס

מה שלדעתי מכל אנשי הוועדים יהיה קל לתת שייפגש עט אלעד טנא, סנן עורך 'ימקור ראשוף חוסר עקביות לכאורה בדרישות מקצועיות/
לה תפקיד לא משמעותי, ולגרום לה לא לעורר ודמית אהודה בלשכת ראש הממשלה. קובלנץ שיטה אחרת היתז? מינויים זמניים, ללא מכ�
יותר מדי בלגן/ נעתר ואף שילב את טנא כתפקיד בכיר בתאגיד ח, כך שהמועמד הרצוי לצבור את הניסיון המ�
גידיריץ לאחר שהתרשם ממנו לטובה בראיה. תאים ובהמשך יוכל לזכות בו. במקרה אחה
** 1?
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9 
שם למדתי לתפור", סיפר אדם שהשתתף בקליטת העובדים.1 1 "עבדנו הפוך. לוקחים את קורות החיים של המועמד שרוצים,\ יי

ולפי זה תופרים את המכרז"

¤/4 כשניסה למנות את היועץ המשפטי שעבד לצדו — —. —-—"—� |1|1 בטלוויזיה החינוכית, וחברי מועצת התאגיד לא החלטת 81#ד* *?0ף*?י1 ^ 1\ �1̂9̂  
\\9  ̂

^^
 / כמקרה אחר ביקש קוכלנץ למנות אדם שעבד אחד הדברים שמאפיינים את ימיו הראשונים

י~ 1 תחי?1ל! ייעסי? אית!י כיועץ, אד של התאגיד הוא מעמדם הרעוע ש? שומרי הסף..י1^ה>-1<^^^^ ?י   תחתיו בי(ינוכית�
̂?868^< $*. י^ * 01�̂  •'?י1?5^ כשניסה למםד את ז?י??03קןדו סברו שני חגרי ועדת אמנם, איז סיבה לחשוד שנרקחה מזימה זדונית31̂ • 

 י
0ש האיתור שישבר לצדו כי המועמד מרשות השידור שנועדה להקל על מעשים לא בישרים. ואולם,?/.^110^^ני'*ו\  ̂ ,^3^̂ ^̂ ̂^0^98^ 110 ? מתאים ייתי� קוכלנץ הלזליט להעניק למועמד צירוף שלושת המקרים של םי שאמורים לפקח̂^$̂*^/0 כיםל אינ דעתם על התאגיד םלמי על ההלשיי י'מעיכת הח"סר1^4,^0£^ ̂'י שלו ניקוך גביה בפער ניכי' וכי  ̂ 18^^^8̂̂ ̂?1 ;< י של שני החברים האחרים והיסה את הכף, נית של הגוף החדש.89 ?̂ ^?̂ ^?̂  כשמבקרים אותו על איוש משרות בכירות הסימנים הראשונים לכך הופיעו עוד בשלב̂^??^

̂ז1 ^̂ ^̂ 3̂ ^̂ ^ 3̂ !5̂ ^̂ 6991מ1י כאנשים שהחומה שלהם אינו חולם את הדרי� ההקמה, כשעל הליך גיוס העובדים הופקד כמש�7 * * 1\**^מ
ל"*י 3̂|!י* 4§̂  שות, משיב קובלנץ שהדבר מעוג? בפילוסופיית קיף השופט בדימוס עזרא קמא, לשעבר סגןי£

^̂ ^̂ ^ ?^̂ ^̂ ̂" נשיא כית המש3ט המחוזי בירושלים. קמא, בןן5|י¥^^ ^^^^^^^^^ ניהי?1 ש7יפיה יש י^איגי אנשים מיכשרימ'  5^^^^ 8?;1
̂ק^ י^  י1 פיץ אןין/ס 27לוש כיתות ולראות אין הם 84, מצא עצמו מחויב ללו"ז צפוף וקדחתני שב�(

^ , , ., , , ." י י  ) י"^ י
̂טו*ליי3<ק7שים הות ,ותה קבלג,^ הביצוע של^ היתן? 5חלקת שאתר, ית'ע שהבן�אדם מתעייף אחר הצהריים,* י איוש משרות מז המניק, המניפולציות היו שבי� לו קשה פיזית לעמוד בי&ים ארוכים כאלה, וכ�^ןירשו^ף 10**<יק*3חגדש�ם דות ה&פתח, כאזורים הסמויים מן העיז, של מספר בכיר לשעבר כתאגיד. ''באופן טבעי חיה1 . . התפיסה הזאת אולי רלוונטית למינויים בעמ� "זה היה פשוט פשע להעביר אותו את זה",בחמבהן ?"ן**81*1#ח'ו מסתדרים''. לל אינספור ועדות וישיבות אל תוך הלילה. ̂יי1 תיישים ^^ן* הראל.הרר,) המקורבת למנכ"ל. כאשר ביקשה אדם אחר שגילם תפקיד מפתח בימי ההקמהי - #*0** משאבי אנוש, שנוהלה על לאחרונה על ידי אתה קובע את בל הפגישות החשוכות ל-00ג17*.יזוח הנז�7 49י#-ק1ע ̂ו^ט י ̂ויך ק̂נ דרוד

 יץ . * למנות מפיקה בתחום האקטואליה ללא מכרז, מספר ש'לא הימה משמעות אמיתית לנוכחות
^/ שנה היא פשונז הןרתה לייה7 לה תקן מרשימת 20 של השופט בוועדות. הוא לרוב ישב והלנה?.^ ̂מ"דק"מז̂ז /!ו7ת1יו3אב*�הם�*לוברזון ק""

 :,$ : המשרות הראשונות שאושרו לתאגיד לצורר הק� מעולם לא ראיתי אותו דופק על השולחן''.
י....,^** מת הגרעין המייסד, אי שם באביב 2013. במקרה אחד, כשקמא דווקא בחר להתערב,י*** � י ^ י י י ט0י15ו*1<ק!1.ז"וה.חציש1ה- � זיו13וה,

