
  ישיבת מליאת רשות השידור

1  8.8.2012, ירושלי

  רשות השידור
  

  פ ר ו ט ו ק ו ל
  מליאת רשות השידורישיבת 

  שלא מ� המני�
  בית רשות השידור, ירושלי�

  2012/8/8 � ב" תשעאבב 'כ, רביעייו� 
  

  
  נוכחי�
  ר רשות השידור"יו � אמיר גילת  :המליאהחברי 

  יואב הורובי�  
  דוד חיו�   
  בורובסקייעקב   
  טלי אייכנוולד  
  ילנה זוננשטיי�  
  חני פרי  
  יעקב נווה  
  בלהה כהנא  
  יוסי דרמר  
  אלה פרקיס  
  אורי ארבל גנ�  
  לנה קריינדלי�  
  גלילה אלקרנאווי  
  �  וופא זועבי פאהו
  דבורה הנדלר  
  נגיסט מנגשה  
  גאולה אביד�  
  נמרוד לב  
  שירי� חאפי  
  אנטו� איוב  
  יפעת זמיר  
  נורית ירדני לוי  

  
  
  

  יוני ב� מנח�  :מוזמני�
  טל ברנע  
  חנה מצקבי�  
  תומר קרני  
  מיקי מירו  
  דדי מרקובי�  
  איתנה גרגור  
  לינדה בר  
  קר� נוייב�  
  מירית הושמנד  
  דני זק�  
  אלישע שפיגלמ�  
  בלייררני   
  ברו� אסקרוב  
  יאיר קור�  
  אלי פולק  



  ישיבת מליאת רשות השידור

2  8.8.2012, ירושלי

אני פותח את הישיבה שלא מ� , צהריי� טובי�  :אמיר גילת, ר"היו 

בנושא פגיעה בתוכנית סדר יו�  לדיו� עשרה חברי�המני� כשעל סדר היו� בקשת 

של קר� נוייב� מטעמי� שעל פניו נראי� בלתי מוצדקי� ושאינ� ראויי� לשידור 

הציבורי ועל דיו� במסמ� ועדת האתיקה בנושא הבעת דעה בשידור ואיזו� 

�ראשית , אני מציע את הדבר הבא, כדלהל�אני מציע שסדר היו� יהיה . בשידורי

אני רוצה שאנחנו נקיי� פה , ה הזאת כישיבה סגורהאני מבקש שנכריז על הישיב

כשאנחנו נבקש מהגורמי� הרלוונטיי� להיכנס כאשר , שקול, מקצועי, דיו� ענייני

�אחד זה מעגל של , יש שלושה מעגלי�? יש למישהו התנגדות. אנחנו נצטר� אות

יכול להיות שג� , שזה הפורו� שאנחנו נמצאי� בו כרגע, חברי המליאה בלבד

  � � �הל� הישיבה אנחנו נראה שהדיו� במ

  � � � מעבר לחברי מליאה יש פה , זה לא הפורו�  :דוד חיו�

  .אני ביקשתי שיהיו רק חברי מליאה, לא  :אמיר גילת, ר"היו

  .יש פה הרבה עובדי�  :דוד חיו�

יועצת משפטית והאומבודסמ� . אני הוצאתי, לא  :אמיר גילת, ר"היו

יש שלושה , אני מציע את הדבר הבא. רי מליאהחו� מחב, ומבקרת הפני� כרגע

� זה הפורו� 3�  זה חברי מליאה פלוס גורמי הנהלה ו2, אחד זה חברי מליאה, מעגלי

�שחלק ביקשו מוזמני� מבחו� שה� אינ� עובדי רשות השידור . השני פלוס מוזמני

הלי זה ג� לפי נ, אני מציע ככלל. תיכ% אני אתייחס לזה, חלק אני הזמנתי, להגיע

המליאה רשאית להחליט על דיו� כדיו� סגור ואני מציע שבנסיבות העני� , המליאה

אנחנו רוצי� באמת דיו� ענייני ואני מדבר כמוב� ג� על , הדיו� הזה יהיה סגור

א� אי� , אז לכ�. עיתונאי� וג� על גורמי� אחרי� שלא בהכרח יבואו לתרו� לדיו�

אני , סדר היו�, 2. זה אחד. יה דיו� סגורהתנגדות הדיו� כולו לאור� כל היו� יה

קוד� כל יש כמוב� את הבקשה של עשרה חברי� ואני מכבד , מציע את הדבר הבא

אותה ואנחנו נקיי� את הדיו� כפי שהתבקש על פי הנהלי� ונקיי� את הדיו� כפי 

אני הוספתי מיוזמתי וזה כ� על סדר . שביקשו עשרה חברי� בנושא שה� ביקשו

�אני חושב ששני הדברי� קשורי� , נושא של הדיו� במסמ� ועדת האתיקהאת ה, היו

יחד ע� זאת יושבת ראש ועדת האתיקה אמרה לי שהמסמ� עוד לא . אחד בשני
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כדי לסגור קצוות נגדיר את עוד לא מוכ� וועדת האתיקה ביקשה עוד ישיבה , מגובש

זאת והמליאה אז אני מכבד כמוב� ג� את הבקשה ה. בטר� הוא מוגש למליאה, זה

לא תחליט על המסמ� של ועדת האתיקה בנושא הבעת דעה בשידור בטר� ועדת 

  לדיו� בנושא הזה האתיקה תתכנס שוב 

הוא לא , אי� לה, אי אפשר לדו� כי אי� לה אותו  :וופא זועבי פאהו�

  .המסמ� לא הופ� לא% אחד, הופ�

שבת ראש אני לא העברתי מאחורי גבה של יו, נכו�  :אמיר גילת, ר"היו

לא העברתי את המסמ� מאחורי גבה של יושבת ראש ועדת , ועדת האתיקה

מכיוו� שאני כ� חושב שהדברי� קשורי� אחד לשני ואי , מה שאני כ� מציע. האתיקה

אפשר לדבר על איזו� בשידור כשלפחות בעיני אחת הבעיות שהיו פה סביב הנושא 

 ועדת האתיקה אז אני חושב ערב פרסו� או ערב אישור החלטות, הזה זה העיתוי

�אז ג� א� לא נדו� במסמ� כמסמ� אני חושב שמ� , שכ� צרי� לקשור בי� הדברי

אנחנו נדו� , הראוי שבחלק השני של הדיו� ואני תיכ% אגיד למה בחלק השני

זאת אומרת מה חושבת ועדת האתיקה ומכא� ג� , בעקרונות של המסמ� הזה

דעה בשידור ולכ� ועדת האתיקה תוכל להגיע המליאה לגבי הנושא הכללי של הבעת 

לישיבה האחרונה שלה כשהיא כבר שמעה ג� את הקולות של המליאה בנושא הזה 

ואני חושב שזה רק ישביח את התהלי� ואז בישיבה הבאה כפי שביקשה ועדת 

, כלומר אנחנו לא דני� היו� במסמ� עצמו. האתיקה אנחנו נדו� באישור המסמ�

 �לחלל האוויר ישזרו חלקי� וקטעי� ודברי� שנכתבו במסמ� הרי מטבע הדברי

אז אני מציע לדבר על העקרונות שמופיעי� בו כי הרי , No paperשהוא כרגע 

�  . שזורי�, כפי שאמרתי, הדברי

הרי העקרונות שבמסמ� ה� לא בידי א% אחד אז   :וופא זועבי פאהו�

  .אי� נדו� על משהו שאי� לנו

  .ו נגדיר אות� בשלוש מילי�אנחנ  :אמיר גילת, ר"היו

  ?עכשיו נגדיר  :וופא זועבי פאהו�

הדיו� , אני רוצה שהדיו� יתנהל בצורה הבאה, שוב  :אמיר גילת, ר"היו

ל "לדיו� הזה הזמנתי את מנכ, של השעה אחת יהיה על התוכנית של קר� נוייב�
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ביקשתי ג� מעורכת ', את מנהל קול ישראל ואת מנהל רשת ב, רשות השידור