^י*̂  שקי י'גלליםי כשה" היה זה בעניין קרוב משפחתו. השופט פנה לב�
 מ37

 י?
 היה

זה ̂***** " 0י אי  ~1 ראל�הרח� ביקשה למנות רכזת במחלקה למנה� כיר כתאגיד והפציר בו לקלוט א.1 הקרוב, טכ�? '
^ 

̂י'"^ףח�שימ. ?!? יל*?**?1 ג"^^ ?
£^ ליג משאלי אנוש בתל א1*ב, גופה תנאי הסף נאי שלא התקבל לעבודה. כשלא התרצה העלה*  ̂

�;̂  -^^^^י&^^^ו
7^.-,:. *~ •י

̂*^ שמחייב תואר ראשח, וכותבת המכרז הונחתה את האפשרות שיעקוף אותו וייפנה בעצמו  ̂ ̂יק11וו*מית©<וומ0ז.חה-'8ים 19̂י קו1
 י להתאים את תנאיו למידותיה של הרכזת. למנכ'ל קובלנץ. קמא מסר בתגובה כי למיטב

 ^ היה ן^קךכ7/ במודיעין, בשעת ערב ידיעתו, 'העובד המדובר לא נבהר בסבב הרא�י�̂�*
ג7טקרנביג 0*0כ-ייח1"0":<אנז- החתכים

 מאוהרת", מתאר אדם שהיה עד לסיטואציה, שון. אכן התעניינתי בתוצאות המכרז, אך לא
——1 

"
*

"""
1*11; לניד #^<ימ0'גו""!טנו1 'התכוונתי ללכת הביתה ופתאום אני קולט שה� התערבתי כלל בקבלתו ולא טעיתי לקבלו. לא
 רפרנטית הזאת מדברת עם קרן ותור כדי כותבת עשיתי מעבר להתעניינות כו דבר חריג כלשהו''.

̂ ממש שומר סף אחר שניט?ן ממגו ^ק^ו הוא מוםו^ 1""1~"11*יו* מטלמתיה שנה את המכח שה,א סונבוונת $שה אליוי ]- ̂י̂' 7יקה ונוזו�ד�שיקח ג"
 שאלח אותה* יבאז לכתוב שלוש שנות ניסיון?''' ביקורת הפנים. בימי רשות� השיז�-ר הוקצו לווע�

̂יי-יי ̂ה4-1תח�שים השפל הגיע 3אשר הראל-הרר, פעלה לג£טר דת הנ,קןרת שמונה תקנ,ק בפשיה מלאה< בת-..*.<  1*|317�1נ 0נהל""ק1<"1ומיקמ�
 הין? להטיל על שנ, עי ^^^ מנגנןז הביקורת לקןלושה עןבדים1 בתא.עובדת יוצאת רשות השידור והתקשתה לספק קופת פירוק הרשות, שלוותה בקיצתני כוח אדם,

ג7ו71נן י"" מ"0י שנה " חה-'̂' לכך עילה1 הפתרןץ שלה *ב-
 כדים לסרוק התכתמיות בלי לאתר ראיות שמצ� גיד, לעומת זאת, מועסקת מבקרת אחת כלבד,

משרה<^ ח£,י של נהיקף ורדי' ל"ננדלונ-ה^ו,,^ ביעןת על תפקחץ? הלקיי ולגבש בגדה תלק> אילה אןד^מן-הנה̂ן
דזדון נבד 01** וי"נו-"קמ"קו* שנה1ח3- היוועדות שלה עם השניים במסעדה על חוף הים דת היעילות של מנגנון ביקורת כה שדוף באר�זזחנ צברו . המשימה נמתהה על פני כמה שבועות וכללה ורדי בחרה שלא להשיב לשאלות כיחס למי�
ציין כי באחיינה אישרלן. לאייק) "ן""יי-"1-י.י" _"^ כתל אביב. ואולם, מי שלבסוף מצאה את עצמה גוז של כ~800 עובדים. עם ואת, גורם בסביבת  ^^ המבקרת

הףרי
""-."", מחןץ לתאגיך ה"ק ן"קא הףא^ קיןהדא*�הידי "",-*""*":.*"*

 על רקע תלונות של עובדיה. � נוסף ב-^י60 משרה והוקצה לה תקציב לטובת
ני-*""^^ 1 ̂�ז הראל�הררי מסרה: *בכל תקופת עבודתי עב- ביקורת במיקור חוץ, שלדבריו תהיה יעילה כה�שמונו! אלקב¥̂ 

... ". דתי בהתאם להנהיות המועצה והמנכ''ל ובתיאום שוואה לביקורת הפנימית טיבי הרשות. """"" עמם. עמדת, בכל היעדים שהיצבן בפ4, ו3עלת, אורל, ;מן< נציבת תלונ1ת הציבוו ^^".."_ ".,",. : א1"ויאסו<ין "*-"""
�? - '• [ים שלא מוכרים לי ושלא היו בתקופתי. הליכי מחזיקה בסמכויות נרחבות: היא פוסקת אםיותט ירקומ טב"ייי"ח"." שנתיים בנאמנות וביושי�2כתבח מופי?ים נושאים ומכי� היא שומית הסף השלישית ב"כאד� הנציבה
̂י כיצעי כי5ז יבהתאס התוכן המשודר עומד בפפנדי-טים אתיים מ מ� ̂""."".ד-"^תיים ימכת שהיי ""י לייעוץ משפטי צמוד*. ווגת תכנים כפוגעניים במקרז; של קובלנות"ילקדמ-גר .""
-4 

גי̂'ט�ט: טז טהד, 0וקי1ם דנל, 0גד גווני, 7ן1ני קלםנוג"וי. 0סף עבדיו -^
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 ואף רשאית לקבוע אם העורך ??^?^???^^^?ך __- לפני השקת השידורים הודיע התאגיד על ניפוק

 מוצדקות

 שנמצאו

י;

̂^0 י0? התחקירים ועל שיבוי ייעודו לטובת עיתר  
9̂ ^^^|̂ ^̂ ? 

 הראשי ממלא את תפקידו כראוי, בדיאלוג בין
י

̂| בות מנזינית. בתאגיד הדגישו אז כי צברי והאח�  ̂
*£? 

^ ^ ^ 0̂ הנציב להנהלת התאגיד קיים מתח מובנה, אבל 

̂| י1"0 ימשיכו להתט?חי בתחקירים, ואמנם, צברי  ̂ ¤¤ $$^ 
¤ ^^^^ 

ן ן במקרה של ממן, לשעבר אשת יחסי ציבור ותי�

0 המשיר לקדט את םדרת הכתבות שלו שעסקה  ̂ ̂?|*י2^ו6̂�/  ̂
 ניסיון להדיחה.

 כדי

 עד

 מהר
 הסלים

קה, הוא

̂^0 כבנק הפועלי ועמד גם מאחורי שתי כתבות על ^ ||008^0̂ 119^̂ ^̂ ! בהנהלת התאגיד התעוררה תחושה שממן 

8̂ מועמדי הפריימרין במפלגת העבודה. ואולם, יור ^^^ 1|̂  ^^^^^ *^ן

 דרישות

מתנהלת כ&ו עורכת ראשית, מגיבה

8̂ מות שהעלה לתחקירים נוספים, כמו למשל נע� ^̂ ^ 90$|@?̂ ^̂  ̂ בלתי סבירות שאינן בתחום סמכותה ונוטה לה-

כעכיר נדחו� ̂^1̂ נייז השרה מירי רגכ או מתווה הג:י 0̂^ 11¤|9 80̂  ̂ תפרצויות ועם. ממן סירבה לשוחח עם מוסף

שנה זומי לשיכזוע לפני בטורים, שבו חוס� 9̂ כחצי 88^̂ 8|¤^9̂  חו� ?0|

 ניסיונות

 על

 מספרים

 בסביבתה

"הארץ", אך

8̂^0 בר לו כי כשל חוסר שביעות הרצון מהיקף תוצ� ^̂ ^̂ ^ ^|9^̂ 8̂ זרים ונשנים להצר את צעדיה, כולל התמהמהות 

הוח7יט להיםרד ממני- ̂| י*י ^̂ |̂ 0̂ ^̂ 4^̂ ^̂  ̂
בלתי סבירה במתן מענה לפניותיה.

100¤ עם פיטורי צברי חוסלה ס�םית סיירת התח� מ¤ 0̂^000 0809 
אחד העימותים כץ הצדדים נגלע לאחר פר�

ס1�ם ממצאי בדיקה שערבה הנציבה באתר צבת גויס לדס7ן תחקירים מבטיח, ופוטר קירים. השבוע סיפר שי שבער., כשהערוץ התג�

י"̂�'יייוי כש, תוקם מחלקת תחקירים חדשה בליוויו קול  דבר שגרם לזימונה לוועדת האתיקה ̂'
וואלה,

במועצה. אדם שנכח בחדר מספר שקובלבז כי� מוטי גילת, שתורכב מארבעה כתבים נגח שפיגן,

. קש לברר כיצד הממצאים הגיעו לידי התקשו� בחילוקי דעות מקצועיים עם קוגלנץ. ע!יגתה יפעת גליק, אורן אחרוני ושלי ספיירו).

רת, בעוד ממן דחתה על הסף את הרמיזה שהיא לוותה באיוס בתביעה, בטענה שהתאגיד העכיר ספינת דגל נומ&ת שהוטבעה במרס הגשימה

יזמה את הפרמום. לתקשורת מידע המכפיש את שמה. את ייעודה היא הדסק הבלכלי�חגרתי, בהובלת

סמנכ"ל הנדסה וטבנולו� העיתונאי שאול א&ססרדמסק� התוכנית היתה במרץ היא זומנה לשימוע לפ3י פיטורים, גם אודי הלמן�הכהן,

בעילה של חריגה מסמכות ויחסי אנוש גיה שהיה אחת הדמויות המשפיעות בתאגיד בי� ליזום עיתונות צבעונית ונועזת, פרחחית במובן

בעייתיים. לשימוע הגיעה מגובה בעורכי דיז מי ההקמה, פרש עוד לפני העלייה לאוויר. גם הטוב של המילה, ובעיקר מוכוונת דיגיטל, המט�

שטענו בי בהיותה שומרת 0ף, שעצמאותה מעו� מחליפו הומני, דישון כילגורי, לא האריך ימים רה: להנגיש סיפורים על פנסיה וביטוחים גם

גנת בחוק, לא ניתז לפטרה אלא אם הואשמה בתפקיד ועבר לפוזיציה אחרת. גל שטרנברג, לבני 20. לפרויקט גויסו עשרה אנשי צוות

בפלילים. ראשי התאגיד עמדו על סמכותם לה� שכיהנה כסמנכ"לית משאבי אנוש והובילה את וההתחלה היתח מבטיחה: עמוד הפייסבוק "גאו

| דיח אותה, אולם לבסוף המהלך הוקפא. גיוס כוח האדם לתאגיד עם הקמתי, נפרדה גם כלכלי- רחש פעילות ועמד בציפיות הלייקים של

( היא מהארגון- שמעה אלקבץ, מהבודדים מבין מנהליו, 20 אלף בתור שנה,

* 4 הבכירים שהגיעו מרשות השידור, החזי'ק שנה אלא שמכאן והלאה חל כרסום זוחל למעמדו

/ ~~ י — � וחצי כסמנכ'ל הרדיו. את הזעזועים הרבים ביותר של הדסק, עד שגורפים במערכת התחילו לתהות

/ סגירת מחלקות הז�̂נ ספגה מחלקת הטלוויזיה, ששתי הסטנכ"ליות לגבי נחיצותו. התקציבים הגבוהים שהושקעו גו

שלה, דיבה לניר וליסה שילוח-עוזרד, לא האריכו נתפסו בעיניהם במותרות, תפיסה שקיבלה רוח