וביקשתי ג� מיושב ראש וכנית מירית הושמנד ומהמגישה קר� נוייב� להגיע הת

. אגודת העיתונאי� להגיע וא� אני לא טועה אלה האנשי� שהזמנתי לדיו� הראשו�

את� תראו לבד , כי עוד פע�, בשתיי� וחצי אני רוצה שאנחנו נדו� מהמיקרו למקרו

 הזמנתי את כל מי שביקש ולחלק השני של שתיי� וחצי אני, שזה מתערבב ממילא

יושב ראש , נציג היוצרי�, שזה האגודה לזכות הציבור לדעת, לדבר על הנושא הזה

כי אני חושב , ועד עיתונאי הרדיו בתל אביב ויש עוד שניי� שלושה אנשי� שביקשו

שהעני� יהיה יותר טוב א� אנחנו נקיי� את הדיו� על התוכנית הספציפית הזאת 

 נפתח את זה לסוגיות העקרוניות וה� יתמזגו כפי שתראו בפורו� הזה ואחר כ�

  . ביחד

לגבי החלק השלישי אני חושבת שהוא יכלול את   :וופא זועבי פאהו�

  � � �העבודה שאנחנו עושי� או שוועדת האתיקה עושה 

  ? מה זה החלק השלישי  :אמיר גילת, ר"היו

 בזה החלק השלישי זה שהזמנת את כול� ונדו�  :וופא זועבי פאהו�

  � �  �ונתחיל לדו� במה שאנחנו דנו 

  . לא דני� במסמ� של ועדת האתיקה  :אמיר גילת, ר"היו

  ?אבל דני� במה  :וופא זועבי פאהו�

את� , דני� במה שכתבה הוועדה בתור עקרונות  :אמיר גילת, ר"היו

אני מדבר על עקרונות של , אני לא מדבר על המסמ�. זה ישזר ממילא, תראו לבד

  . מה ה� העקרונות של איזו� בשידור, דוראיזו� בשי

אבל אי� אפשר בשעה לגמור את הנושא כשכול�   :נורית ירדני לוי

  . באו

  . זה עד ארבע, מי אמר שזה שעה  :אמיר גילת, ר"היו

  . אתה אמרת שבשתיי� וחצי יכנס דיו� אחר  :נורית ירדני לוי

  . בסדר  :אמיר גילת, ר"היו

כלל לא בטוח שזה במסגרת קוד� כל אני ב  :אורי ארבל גנ"

עשרה חברי מליאה ביקשו לקיי� דיו� . האפשרות החוקית לנהל בדיו� הזה עוד נושא
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. זה דבר אחד. בשביל זה התכנסה המליאה והיא צריכה לדו� רק בזה, בנושא ספציפי

. א� במהל� הדיו� יעלו סוגיות אתיות במסגרת נושא הדיו� אז אפשר לדבר עליה�

מסדר היו� כל נושא שהוא לא קשור בתוכנית של קר� נוייב� ומה אני מציע שנוריד 

בשביל זה התכנסה , שקד� לקר� נוייב� ואנחנו נדבר ג� על מה שאחרי קר� נוייב�

  *אני מבקש בעני� גורמי המקצוע , סוגיה שניה. זאת סוגיה אחת. המליאה

ה הישיב, לגבי הישיבה שלא מ� המני�. ת� לי לענות  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �הא� ליושב ראש מותר ג� להציע , שלא מ� המני� סדר היו� שלה הופ�

  . הוא לא הופ�  :אורי ארבל גנ"

  .לא  :חנה מצקבי"

  .ג� א� זה הופ� מראש, רק עשרה חברי�  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �הבקשה של החברי� צריכה לעלות כמו שהיא   :חנה מצקבי"

לשתיי� וחצי והיא עולה כמו היא עולה בי� אחת   :אמיר גילת, ר"היו

  . שהיא

  . היושב ראש לא יכול להוסי% משלו  :חנה מצקבי"

  . אני רק רוצה שתביני, אני אכבד כל החלטה  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �אני חושבת שחוות הדעת שלי בעני� הזה   :חנה מצקבי"

לכ� ג� , אני רוצה פרוצדוראלית שנהיה ברורי�  :אמיר גילת, ר"היו

החלק , הישיבה של בקשת החברי� לדיו�. ת זה בפורו� של המליאהביקשתי א

בישיבה שלא מ� המני� שעוסק בבקשת החברי� לדיו� שלא מ� המני� בנושא פגיעה 

בחלק השני שהופ� מראש . מתקיי� בי� אחת לשתיי� וחצי', בתוכנית סדר יו� וכו

י� אנחנו לא א� את אומרת שזה לא תק. לחברי� כתבתי דיו� במסמ� ועדת האתיקה

  . נעשה את זה

שבישיבה אני רוצה להזכיר ל� , זה לא תקי�, לא  :חנה מצקבי"

�  .הקודת שהיתה שלא מ� המני� את� לא נתת� לדו� בדברי� אחרי

פה יש שני נושאי� , כי זה לא היה על סדר היו�  :אמיר גילת, ר"היו

�  . מראש על סדר היו
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 לפי בקשת אבל סדר היו� היה צרי� להיקבע  :חנה מצקבי"

�  .החברי

  . אבל הוא נקבע  :אמיר גילת, ר"היו

  .רק על פי בקשת החברי�  :חנה מצקבי"

אני ג� שאלתי את תומר קרני א� מותר להעלות   :אמיר גילת, ר"היו

  � � �שני נושאי� בישיבה שלא מ� המני� 

זה , הדיו� צרי� להתקיי� רק לפי בקשת החברי�  :חנה מצקבי"

  .י�הדיו� שהיה צרי� להתקי

אני יכול לסגור את הישיבה בשתיי� וחצי ולפתוח   :אמיר גילת, ר"היו

  ?ישיבה אחרת שחברי� הוזמנו אליה מראש

  . אבל בשעה לא נספיק  :נורית ירדני לוי

א� אתה . אני חושבת שההזמנה לא היתה בסדר  :חנה מצקבי"

  � �  �הוספת דברי� נוספי� מעבר 

כל החברי� , לי מה לא בסדרתגידי , הנה ההזמנה  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �קיבלו את ההזמנה הזאת 

  . ההזמנה היתה צריכה להיות כמו שהיא  :חנה מצקבי"

  . הנה היא  :אמיר גילת, ר"היו

אני בהחלט חושב שהדיו� , דבר שני שרציתי לבקש  :אורי ארבל גנ"

אני רק מבקש שכשאנחנו מזמיני� , שלוצרי� להישאר במתכונת הפנימית והסגורה 

מנהל , נשי מקצוע אלה יהיו אנשי המקצוע דהיינו בלי עוזרי� של ובלי מזכירי� שלא

שג� הוא יש איתו כל מיני ענייני� , ל בלי עוזרו"ל כמנכ"מנכ, הרדיו כמנהל הרדיו

שבשבועיי� האחרוני� חברי המליאה מקבלי� כל מיני זה אבל אנחנו נדבר על זה 

  . ע הרלוונטיי� בלבדאני מבקש גורמי המקצו, כבר בישיבה אחרת

  ?אתה רוצה שנוציא אות� ג�, ג� העוזרי� שלי פה  :אמיר גילת, ר"היו

זה . גורמי המקצוע הרלוונטיי� בלבד, אני אומר  :אורי ארבל גנ"

, מנהל קול ישראל שאנחנו מניחי� שהוא רלוונטי, כמו שאמרת' אומר מנהל רשת ב

  . להיות כא�ל לא צרי� "עוזרו של המנכ, ל שהוא רלוונטי"המנכ
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אני מציע לחברי� ואני ג� מבקש שזה יתקבל   :דוד חיו�

לשמור , כשגורמי המקצוע נמצאי� כא� והגורמי� החיצוניי� נמצאי� כא�, כהחלטה

אבל למע� שזה יהיה , לקבל תשובות, כמוב� לשאול שאלות, את הדעות שלנו לעצמנו

שהדעות שלנו ישמרו , וחמכובד ולמע� שדברי� שבינינו אולי בויכוח ואולי לא בויכ

שאנשי� בבקשה יתאפקו ושנחכה ע� זה לדיו� שאחרי הסגור שאנחנו , בינינו

או שאנחנו , צריכי� ג� להחליט מה הוא יהיה או שכבר החלטנו שזה הפורו� הסגור

  . מצמצמי� ג� את הפורו� הזה

  . להחלטתכ�  :אמיר גילת, ר"היו

 נוספי� חברי�, לצמצ� מעבר לחברי המליאה  :דוד חיו�

  . שנמצאי� פה אני מתכוו�

זה המבקרת או לא , אי� פה את מי לצמצ�  :אורי ארבל גנ"

המזכירה נילי תהיה פה בשביל , היועצת המשפטית צריכה להישאר פה, המבקרת

  . לתמלל אותנו

  . אני שאלתי את דעת הרוב  :דוד חיו�

 יכולה להיות ישיבה שלא מ�? מה פירוש דעת הרוב  :יעקב בורובסקי

  .אני שואל את היועצת המשפטית? המני� בלי יועצת משפטית ובלי מבקרת

  .לא שמעתי  :חנה מצקבי"

אני שואל הא� ישיבה שלא מ� המני� יכולי� שלא   :יעקב בורובסקי

  � � � הא� ה� , המבקרת, להשתת% היועצת המשפטית

שהיועצת המשפטית והמבקרת אני חושבת שראוי   :חנה מצקבי"

  � � � לא זה, יהיו בישיבות

  . בסדר גמור, מאה אחוז  :יעקב בורובסקי

אני . אני רוצה להגיד משהו לפני שמתחילי�  :שירי� חאפי

אני הייתי בי� הבודדי� שהגיעו ללוד לטקס החתימה , חושבת שזה קושר ולא קשור

קשה לי להתנתק מהתחושה שהיתה לי כחברת מליאה שישבה ש� , על הרפורמה

תימה אחרי שישבנו בדיוני� כחברי מליאה והיה לנו בקהל ובטקס היסטורי של ח

אני חושבת שזה מאפיי� את מה . ולא הבנתי בדיוק מה אני עושה ש�, מה להגיד
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�שכשצריכי� אותנו קוראי� לנו ושומעי� או לא , שקורה בחודשי� האחרוני

�שומעי� ולא מקשיבי� וזה מאוד הפריע לי שלא צויי� התפקיד שהיה לנו , שומעי

ליושב , ל"היתה ש� במה למנכ, זה היה די פוגע, בהתוויית הדר�, ח הדברי�בניסו

יצאתי ע� תחושה לא טובה ואני , וזה לא היה, זהו, לחברי הוועד המנהל, ראש

הרגשתי . חושבת שזה מתחבר לדיו� של היו� וזה יתחבר לכל מה שקורה בהמש�

  . צור� להגיד את זה עכשיו

כל הדוברי� ,  ברוב הדברי�שאת צודקתאני חושב   :דוד חיו�

הוא ציי� את , למע� ההגינות, התעלמו מהמוסדות חו� מדובר אחד שזה היושב ראש

 �  � � � פעילות המוסדות ופעילות חברי� מרכזיי

  .הוא ציי� רק את זליג  :שירי� חאפי

אותי , הוא ציי� את יואב, הוא לא ציי� רק את זליג  :דוד חיו�

  .יואת המוסדות לדעתי באופ� כלל

היה , נתתי את דעתי, הבעתי, אני פה כנציגת ציבור  :שירי� חאפי

  . אותי ואת החברי�, צרי� לפחות לציי� לא אותי באופ� אישי

תתק� אותי . אני חושב שאמיר ציי� את המוסדות  :דוד חיו�

  .א� אני טועה

ציינתי , ציינתי את חברי המליאה. בוודאי שציינתי  :אמיר גילת, ר"היו

  . פי�את ועדת הכס

  � � �אני מסכי� אית� ואני מצטר% לדעת�   :דוד חיו�

, חברי הוועד המנהל, אנשי משרד ראש הממשלה  :שירי� חאפי

  � � � ר זליג "ד, זליג

ל לא הזכיר אפילו את "אני מצטר% לדעת� שהמנכ  :דוד חיו�

  .היושב ראש

  . אנחנו לא קיימי� אבל זאת מטפורה למה שקורה  :שירי� חאפי

על פי חוק אנחנו חייבי� לדו� רק בנושא שלשמו   : גילתאמיר, ר"היו

  � � �התכנסנו 
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אני מבינה שאנחנו מעירי� משהו לפני שנכנסי�   :יפעת זמיר

  � � � לשיחה 

  . פרוצדוראלית זה לא תקי� כפי שאת יודעת  :אמיר גילת, ר"היו

ג� , אני מבקשת, לפחות חשוב שירש� בפרוטוקול  :יפעת זמיר

�  � � �חשוב לי שזה יאמר , בנושא שהעליתי בישיבה הקודמתלדו� , א� לא היו

המשחק הוא דו , אני מבקש שאנחנו נהיה צמודי�  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �סתרי 

  � �  �חשוב לי שזה יאמר כי אנחנו   :יפעת זמיר

, כפי ששמענו מהיועצת המשפטית, הנושא היו�  :אמיר גילת, ר"היו

  . הוא נושא אחד ויחיד

  . אני חושבת שזה חשוב, אבל חשוב שכולנו  :יפעת זמיר

הא� הנושא שנדו� בו קשור למסמ� של , שאלה  :חני פרי

אבל אני מניחה שזה לא יכול להיות דבר , למרות שלא ראינו אותו, בלהה או לא

דברי� רלוונטיי� שכתבת� שצרי� כ� , מי שישב על המדוכה, לפחות את�, מנותק

  . ני מבקשת לשמור על רוח נינוחהזאת היתה ההערה שלי וא. לדו� בזה

, השלב הראשו� אני מגדיר אותו כקבלת דיווחי�  :אמיר גילת, ר"היו

בשלב הראשו� אני מציע שנקבל . כמו שדוד הציע אנחנו נקיי� את הדיו� אחר כ�

�לאחר מכ� נקבל דיווח , אני את� לבלהה כאחת מיוזמות הישיבה לפתוח, דיווחי

, עורכת ומגישת התוכנית, א� ירצה'  מנהל רשת ב,ממנהל קול ישראל, ל"מהמנכ

�אני ביקשתי שיבוא ואז נעשה את , ששוב אני אומר, יושב ראש אגודת העיתונאי

  � � � חלקו הראשו� ע� האנשי� ואחר כ� נבקש ג� . הדיו�

מתי אתה רוצה שיכנסו , אבל יש לי שאלה טכנית  :חני פרי

�ה� לא שומעי� מה אנחנו אומרי� א� , אות� אנשי� שאתה רוצה שיביעו את דעת

�  . עליה

ואת יודעת בלהה שאני בעד , חשוב מאוד שיחד ע�  :יואב הורובי"

שאנחנו נעשה את זה באופ� כזה שבדקה שלאחר , ההתכנסות ובעד השמעת הדעות

שצריכה לתפקד וג� א� אנחנו , יש פה הנהלה שצריכה לעבוד, מכ� ביו� שלמחרת
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�� יודעי� את זהכול, ג� לי יש הרעות, רוצי , �אנחנו צריכי� לשמור על הכללי

ל "באופ� כזה שאנחנו נית� להנהלה ולאורגני� השוני� פה ברשות כולל מי שהמנכ

אבל לכול� לתת לעבוד ושלא תיווצר פה , עוזר או לא, חושב שהוא צרי� להיות

מסביב לשולח� אווירה של איזה מי� הוצאה לפועל של משהו שיפגע בסופו של דבר 

, בעבודה התקינה ואני פונה לחברי ואני מבקש שזה יעשה ברוח הדברי� הזאת

אבל אני לא הייתי רוצה שמפה אנחנו נצא , ואני בעד זה, בהחלט, להעיר, לתק�

ל יש "למתקפה פרסונאלית על ב� אד� כזה או אחר ואני מזכיר לכ� שלמנכונזלוג 

ק שמש� הוא שואב את את כל הגיבוי לפעול בהתא� להוראות ובהתא� לרוח החו

אבל אנחנו צריכי� לתת לו את , סמכויותיו ואנחנו כמליאה צריכי� לבקר ולהעיר

  .אז אני מבקש שנזכור את זה. הכלי� ג� לעבוד ולבצע את העבודה שלו

הדגל , בתחושות שלי יואב, אני רוצה לומר משהו  :גאולה אביד�

  � � �מה צריכה להמשי� הזה שכל הזמ� מניפי� שהעבודה צריכה להיעשות והרפור

  .להתחיל  :אמיר גילת, ר"היו

להתחיל או להמשי� מה שגלגלת� מהיו� שאנחנו   :גאולה אביד�

אבל אני לא רוצה שיווצר מצב שבש� הדבר המקודש הזה תהיה , הכל טוב ויפה, כא�

יהיו אנשי� שיחשבו שבש� היות� בעלי , יהיה פה דבר שהוא חד צדדי, פה דורסנות

הרפורמה תתנהל במצב של הלנו אתה א� , או אחר מותר לעשות הכלמקצוע כזה 

וא� רוצי� שתהיה שקיפות וכבוד זה צרי� להתנהל כ� ולא בש� הרפורמה , לצרנו

כמו מלחמת אנגליה או צרפת שבש� משהו בהיסטוריה מותר להיות דורסניי� כלפי 

�  . אנשי

  ?איפה קר�  :בלהה כהנא

  ? הדיו� עצמואת מתחילה את  :אמיר גילת, ר"היו

  . אמרת שכול� יהיו אז שכול� יהיו, וודאי, כ�  :בלהה כהנא

  .אני התכוונתי אחרת אבל בסדר  :אמיר גילת, ר"היו

  . מי שאנחנו מדברי� עליה�  :כהנאבלהה 

 ) �  )כניסת משתתפי
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מי שהיה איתי בקשר בשבועיי� האחרוני� יודע   :בלהה כהנא