/ עשרות עובדים שאליהם פנה מוסף 'הארץ'' ימיפ בתפקיד. גבית כשגם במדד הלייקים ניכר דשדוש וקושי

?י בשבועות האחרונים מתארים מגמה דומה: יותר מששברו של החלום חתגטא בעזיבת להבקיע לקהלים נוספים. חולשה וו היתרגטה

; אווירת הסטארט�אפ שאיפיינה את ימי ההקמה בכירים, הוא ניכר בהתבוננות במה שקרח לספי� לקיצוץ עקבי כמספר התקנים נדסק. כשאמסטר�

נשחקה והלכה, עד שהתחלפה נתלור רוח עגמו� נת הרגל העיתונאית של התאגיד - דסק התה� דמסקי הודיע לאחרונה על כוונתו לצאת לחופ�

- מי ואדיש. רבים מהעובדים, שהגיעו לתאגיד קירים, ומי שאמור היה לעבוד לצדו לאחר שה של שנה לצורך לימודימ בחרל, ניצלה

; טלאי התלהבות ודיבת בעבר במונחים של שלי� שהפך לסמל המאבק ברשות השידור - הנהלת התאגיד את ההזדמנות והודיעה על פי�

\ חות, מסתובבים כעת במסדרונות שפופים דוח? צברי. רוק הזרוע הדיגיטלית של הדסק, ובכך למעשה

ושחוקים. צברי, מהיוצרים הדוקומנטריים המוערכים הוציאה את הרוח מהמפרשים קול הדסק כולו.

על רקע הלוף הרוח הזה אולי ניתן להבץ בישראל, חתום כין השאר על 'המדריך למהפ� חילו גלזר
כיצד בתקופה של גשנתיים, מאו החלו הגיוסים כה'', מסמך אקטיביסטי שנבר בריקבון של רשות

ועד היוט, עזבו את התאגיד כ-120 עובדים, השידור, ועל בן צירופו היה גם הצהרת כוונות תנובת התאגיד

שהם כ-1596 מכוח האדם של הארגון. בדבר ניקיון הכפיים שאמור היה לאפיין את בעגיין חרקזימות: 'בתוך חודשים ספורים

בהנהלה מעריכים שכמחציתם עזבו מיוזמתם וכי התאגיד החדש. צברי צורף לצד דסק התחקירים נדרש התאגיד לקלוט מאות עובדים לשורותיו,

מחציתפ פוטרו. המבטיח שכלל עיתונאיות בעלות רקורד טובה בתהליך שכמוהו לא נראה באף אתת בישראל,

התחלופה הקדחתנית מתחילה מהקודקודים. כמו רויטל חומי (-עובדה*, כיום 'הארץ')' שני החוק קבע מועד עלייה לאוויר ובמהלך תקופה

לא פחות משמונה סמנכ"לים עובי מא* יצא לדרך חזיוה ףהטערכת', "עובדה') וגילה סייסחוב קצרה התקיימו מעל 2,000 ראיוינות עבודה אינ'

הגרעין המייסד לפני שלוש שנים. לכאורה איש� ('המקור', 'עוברה"). המודל היה -םסוטלייס".� טנסיביים ונתקבלו חוות דעת מגורמי מקצוע,

איש ונדבותיו עמו, אבל למעשה רובם הודחו או יחידה מובחרת שיש לה מרווח נשימה לעבוד על כמקובל בשוק העכודה, בעשה שימוש אך ורק

נדחקו החוצה בשל יחסים רעועים עם המנכ''ל, סיפורים שאפתניים בפרופיל גבוה ושגבחנת על במידע מקצועי ורלוונטי להליך וההחלטות התק�

או תחושה שסביבת העבודה בתאגיד אינה מאפ� פי מדדים איכותיים ולא כמותיים. בלו באופן המקצועי כיותר ולאהר הליך של וע-

יי- שרת להם אוטונומיה ניהולית. כשלתפקיד ממנב"ל החדשות. התמנה ברוך דות איתור, בליווי חכרת כוח אדם חיצונית.

פרישתה של ס&נכ"לית החדשות שלומית שי, מי שהיה עורך המהדורה המרכזית בערוץ כל מידע אהד, ככל שהיה בוה לטענת גורמים

? אברהט-גלובחון, אהרי חצי שגה בלבד, נומקה עשר, חלה תפנית בעבודת העיתונאים כדסק. יום עלומי שם, לא היה רלוונטי כשום שלב בהליכי

הגיוס וחהקמה''.

̂ה1ח7ש1 ה1א מוסד נבעו מסיכות שונות ואין לקשור אותן לכדי ן מחומרי הסף  אוו
_ _ תזה מגמתית אחת. שנת הרצה בכל גוף
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1 י

ככר איננה עובדת התאגיד, אן� היא תרמה ל'כאך בעניין ביקורת חטנימ: �התקינה ברשות השידור בשנה האחרונה פירסמנו קרוב <70 כתבות תה�
במשך שלוש שנים וחצי תרומה שאין לה אח ורע היתה גדולה מהתקינה בתאגיד, לרוב ללא הצד� קיר, ובימים אלה המחלקה אף מתרחבת בכתבים

במקצוענות ובתבונה, והיא בעלת זכויות בעצם קה. במסגרת רשות השידור פעל גמ אגף הגבייה חוקרים נוספים*.
הקמתו וקיומו של השידור הציטרי החדש". שהיה מקור משמעותי לביקורת ציבורית, ולכן כעניין ביטול הדסק הכלכלי: למדובר בעובדים
בעניין הניסיון להדיח את הנציבה: ''הטענות נדרשו שלושה תקנים לביקורת פנים. כידוע, שמראש גויסו� לחדשות. חטיבת החדשות מת�
המתוארות אינן נכונות, אבן הנציבה זומנה לשי� גתאגיד לא מתבצעת גביית אגרה". קיימת על כסף גיבורי וחובה על-נו לוודא בל הז-
חת שימוע, אך בשל צנעת ה&רט, אין בכוונתנו בעניין דורון נברי וניטול דסק התחקירים: מן כי הוא מנוצל כראוי. הפעילות בתהום
לעמוק בכך" "בחטיבת החדשות מתקיים חופש עיתונאי מלא. הכלכלי ממשיבה להתקיים תחת החטיבה". ?