לושה ימי� לא היה לי קול בכלל ולכ� זה אומר שש, שאני איבדתי את הקול אמיתי

�אני רוצה . אני חייבת להיעזר במקרופו� ואני אפתח במשהו שאולי יקשר בי� הדברי

א� את� זוכרי� באו בני ישראל , מפרשת המתאונני�, ככה להזכיר מספר במדבר

זכרנו את , ה� אמרו לו, והתאוננו למשה רבנו ואמרו לו כשה� היו בדר� במדבר

פע� היה לנו מאוד טוב , את האבטיחי�, את הקישואי�, אכל במצרי�אשר נהדגה 

ויאמר משה , ה ואומר לו"ועכשיו אנחנו נמצאי� פה במדבר הזה ואז משה פונה לקב

�למה הרעות לעבד� ולמה לא מצאתי ח� בעיני� לשו� את משא כל הע� , אל הש

,  ממשי� ואומרהוא, א� אנוכי ילדתיהו, האנוכי הריתי את כל הע� הזה, הזה עלי

זה . וא� ככה אתה עושה לי הרגני נא הרוג א� מצאתי ח� בעיני� ואל יראה ברעתי

 איש מזקני 70אספה לי , ה אומר לו"בהמש� יש סיפור שהקב. ה"אומר משה לקב

 �ישראל וה� יהיו יחד אית� כדי שכל המשא הזה לא יפול עלי� לבד וה� מתאספי

 עה משרה עליה� מרוחו מופי"י שהקב איש ובה� אלדד ומידד ואחר70�כל ה

זאת אומרת ה� התחילו לדבר ככה , הסיפור שאלדד ומידד כתוב התנבאו במחנה

ויע� יהושע ב� , בגנותו של משה ואז יהושע ב� נו� והתחילו לדבר 70�פרשו מה, קצת

, אחרי שהוא ראה שה� יוצאי� נגדו, אדוני משה כלא�, נו� משרת משה ויאמר

. הטל עליה� צרכי ציבור וה� כלי� מאליה�, מה זה כלא�, מרי ואו"ומסביר רש

הטלת עליה� להיות משרתי , אתה לא צרי� להעניש אות� יותר מזה, זאת אומרת

, יכולי� כולכ� להגיד שאני נאיבית, להגיד לכ� את האמת. אתה גמרת אות�, ציבור

�, אמרתי לוו, זה מה שבעלי אומר לי בער� ארבע פעמי� ביו� בשבועיי� האחרוני

�זה , אתה יכול לחרב אותי לשי� מצבה ולכתוב הנאיבית הכי גדולה שהכרתי בחיי

אולי אני , מה שאני אומרת אני אומרת באמת ותכו ע� זה, יהיה בסדר מבחינתי

, ככה אני מרגישה, אני מרגישה שבסיפור הזה. נאיבית אבל זה מה שאני מרגישה

האמת , כל מי שרוצה, דו פה מה שרוצי�יגי. שאנחנו באמת נאבקי� על הדמוקרטיה

אנחנו נציגי ציבור וכל מי שפה מייצג . שמנסי� לסתו� פיות, כפי שאני רואה אותה

אני לכאורה נבחרתי כנראה כמייצגת איזה , איזה שהיא נגזרת מהציבור הישראלי

אחרי� , יש פה אנשי� מדהימי� שהכרתי בשבועיי� האחרוני�, שהוא מגזר
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�א� אנחנו נאפשר סתימת פיות ולא משנה מה הדעה של אותו , שמייצגי� אחרי

לא יעלה על הדעת שבשידור . לדעתי זה באמת הרס הדמוקרטיה, אחד שאומר אותה

�כי את� תראו כשאנחנו נביא את , ציבורי לא יהיה ביטוי לכול� ואני מדגישה לכול

מסמ� שיש זה , המסמ� של ועדת האתיקה שאני אקדיש לו עוד כמה מילי� אחר כ�

אנחנו לא יכולי� ללכת לשנות לפני , תתנו להביע דעה, האחד אומר, לו כמה עקרונות

צריכי� לתת לשידור , יש תחרות בערוצי� אחרי�, עברו הימי� האלה, די,  שנה50

לא יעלה על הדעת שתהיה הבעת דעה , אבל חייבי� לאז�, הציבורי להביע דעה

מייצגי� את כל ,  אנחנו פה כנבחרי ציבור,לקבוצה מצומצמת בציבוריות הישראלית

הרבדי� של החברה וכל אחד מאיתנו צרי� ויכול להילח� כדי שתהיה זכות ביטוי 

וא� המלחמה הזאת שהובלתי וכשאני אומרת . לכל אותו רובד בחברה שהוא מייצג

לא הגעתי למצב , אני לא אל� לפרפרזות כמו משה רבנו, שהיא עלתה לי בכוחותי

, אני לא מכירה את עצמי, אבל זה משהו שלא הורגלתי לו מעול�,  מזהרחוק, הזה

אבל זאת הרגשה של שליחות שא� , אני אומרת לכ� בכנות, לא יודעת לאיפה נפלתי

ואת� . אני חושבת שאנחנו לא יכולי� לתת יד לזה, אני פה אני חייבת לעשות את זה

ושבת שפע� ראשונה בחיי� אני ח, יושבת פה קר�, אני אומר עוד מילה, יודעי� מה

אני , דיברתי איתה סביב הסיפור הזה כמה פעמי� כדי להבי� מה קורה, ראיתי אותה

אני לא חושבת שאנחנו , ממש לא, אני לא מתחברת לדעות של קר�, אגיד לכ� בכנות

אני לא כל , לא כל כ� נראה לי, לא כל כ� נראה לי לפחות, אפילו מייצגות אותו מגזר

אני , ממש לא, אני לא אוהבת את הדעות הכלכליות שהיא מובילה, תהכ� מכירה או

 שאני למדתי עומר מואב'  לפעמי� מביאה את פרופהיא, דוגלת בקו לחלוטי� אחר

אבל זה בכלל לא רלוונטי במה אני דוגלת ואת זה אני , אני דוגלת בקו שלו, אצלו

קר� עושה תוכנית , אממש לא רלוונטי א� זה מה שאני דוגלת או ל, חוזרת ואומרת

מקצועית ואני רוצה שיקו� מישהו פה בחבורה הזאת ויחלוק , יסודית, אינטליגנטית

, אינטליגנטית מקצועית ואחראית והציבור מצביע ברגלי�, על המילי� שאמרתי

�א� , אנחנו כנבחרי ציבור. בזה שהוא מקשיב לה ויש לה רייטינג כזה גבוה, באוזני

אני רואה אותה ש בקריטריוני� של שידור ציבורי כפי יש תוכנית טובה שעומדת

אי� שו� סיבה בעול� שיהרסו , והציבור רוצה להאזי� לה, שאנחנו הגדרנו אותו
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זה לא שיש כאלה אחוזי האזנה גבוהי� לכל שלל , זה פשוט לא יכול להיות, אותה

, ני�לכמה שידורי� כבר מאזי, את� יודעי� שזה לא ככה, ברשות השידורהתוכניות 

אז א� יש תוכנית טובה יפגעו בה כי היא אומרת דברי� שלא ערבי� לאוזנו של 

אבל אסור לנו שזה , אני אומרת לכ� שה� ג� לא ערבי� לאוזני? פלוני או אלמוני

שההנהלה תשב� ואני חוזרת ואומרת את זה בכל , יש פה הנהלה נכבדה. יהיה שיקול

במשבצות , � במשבצות אחרותשההנהלה תשב, הזדמנות וחברי ועדת האתיקה

שישבצו אנשי� אחרי� , אני לא מתערבת בזה, מה שה� רוצי�, במשבצות, דומות

אבל אל תסתמו את , שיביאו את הדעות של כל אחד מהמגזרי� שאת� רואי� פה

. לא יכול להיות דבר כזה. הפה למישהו שמביא דעה טובה ואינטליגנטית ואחראית

א� . בת שחובתנו כעובדי ציבור להילח�חמת ואני חושעל זה אני פה ועל זה אני נל

יש עוד יש שאלות משפטיות אחרי חוות הדעת שחנה הכינה ואני סברתי מתחילה 

, אבל אני ג� ביקשתי מחנה לאור האירועי� בישיבה הקודמת, שזה בדיוק המצב

מיד אחרי הישיבה אני פניתי לחנה ושאלתי אותה א� היא ג� יועצת משפטית שלי 

כי פע� שעברה , אנא תנחי אותי, אז אמרתי לה, רת מליאה ויהא אמרה לי שכ�כחב

אמרו דברי� שבעיני ה� לא נכוני� אבל אני לא מתווכחת ע� יוע� משפטי שאומר 

ולכ� ביקשתי את ההנחיות של חנה אי� אני , משהו ואז לא נתנו לקיי� את ההצבעה

, בעיני, אית� את חוות הדעתיכולה לפעול כדי שלא תעלה אחר כ� טענה משפטית ור

לפחות כמסמ� משפטי שחנה הוציאה אתמול בלילה , המקסימה, מותר לי להגיד

להביע דעה או זה לא שיש שאלה א� אנחנו יכולי� , והמסמ� הזה אומר במפורש

, אנחנו חברי המוסדות. בשביל זה אנחנו נמצאי� פה, אנחנו חייבי� להביע דעה, לא

 הידע המקצועי מצוי בידי ההנהלה ורק ההנהלה היא לו המחוקק היה סבור שכל

בשביל מה הוא הקי� בכלל , זאת שקובעת מה התוכניות ומה ראוי שישודר ומה לא

אנחנו הרי לא באנו לאכול את הבורקסי� . בשביל מה אנחנו נמצאי� פה, מוסדות

 אנחנו נמצאי� בשביל להתוות מדיניות ולהביע דעה וא�, המצוייני� שנמצאי� פה

יש תוכנית מסוג התוכנית הזאת ואת� יודעי� וכולכ� מביני� וחנה ג� כתבה את 

אי אפשר להפריד בי� השניי� ותיכ% יגידו , יש מצבי� שמגיש עושה את התוכנית, זה

�אנחנו יכולי� כשהמנחה והתוכנית ה� היינו , לי את� לא יכולי� להתערב במינויי
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 נתוני ההאזנה לקראת הכנת הישיבה כשבדקתי את, קחו את הדוגמה הכי טובה. ה�

�הרי יש תוכנית , היו� אז ראיתי שהתוכנית שהיתה של ירו� דקל ירדה פלאי

אנחנו לא צריכי� להיות אנשי מקצוע ע� תואר , אז זה ברור לכול�, במקומה

ירו� דקל עשה תוכנית מאוד יפה שהיתה לה האזנה מאוד , בתקשורת להבי� את זה

אותו . � אז יש את התוכנית ע� אותו ש� אבל אי� לה האזנהגדולה וברגע שירו� הל

, לקראת הישיבהעשיתי עבודת הכנה , אני בדקתי, אני רוצה לומר לכ�. דבר פה

טענה אחת היתה שיש , הועלו בישיבה הקודמת כמה טענות כנגד התוכנית עצמה

אני , ני�פניתי לאומבודסמ� וביקשתי לקבל ממנו נתו, המו� תלונות כנגד קר� נוייב�

�בשנה האחרונה , קיבל עליה תלונות, האומבודסמ� הקוד� בדק, לא אלאה אתכ

הוא דחה את כל התלונות כנגדה ואת� יודעי� שאלישע לפחות כפי שהוא הציג 

כ� שהתוכנית של , ממש לא, בפנינו בוועדה הוא לא אהב את הבעת הדעה בשידור

תלונות .  כל התלונות נגדהקר� לא בדיוק היתה ערבה לאוזנו אבל הוא דחה את

בשנה הקודמת התקבלו חמש תלונות וא� את� רוצי� לשמוע פרטי� אני , אחרות

�הנתו� השני שהעלו זה . ממש מיותר, אני חושבת שלא כדאי להלאות, אביא לכ

יש , אכ� ממה שאני הצלחתי להבי� ואני חושבת שאני לא טועה, אחוזי הרייטינג

, ככלל ירידת ההאזנה,  ג� לתוכנית של קר� נוייב�,ירידה בהאזנה לכל התוכניות

אלא שבאחוזי� הירידה בתוכנית שלה היא בי� המועטות או הכי מועטה או משהו 

זה אולי נכו� , אז להגיד שיש ירידה בהאזנה. כזה יחסית לכל התוכניות האחרות

בפועל התוכנית שלה שומרת הרבה יותר מתוכניות . אבל זאת לא התמונה המלאה

אני לא זוכרת אי� קוראי� , התוכנית בצהריי� ירדה פלאי�ש למשל ראיתי, רותחא

אני חושבת שזאת , אני מסכמת ואני אומרת. ירדה באחוזי� ניכרי�, לתוכנית הזאת

פגיעה בדמוקרטיה א� , אמיתי, אני באמת רואה בזה, חובתנו לדו� בתוכנית הזאת

אני חושבת שההנהלה , ה וחשובהקר� מביעה דעה אמיצ, אנחנו נית� שלא להביע דעה

חייבת למצוא מגישי� אחרי� שיביעו דעות אחרות ושונות ויביאו סדר יו� שונה 

אבל לסתו� פה או להרוס תוכנית , נדות שונות למרחב השידור הציבורי'ויביאו אג

מכל הנימוקי� של . זאת לא הדר�, בדר� כזאת או אחרת שתסתו� את הפה
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תודה רבה .  שהוא נימוק שמצדיק את הפגיעה בתוכניתההנהלה אני לא ראיתי איזה

�  . לכ

   � � אני מזכיר רק את סדר ? יש עוד דברי� לפתיחה  :אמיר גילת, ר"היו

את דעתי , אני רוצה להיצמד למה שהחלטנו קוד�  :אורי ארבל גנ"

כי אני לא יודע שו� , אני מציע שנתחיל את הדיו� אולי בשאלות, אני אגיד אחר כ�

במש� שבועיי� הדברי� האלה מפורסמי� ואני ,  מה שפורס� בתקשורתדבר מלבד

מי , כמו שוועדת התוכ� היתה צריכה לדעת מזמ�, חושב שהמליאה צריכה לדעת

מתי התקבלה ההחלטה ולמה , מה היה הבסיס להחלטה, קיבל את ההחלטה

מדוע ועדת התוכ� לא יודעה על זה , מה היה התהלי� של קבלת ההחלטה, בחופזה

הא� נשאלה המגישה והא� , ראש לאחר שאושר לוח שידורי� לא במתכונת הזאתמ

היתה מעורבת בתהלי� העורכת של התוכנית ואחרי כל זה א� כבר הוחלט על שינוי 

מה היו השיקולי� שהביאו לבחור דווקא במנח� ב� שקשה להגיד עליו , הפורמט

�שיכול היה , רי� היה לאז�נניח שצ, שהוא איש בקונצנזוס ושאי� עוד אחרי� שיכולי

ל או מנהל קול ישראל שאני מניח שההחלטה "אז הייתי מאוד שמח א� המנכ. לאז�

�  . לענות ולהתייחס לשאלות האלה, התקבלה אצל

אני מבקש קוד� כל מהמבקרת שכידוע ביקשתי   :אמיר גילת, ר"היו

 � תו,אני קוד� כל רוצה לשבח את מהירות עבודתה, ממנה לערות בדיקה בנושא

אני מבי� שהשלב הוא של , ח"כתבית טיוטת הדוימי� ספורי� היא השלימה את 

ח "אנחנו לא יכולי� לדו� בדו, ח כיוו� שעוד אי� תגובות של המבוקרי�"טיוטת דו

אבל בכל זאת אני מבקש שתצייני את מה שאת כ� יכולה להגיד כ� , ח עדיי�"כדו

  . שלא נחטא לשו� חוק ולשו� נוהל

ח או אפשר לדו� "אי אפשר לדו� בדו,  לא מבינהאני  :דוברת

  ? ח"בדו

אנחנו היו� מאוד . ח"ח כדו"אי אפשר לדו� בדו  :אמיר גילת, ר"היו

�ח שהוגשה למבוקרי� וה� עדיי� לא הגיבו ולכ� "כיוו� שיש טיוטת דו, פרוצדוראליי

, אבל יש עובדות שאנחנו יכולי� לשמוע, ח הזה ג� יגיע לוועדת ביקורת"הדו

  .בקרת בדקה ג� עובדותהמ
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הבדיקה תית� מענה כמעט לכל . אני יכולה להסביר  :איתנה גרגור