בשביל הציייסר לא ונדיו תאגיד
המנחים משעממים, הפורמטים מועתקים: צפייה בשידורים מלמדת
שהתאגיד אינו מציע אלטרנטיבה לטלוויזיה המסחרית וימל א*טר

לא צריך את התאגיד. במדינה דמוקרטית אנין יותר של ערוצי השידור המסחריים. המט� לנצח את הערוצים המסחריים בגזרת הםאפי�
וליברלית, כלי תקשורת לא צריכים להיות רה היא לשים על המטר דמויות מפורסמות רה, והחדשות שלו לא מפגינות יותר חופש
ממומנים בכספי ציבור. אין עיתון ממלכתי, ולא ומוכרות, שהתאגיד פשוט משמש להן כעור עיתונאי מזה של הערוצים המסחריים, תזכירו
צריו גם ערוץ טלוויזיה ממלכתי. כי בישראל, מקור הכנסה, במקום לשמש פלטפורמה להצ� לי, בשפיל מה בעצם נריר אותה בשביל לק�
ממלכתי נוטה להיות ממשלתי. הממשלה מק� גת כישרונות חדשים, אלטרנטיביים באמת, נות פורמטים כמו "סליחה על השאלה''ז זו תו*
צה תקציב, ואף על פי שהוא גיבורי, ומקורו שאינם יכולים למצוא משבצת בלוד! שידורים כבית מוצלחת, אגל לא בשביל 1� הקימו את
בכספי מסים, היא רואה בעגמה הגורס המממן, מסחרי שמתקיים על תחרות רייטינג רצחנית. התאגיד. וגם לא בשביל "הפסיכולוגית-, קומ�
ולמיכל גם תאה עצמה כגעלת הבית. בעלת זה כמעט מבטיח מראש שלא יהיו בשורות דיה הרבה פחות מוצלחת שהיא פורמט אמרי�
ו המאה ובעלת הדעה. ולראיה, נתניהו וממשלת בתאגיד. רוזנבלום וברובינסקי לא ממציאים קאי, בכיכובה של קרן מור, שראתה כל כך
; הימיז, בראשות שרת התרבות והספורט מירי את הגלגל, לא עושים משהו מקורי ולא מצי� הרבה זמן מסך בפריים�טיים טלוויזיוני לפני
| רגב, לא מפסיקים לנסות להשתלט על שידורי עים חלופה של ממש. הקמת התאגיד* עד שניכר שהיא לזלק פ&קטי�
| החדשות כתאגיד ולהשפיע על מיגר עיתונאים קת הגפת המסך בטאלנטים שחוקים ועייפים
? ועל ייצור תבניט. התאגיד לא מנצת את מהערוצים המסחריים. הטקטיקה הזאת באה

̂י ביסיי גם בליהיק טז9ז> לא מ1צלח ^ * שורה תחתונה: האס יש צורך במהדורת הערוצים המסחריים 
} חדשות מרכזית שמוגשת על ידי גאולה אבן' שלוט מיכאלשה�ילי ומוקי למנחי אולפן המונ�

סער (דגש על םעח, אשתו של המועמד לרא� ב0א0ירה והחדשות ש7\ לא דיאל. לפעמים נדמה שהתאגיד הוא תוכנית
1̂ד הפנסיה של םלבריטאי הערוצים המסחריים. שוו* הממשלה גדעון סער, שיש מי שסבור כי חו&ךוויוץד זוג�וד� ר1ורו1'1 ו\1וז1ד

11"� ע י""י � פנסיה תקציבית. הוא הפייבוריט לרשת את נתניהו בליכוד? "*�* ""� 1ונו י
11171 מה עול יש שם, בלוח השידורים? *אנחנו על הפוליטיזציה ב&ינויה של אכן�סער לתפקיד םה עוד דש 081,
י כה בוטה, עד שהראש מסתחרר מחישוב ניגודי השידורים? "אנחנו על המפית'? עוד תוכנית אובל, זה מד שחסר? היא

אינטרסים אפשריים בכל פעם שהיא מגישה י , הרבה פחות טובה ממתחרותיה בערוצים המסוד
ידיעה או מקיימת ראיון. יש לומר אטת: חד� ה0פ*ת ? עוד ת331ות או73נ ריים. תוכניות התחקירים ''שטח הפקר* רזמן
̂ןןסך? אמת" הרבה פחות טובות מ"עובז�ה" של קשת ̂  ךןןן ן