  . השאלות שהעלה אורי

אבל למה התשובות צריכות להיות ממנה ולא   :אורי ארבל גנ"

  . ע� כל הכבוד למבקרת אנחנו רוצי� לשמוע את גורמי המקצוע? מבעלי המקצוע

  � � �עובדות תשמעו קוד� כל את ה  :אמיר גילת, ר"היו

  . אבל למה להפו� את הסדר, נשמע  :אורי ארבל גנ"

תנסו , אתה לא מקבל עכשיו תשובות לשאלות  :יעקב בורובסקי

  � � � למה שהיא אמרה להקשיב 

  . היא אמרה שיהיה מענה לחלק מהשאלות  :אורי ארבל גנ"

היא אמרה שכשהביקורת שלה תסתיי� היא תית�   :יעקב בורובסקי

היא , היא ערכה ביקורת, היא לא בשלב של סיו� הביקורת. אלותתשובות לכל הש

  .תציג כרגע מצג עובדתי שיהווה כלי לכל חבר מליאה בדיו� הזה

אני מודה ל� על הפרשנות ואני עדיי� רוצה , יעקב  :אורי ארבל גנ"

  . שבעלי המקצוע יענו לי ולא המבקרת

  . היא אשת מקצוע  :יעקב בורובסקי

  .  תיוו� של המבקרתבלי  :אורי ארבל גנ"

  � �  �יש דברי� שאני יכולה , אורי  :איתנה גרגור

. אל תעני לאורי, תדברי לחברי המליאה, איתנה  :יעקב בורובסקי

  . תדברי לחברי המליאה, עזבי

אני , ביקש אורי ובצדק לדעת את העובדות לאשור�  :אמיר גילת, ר"היו

יקטיבי שבדק את הנושא ל אני רוצה שגור� אובי"חושב שלפני שנשמע את המנכ

בואו נשמע מה היה , אני עוד לא מדבר פה על ממצאי� ולקחי�, מבחינת העובדות

  . בתארי� זה ומה היה בתארי� זה ומה החליטה הוועדה כמצע עובדתי לדיו�

  � � �ל אחר כ� נשמע "אולי נשמע קוד� את המנכ  :דובר

 נשמע מה היתה ההחלטה ואחרי זה, בדיוק  :אורי ארבל גנ"

  . הפרשנות

  .היא כבר היתה מסיימת  :אמיר גילת, ר"היו
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אי� , מה שכ� אפשר להגיד, משהו חשוב. בדיוק  :איתנה גרגור

, על פי נוהל כדי�, אושרה על פי נוהלתוכנית סדר יו� , התוכנית הזאת. הכל התחיל

�התוכנית הזאת . 2008באוגוסט , על פי נוהל של ועדת תוכ� בדיוק לפני ארבע שני

אושרה כתוכנית אישית ע� פינות , רק הקונספט שלה אושר, ה בוועדת רדיואושר

ע� , סופט ניוז, כשהתוכנית שמה דגש לא כל נושאי� פוליטיי�, מוסיקה, קבועות

, זה מה שאושר. זהות לאומית ואיכות סביבה, בריאות, כלכלה, נושאי חברה

המתאימה , לחתבדיו� של ועדת הרדיו עלה הש� של קר� כמגישה מוצ. הקונספט

ועדת רדיו שמה דגש שהיא מאשרת רק את הקונספט וג� , אבל שמו דגש, ביותר

אני יכולה . פה אנחנו מדברי� רק על קונספט, ל לשעבר ביקש להדגיש בוועדה"המנכ

  . להקריא לכ� את נוסח ההחלטה

  . לא צרי�  :וופא זועבי פאהו�

  .ההחלטה שבה אושרה התוכנית  :איתנה גרגור

  . זה לא רלוונטי, בל זה לא משנה כרגעא  :דוברת

ע� זווית , אבל התוכנית אושרה כתוכנית אישית  :איתנה גרגור

  . אישית

  .2008�אבל זה היה ב  :וופא זועבי פאהו�

  . זה לא רלוונטי  :דוברת

כמה שבועות אחרי שנכנסתי לתפקיד , סמו�  :יוני ב� מנח�

ילו להגיע אלי תלונות על התח, זה היה בתחילת חודש אוקטובר האחרו�, ל"כמנכ

�ביקשתי ממנו לטפל , פניתי אל מנהל הרדיו, התוכנית הזאת שנקראת סדר יו

  � � � בדברי� האלה

  ?מאיפה הגיעו תלונות  :טלי אייכנוולד

  � � � ג� ממאזיני� וג�   :יוני ב� מנח�

  ?התקשרו אלי� אישית  :טלי אייכנוולד

  � �  �בר ע� את יודעת שאני מד. התקשרו. כ�  :יוני ב� מנח�

  � � �הפנית אות� למי שאחראי   :טלי אייכנוולד

  . תנו לו לדבר ותרשמו שאלות  :אמיר גילת, ר"היו
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ג� מאזיני� וג� אנשי� שלא , אנשי� שפנו אלי  :יוני ב� מנח�

�התקשרו , שאמרו שהיא חד צדדית, אנשי� שרצו להתראיי� בתוכנית, מאזיני

�אמרתי לה� ,  הפניתי אות� לאומבודסמ�,אני הפניתי אות� למנהל הרדיו, אנשי

, דיברתי ע� מנהל, תפנו לגורמי� המקצועיי� שאחראי� על העני� הזה, זאת הדר�

במקביל אחרי כמה שבועות דיווח לי מנהל הרדיו , ביקשתי ממנו לטפל בדרי� האלה

ביקשתי ממנו , של חוסר איזו� בתוכנית, שג� אליו מגיעות תלונות בעני� הזה

�להציג בפניה� את ,  קר� וע� העורכת שלה ולהסביר את הענייני� האלהלהיפגש ע

שהתוכנית תהיה , הטענות ולנסות להגיע אית� להבנות שיאזנו את התוכנית

מהדיווחי� שקיבלתי הוא קיי� כמה מפגשי� ע� קר� וע� הצוות או ע�  . מאוזנת

לא ,  דיאלוג נעי�הדיווחי� שאני קיבלתי היו על, אני לא זוכר בדיוק כרגע, העורכת

ודיווחו לי , בפועל, זה היה לאור� כל הדר�. דיאלוג בעייתי והבטחות שהאיזו� ישמר

היא הבטיחה את הדברי� האלה אבל היא לא עומדת , המנהלי� של הרדיו שנכו�

בסופו של דבר , כל התהלי� הזה התרחש על פני כמה חודשי�. בהבטחות האלה

ינסנו ישיבה אצלי בהשתתפות מיקי מנהל כשהבנתי שהמצב לא משתנה אנחנו כ

 להתייע� אי� אנחנו מאזני� את התוכנית והגענו למסקנה 'הרדיו ויאיר מנהל רשת ב

ג� בתוכניות האלה של , שאולי כדאי להנהיג דבר שהיה מקובל עשרות שני� ברדיו

�לדוגמה תוכניות שהיו במשבצת הזאת של השידור בי� שמונה לעשר , הפריי� טיי

כמו התוכנית של דליה יאירי שהיה לצידה מנחה אורח דובי '  ברשת בבבוקר

נדמה לי שג� , אשר כה� ועוד כמה שמות שאני לא זוכר כרגע' פרופ, וייסגלס

בתוכניות שהיו לפני קר� היה , כשליאת רגב הגישה את זה היה מדי פע� מנחה אורח

. או יותר התהלי�זה פחות . מנחה אורח והחלטנו שאנחנו נכניס לש� מנחה אורח

  . א� את� רוצי� לשמוע את הרזולוציות אני יכול לבקש ממיקי

ביקשנו שגורמי המקצוע יהיו פה ולא נלווי�   :אורי ארבל גנ"