 הן ת3יד פוליטיות. אין דבר כזה
שות,

אובייקטיבי. אין דבר כזה מאוזן. בבל חדשות י ומיהמקור* של ערוץ עשר, ובניגוד גמור אליהן
יש אג'בדה, יש הקשר של השקפת עולם, שקו� - לא מנסות וממילא לא מצליחות לקבוע כאן
מנ דגשים, הטיות, היררכיות, ניסוחים וסלק� גם התוכנית הקומית של תם אהרון מאכז� סדר יום, לאתגר את השלטת, להנניס פוליטי�
ציה של חומרים. לכן ויכסיהה לחדשות בת בינתיים. אהרון הוא סטנדאפיסט באמת קאים לכלא. הן מפחדות, מאוימות ומתרחקות
אובייקטיביות של גוף שידור ציבורי, שמייצג מוכשר ומצחיק ומושחז. אבל לא בתוכניתו ממוקשים באלה. ''זמן אמת'' מופקת על ידי
את כלל הציבור, תמיד מתרסקת. עדיפים השי בתאגיד. שם הוא חקיין לא מוצלח של ג'ון חיים סלוגקי. אשכול הערהנים שהוא מחזיק
קולים של מנהלי חדשות שחייבים את המינוי אוליכר. זו רעה חולה נוספת של לוח השידו� כמוט תלוי ברגולציה ובחקיקה. קשריו הטילי�
שלהם לדירקטוריון מאשר מי שמחויב לפולי� רים של התאגיד.' העתקת פורמטים שהצליחו קיים ענפים, ומובן שהוא לא רוצה להפוך
טרוקים, מאכערים שלטוניים, שרים וראשי בחו"ל. שוב, זה מבטיה הוסר מקוריות והיעדר לאויבם של ביבי ושרה נקשה להיזכר בתחקיר
ממשלה. האם הייתם קוראים עיתון שחב את תעוזה. תם אהרון אינו ג'ון אוליבר, כותביו על השלטת בתוכנית התחקירים בהפקת!1). אצל
תקציבו לממשלה ושהכתבת המדינית הבכירה אינם הכותבים של אוליבר, ההפקה אינה ביני ושרה סלוצקי מקזסלג כדייר גפלנטת נוני,
שלו היא אשת המועמד לראשות הממשלה? כאותם סטנדרטים. זה לא עובד, זח לא מדובר, ובסביבתם הקרובה מאמינים שגמ היה מעורב
בכלל, לוח השידורים של התאגיד לא מצ� לא מייצר שיח או באזז. סאטירה א&ורה להיות כמינוי קונלנץ בתאגיד. אפשר שחזיהר שלו עם
ליח לשכנע שהוא מציע אלטרנטיבה ציבורית. שערורייתית, שנויה במחלוקת, מדוברת. גם נוני תרם להירקמות פרנויית התאגיד שלהם.
קו בולט בו הוא איוש עמלות של מנחים בטא* יתר תוכניות הסאטירה בתאגיד ("היהודים אפשר שגם מינוי אבךסער, אשת יריבו ח9ולי�
לנטים של ערוצי השידור קשת, רשת וערוץ באים", ''מדינת הגמדים'', "עד כאן') לא עופר טי הגדול של נתביהו, בתפס אצלפ בצדק כאצ�
עשר. עידו רחנגלוט מגהה את השעשועון דות בסטנדרטים הבסיסיים האלה. מישהו שם בע שתקעו בעינם. כך או כף, כתחום הזה
יהצ'ייסר". ירון ברובינסקי מנחה כעת טוק (קובלנץ?) רוצה לחזור כשלום הביתה, בלי התאגיד הוא מגרש משחקים פוליטי שלא
שואו. זו אותה טקטיקה שבה השתמש מגכ"ל יותר מדי כאבי ראש. את הסאטירה חכי נוש� מייצר עיתונות משובחת. יש פח ושם בלוח
התאגיד אלדד קובלנץ כחינוכית, שתכף נסג� כת ומשפיעה בטלוויזיה הישראלית ממשיכה השידורים כמה שכיות חמדה, בפו קשסו�
רת (וגם עליה לא נזיל דמעות, היא מיצתה מד לעשות "ארץ נהדרת", שמשודרת בערוץ מסח� קהולנר, לפשל. אבל בסופו של לבר, התאגיד
מן את תפקידה ההיסטורי! - התייחסות רי שחי על רווח מטפרסמים, שנוטים לברוח הוא הוכחה לכך שעיתונות ותקשורת עושיט

לערוץ השידור הציבורי כסניף איכותי ומעט ממחלוקות כמו �מאש. אם התאגיד לא מסוגל בכסף פרטי, או שלא עושיס בכלל.

28 מיקף האד'ו 3ב*ונוקש 8יס2
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10 במאי, 2018

לכבוד
מר גיל עומר

יוי'ר כאן תאגיד השידור הציבורי
באמצעות הדוא"ל

א.נ.,
הנדון�: פגיעה חמורו? בזכויות העובדים

בשם מרשנו, ארגון וזעיתוגאימ בישראל, הרינו מתכבדים לפנות אליך, למען הסדר הטוב,
כדלקמן:

1. הובא לידיעת מרשנן כי בתאגיד קיים מסמך הכולל בחובו רשימה של עובדים כאשר לצד
שמותיהם מצוינות הערות ביחס אליהם ובכלל זח, הערות על תפקודם, אופיים האישי

ועוד.

2. למיטב ידיעת מרשנו, המדובר במסמך יציר ידיה של הנהלת התאגיד או מי מטעמה
המתייחס לעובדי רשות השידור לשעבר אשר חלקם נקלט לעבודת בתאגיד.

3. בהתאם למידע אשר הובא לידיעת מרשנו, חלק מההערות המנויות במסמך הן שליליות
ואף חלקן כולל הערות פוגעניות ואסורות ביחס לחלק מן העובדים.

4. מיותר לציין כי עריכת ו/או החזקת מסמך שכזה מאחורי גבם של העובדים, ככל שהוא
אכן קייס, אשר אף כולל הערות פוגעניות ושליליות כאמור, מטיל דופי מוסרי וחוקי
בהתנהלות הנהלת התאגיד תוך פגיעה קשה באותם עובדים, בשמם הטוב ואף בביטחונם
התעסוקתי ותנאי עבודתם במקום העבודה. האמור חמור הן ביחס לעובדי רשות השידור
שלא נקלטו לעבודה על סמך אותו מסמך והן כלפי עובדים שכן נקלטו לעבודה על אף
אותו מסמך ופעילים כעובדי התאגיד ואולם תם באופן סמוי ואסור "מסומנים" על ידי

התאגיד-מעסיקם.

5. בהתאם למידע שהגיע אלינו עולה כי המסמך מוכר וידוע לחלק מהעובדים במסדרונות
התאגיד. ברי כי קיומו של מסמך כזה יש בו כדי פגיעה קשה בעובדים המנויים במסמך
וכש"חמידע" הגלום באותו מסמך מחלחל ומשפיע על גורמים מסוימים ו/או מוחזק על

ידם כמעין מקור מידע.

6. מסמך זה, ככל שהוא אכן קיים, מהווה הפרה בוטה של זכות השימוע, לשון הרע, פגיעה
בשוויון הזדמנויות בעבודה. אס וככל שיש למאן דהוא טענה כלשהי כלפי עובד או מועמד
לעבודה בתאגיד, ראוי היה כי טענה זו תהא גלויה, חשופה, ותובא בפני העובד במסגרת
ההתנהלות עמו עובר לקבלתו לעבודה ולאחר מכן. עקרון בסיסי זה נוגע - כאמור י הן
למי שנקלטו בתאגיד והן למי שנותרו מחוץ לו חרף רצונם להיקלט. אין כל הצדקה למידע
בעניינו של עובד או מועמד לעבודה שהמעסיק מחזיק קרוב לחזה ואינו מביא בפני העובד

תוך מתך הזדמנות להתייחס אליו.

7. לפיכך, נבקש לקבל את התייחסותך הדחופה לאמור ובתוך כך, נבקש לקבל לעיון מרשנו
העתק מלא מן המסמך.



8. מיותר לציין, כי אין באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדת לנציגות העובדים או
לעובדים עצמם.

 בבבחי רב ובברכה,
^̂ ^̂ ^̂̂ י

^'�'��̂̂ ^^~ ^
אמיר בשה, ע1"ד ד"ר מוח סבוראי, עי"ד

תעתקימ:
1. מר יאיר טרציצ'קי, יו"ר ארגון העיתונאים - הסתדרות העובדים החדשה

2. מר שי בירה מגכ"ל אגף הכלכלה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה

3. מבקרת הפנים בתאגיד

4. חברי מועצת התאגיד
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מועצת תאגיד תש<דוו' י*<שיאל<

ז* 0*ון תשע"ח
21 מאי 2018

לגגח*
ד"ו* מוח סבוראים עו"ד

אמיל גשה, עו"ד
משיד *גו"ד גשה וגידה סגוואי

01110£ באמצעית דיא"ל 00.11.יי<13^(ו̂ 

שלוס רב,

חנדון � מכתנכמ מ<ום 10.5.2018

במענה למבתבכם שבנדון, תרעי להשיבכם כלהלן �

1. איגי מכיר ואין לי כל מידע בגוגע למסמך הנ^כר במכ<?בכם,

2. בכיתתי ל$עןל בעדנ הקרובה לבחינת הטעגות הגטעג1ת במכתבכס.

י .

יל"ר מועצת התאגיד

העתק: מר <איר טרצ'יצ'קי, יי" ר ארגון רועיתוגאיט, הסתדרות העובדים החדשה
מר שי בירן, מנכ"ל אגף הכלכלה בהסתדרות חעיבדיס הכללית החדשה

גב' איילה ורדי, מבקרת הפנים, תאגיד כאן
חברי מועצת התאגיד
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30 במאי, 2018

לכבוד
מר גיל עומי

יו"ר כאן תאגיד השידור הציבורי
באמצעות הדוא"ל

א.נ.,
הנדון � פג*עז? חמ1רה בזנייית ו?עובד*מ

סימוכין: מכתבנו מיום 10.5.2018; מכתבך מיום 21.5.2018

בשם מרשנו, ארגון העיתוגא*0 בישראל, הרינו מתכבדים להשיבך בהתייחס למכתבך שבסימוכין,
למען הסדר הטוב, כדלקמן:

1. רשמנו בפנינו כי בכוונתך "...לפעול בעת הקרובה לבחינת הטענות הנטענות..." במכתבנו
שבסימוכין.

2. עם זאת וכאמור במכתבנו, בשים לב כי אותו מסמך מסתובב לו במערכת התאגיד אזי
גבקש לקצוב פרק זמן מהיר לבחינת הנושא ובנסיבות העניין אנו בדעה כי 4ג ימים הס די

והותר על מנת לבחון את הנושא.

3. בנוסף, נבקש לקבל לידינו העתק מלא מאותו מסמך וזאת בפרק הזמן של 14 הימים הנ"ל.

4. מיותר לציין, כי אין באמור כדי לגרוע מכל זכות או טענה העומדת לנציגות העובדים או
לעובדים עצמם.

גכגוד רב ובברכה,

אמיר בשה, עו"ד ד"ר מירן סבוראי, עו"ד

העתקי0:

1. מר יאיר טרציצ'קי, יו"ר ארגון העיתונאים - הסתדרות העובדים החדשה

2. מר שי בירן, מנכ"ל אגף הכלכלה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה

3. מבקרת הפניס בתאגיד

4. חברי מועצת התאגיד

5. מר עמי ברנד, רכז- ארגון העיתונאים בישראל - הסתדרות העובדים החדשה
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^11 תאגיד השיזור 0* \* 1 הישראלי^

13 <יג* 2018
לי סיין תשע"ח

לכבחי
ד''ר מורן סגיראי, עו''ד
עו"י אמיר גשו?/ עו"ז'

משלד עו"ד גשה זב<דו? סגורא*
באמצעות דיא"ל €0.11,¥<5213<*?€#5ו]ו01

שלום רב,

הנדון: טעטת גנושא "0ג<עי? חמורה בזכויות העזבדימ"
מכתביכם מיום 10.05.2018 ומיום 30,5.2018

מכתבו של יו'יר המועצה מיום 21.5.2018

1. התבקשתי להשיב למכתביכם שבסמך למר גיל עומר* יו"ר מועצת תאגיד השידור הישראלי.

; 2. כפי שנמסר לי, בפני יו"ר המועצה הובאו לאור פגייתכס הדברים המפורטים להל1�

2.1. במסגרת תהליך גיוסם של מאות עובדים במהלך הקמת תאגיד השידור הישראלי
("התאגיד"), גלקח בחשבון אן ורק מידע מקצועי ורלוונטי להליך. מידע זה כלל
רקע וחוות דעת מגורמים מקצועיים בתחום 1הן על עובדי רשות השידור ותן על
עובדים שאינם מרשות השידור) לצד הערכות המועמדים שבוצעו ע"י חברי ועדות

הקבלה.

2.2. מדובר היה בהליך מורקב ואינטנסיבי, כמעט חסר תקדים בהיקפו, הכולל גיוס
מאות עובדים בזמן קצר. במהלך כל התקופה האמורה, הנהלת התאגיד, שמה דגש
על ניהול הל<כי הגיוס והקבלה באופן מקצועי ורגיש. בנוסף דאגה הנהלת התאגיד
לתיקון ליקויים שהתגלו באמצעות מנגנוני בקרח קפדניים ועדכגה את מועצת

התאגיד בכל הנוגע לתהליך.

ג.2, כידוע, מידע על הליך גיוס היטי רגיש ובעל היבטים של צגעת הפרט ושמירה על
פרטיות, כך שאין בכוונת התאגיד, לחשוף פרטים מהליך זה.

2.4. כל מידע אחר, ככל שהיה כזה לטענת גורמים עלומי שם, לא היה רלוונטי בשום
שלב בהליכי הגיוס וההקמה, ומכל מקום, לא ידוע כי מידע כזה מצוי בתאגיד. לכן,
אין כל מקום לטענות הכלליות במכתב כאילו יש במידע מסוג זה כדי להשפיע על

עובדי התאגיד בצורה כזו או אחרת.

2.5. כמו אז, כך גס היום, התאגיד פועל אך ורק משיקולים עניינים ומקצועיים ולא על
בסיס השערות, שמועות והיסקים כמו אלה המופעים בפניית ארגון העיתונאים
בישראל. לא ברור מה מקורס ומה האינטרס העומד מאחורי אלה המפיצים אותם

ואשר לבטח לא משרת את הארגון ועובדיו.
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2.6. התאגיד שס לנגד עיגיו לספק לאזרחי ישראל שידור מקצועי ומצוץ כמו ג0 היותו

מעסיק הוגן� לעובדיו. הגהלת התאגיד נמצאת בימים אלה בהידברות עס ועד

העובדים במטרה משותפת להגיע להסבם קיבוצי.

3, נוכח האמור לעיל, אין כל מקוס לקבל את הטעגות העולות במכתביכם.

בכבוד רב, \

̂י^1>\ר  ̂
ן רייגגולד, עו"ד ג ג ר

היועץ המשפטי

העתק: מר יאיר טרציציקי, יו"ר ארגון העיתונאים, הסתדרות העובדים החדשה

מר שי בירן, מגכ'יל אגף הכלכלה, הסתדרות העובדים החדשה
מר גיל עומר, יד"ר מועצת התאגיד
מר אלדד קובלנץ, מגכ"ל התאגיד

גב* דלית שטאובר, <ו"ר וועדת כוח אדם בתאגיד

רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים בתאגיד
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ארגון $*
 ̂ העיתונים

בישראל
באוג01ט2018 3

לכבוד
גיל עומר,

יו"ר מועצת תאגיד השידור הציגורי, "כאן"

שלום רב,

אנ1 מניח שאין צורך שארהיב על התמ1נה העגומה שמצטיירת מתחקיר הארץ בנוגע
למגהל התקין וליחסי העבודה בתאגיד,

על הקובץ שמכיל הערות פ1געניות בכוגע לעובד' רש1ת השידור לשעבר והיה בשימוש
בעת הליך בחינת מועמדותם לקליטה בתאגיד דיווחו לך היועצים המשפטיים של
ארגון העיתונאים כבר לפני מ0פר שבועות. קיווינו שפנ"ה בלתי מתוקשרת תגן על
שמם הטוב ופרטי1תם של העובדים שנגרם להם עוול וזכויותיהם נפגע1, אך לצד זה
גם תעודד את מ1עצת התאגיד לבדוק לעומק את הטענות - שאין ל1 0פק בנכונותן -

ולטפל בהן בת1מרה.

התשובות המתחמקות שקיבלנו מכם וההודעה שפיר0ם אתמול המנכ"ל הזמני של
התאגיד, אלדד קובלנץ, מעידות על היעדר כוונה לקחת אחריות על טעויות חמורות
ביותר שנעשו - טעויות שקו ישר מחבר בינן לבין התנחלויות בעייתיות אחרות שקורות
גם כיום. אותו קובץ מדובר קיים גם ק"ם. אות1 קובץ מדובר שימש גם שימש בהליך

קליטת ע1בדים לתאגיד.

לצד לא מעט מחלוקות ומאבקים מול ההנהלה, ארגון העיתונאים נלחם לאורך
השנתיים האחרונות כדי לשמור על עצמאותו !חו0נו של תאגיד השידור הציבורי.
ההתנהלות שת1ארה בכתבה פוגעת אנושות, ולא בכדי, בתאגיד ובתדמיתו הציבורית.

לא מאוחר לתקן לפחות חלק מהנזק. נדרשת פה התנהלות תקיפה 1בלתי מתפשרת
שתעיד על הבנה של חומרת המעשים. אנו מצפים כי המנכ"ל יושעה עד לבירור
העובדות. אנו דורשים לקבל הבהרות בג1גע לשאלה מ' עומד מאחורי ההערות
הפוגעניות, מה השימוש שנעשה בקובץ וכיצד בכ1ונתכם לטפל בהתנהלות זו, כמו גם
ביתר הליקויים שנחשפו בתחקיר, ובהם הטענות למכרזים תפורים 1להחלשת שומרי

ה0ף של התאגיד.

בכב1ד רב,
•איר טרצ'יצקי

'ו"ר ארגון העיתונאים בישראל

העתקים:
ועד הפעולה של עובדי "כאן"

יועצים משפט"ם של ארגון העיתונאים, עו"ד אמיר בשה ומורן סבוראי
חברי מועצת תאגיד השידור הציבורי

•ועמ"ש תאגיד השידור הציבורי, עו"ד רונן ריינגולד
מבקרת הפנים של תאגיד השידור הציבורי, אילה ורדי

̂/6\ * טלפיו 0548104567 מייל 1}.6�ו0.וחו3ח110@-ן31ץ * אתר5.11חס.זז?!3ח0}|.*
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