  . ל לא ישב פה"לגורמי המקצוע וביקשנו שעוזר המנכ

את החלק הזה הגדרנו . החלק הזה הוא פתוח  :אמיר גילת, ר"היו

  .כפתוח
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ההחלטה היתה שהחלק הזה פתוח , ירלא אמ  :אורי ארבל גנ"

  . א� זאת ההחלטה אז אנחנו נישאר בהחלטה. לגורמי המקצוע

  . דני אנחנו נקרא ל�, טוב  :אמיר גילת, ר"היו

  ?למה  :דני זק�

  . כי זאת החלטת המליאה  :אמיר גילת, ר"היו

  ? כל המליאה הסכימה שאני אהיה בחו�  :דני זק�

. אתה לא גור� מקצועי,  מקצועכרגע גורמי, כ�  :אמיר גילת, ר"היו

  . נקרא ל�

  � � �זה מקובל שיושב ראש אגודת העיתונאי�   :דני זק�

אבל אני אומר שכרגע זה , אני הזמנתי אות� לדיו�  :אמיר גילת, ר"היו

  .חלק שהוא לא פתוח

  .א� כל המליאה הסכימה על זה אז אני צא  :דני זק�

טה של המליאה היתה החל. המליאה הסכימה  :אמיר גילת, ר"היו

�  . שהדיו� הזה יהיה בנוכחות המליאה וגורמי� מקצועיי

  .אבל זה יושב ראש אגודת העיתונאי�  :דוברת

  . אבל הוא לא גור� מקצועי  :אמיר גילת, ר"היו

א� החלטת� שהוא גור� , אני לא דיברתי עליו  :אורי ארבל גנ"

לא רלוונטי לדיו� הוא , ל הוא לא גור� מקצועי"אני אמרתי שעוזר המנכ, מקצועי

  .  והוא לא צרי� להיות פה

, יושב ראש אגודת העיתונאי� יכול להישאר פה  :בלהה כהנא

  ?אורי

  . אמיר הזמי� אותו, אני לא הזמנתי אותו  :אורי ארבל גנ"

אני רק רוצה לכבד את החלטת , אני את� ל� לדבר  :אמיר גילת, ר"היו

  . המליאה

  . יאהאבל זה עונה על הגדרת המל  :דני זק�

  . אז צא החוצה רק לצור� הדיו� הזה  :אמיר גילת, ר"היו
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המליאה . הוא יכול בהגדרה להיות גור� מקצועי  :יעקב בורובסקי

אנחנו מדברי� על חוסר . יכולה להחליט שלצור� העני� הזה הוא גור� מקצועי

אז . יצא עכשיו יושב ראש אגודת העיתונאי� ויגיד סתמו לי את הפה, סתימת פיות

  .אירו אותו פהתש

  . אני הזמנתי אותו, חס וחלילה  :אמיר גילת, ר"היו

ברשות� אני אעביר את השרביט למיקי שיסביר   :יוני ב� מנח�

  . כדי שתקבל תשובות על כל מה שביקשת

� קשובות ימה שאני מבקש זה שתהיו ע� אוזני  :מיקי מירו

בס� הכל ,  המתחצרי� להוריד קצת את, וע� לב פתוח כי אני מאמי� בשיטה הזאת

ג� , כל העבודה פה היא מקצועית, אנחנו מדברי� פה על החלטות מקצועיות

אנחנו עובדי� ברשות , אנחנו בשליחות ציבורית, ג� יאיר קור�, ג� אני, ל"המנכ

זה לקחת כאב ראש , תאמינו לי, באנו לתפקיד הזה מתו� שליחות מקצועית, השידור

אנחנו באי� לעשות ,  דיברת על אידיאולוגיהבלהה, אבל זה בא מתו� אידיאולוגיה

, 1978�מ,  שנה35אני ע� נסיו� של . את העבודה המקצועית כי אנחנו שליחי ציבור

גידלתי את עצמי ויש לי פה מערכת של , פיתחתי את עצמי, ר למדע המדינה"ד

 �שיקולי� שבאה הכל מתו� ראייה מקצועית ומתו� הכרות ואני אנסה להסביר לכ

כל אחד בא , ולי� המקצועיי� כי את� לא תמיד מכירי� וזה בסדראת השיק

את� נציגי ציבור ואני מאוד מכבד אתכ� על , מהדיסציפלינה שלו ואי� לי שו� בעיה

כשאני , אני אסביר את הבעייתיות. כ� וכל דבר שמתקבל פה זה הכל על פי חוק

שנתתי , רבה דברי�נכנסתי לתפקיד התנהל עלי קמפיי� של סות� פיות ונאמרו עלי ה

�סליחה שאני אומר את זה , אגדות לבית פורסייט, הוראות לא לתת פתיחי� אישיי

הקמפיי� ניזו� ג� מבפני� , והסברתי את זה לאנשי� והמשיכו, בלשו� כל כ� בוטה

י אות� "ואני לא נכנס מי אבל היתה הזנה של הקמפיי� הזה כי זה חזר כל הזמ� ע

�, חזרו והדגישו שאני נתתי הוראה לירו� דקל, ג� אז, עיתונאי� שמסקרי� ג� היו

ולאסתי , מערבב אותו, אני ש� את הסדר, את� רואי�, לקר� נוייב�, לאריה גול�

אז אני שואל את . נתתי הוראה לא להגיד דברי� אישיי� בתוכנית, לכול�, פרז

�ת� א, תגידו לי, אמרתי לה�, ניסיתי לדבר אית�, וניסיתי, תגידו לי, האנשי
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מישהו הפסיק להגיד את דעתו האישית , שומעי� שהשתנה משהו בשידור בגללי

  .בי� א� אני אוהב את זה ובי� א� אני לא אוהב את זה, בפתח התוכנית

  . לא היה קמפיי�  :דני זק�

בדיוק מהסיבה הזאת אני חושב . היה קמפיי�  :מיקי מירו

זאת . חד ידבר בתורוכל א, אמרתי שנעשה שיח תרבותי. שהמקו� של� היה בחו�

�היתה ישיבת מערכת של תל אביב ונשאלה השאלה הא� נתתי , היתה קבלת הפני

, קר�, אז שאלתי את קר�, הוראה לקר� נוייב� להפסיק לומר את דעותיה האישיות

  .היא אמרה לא? אני דיברתי אית�

קיבלתי מכתב רשמי , אבל קיבלתי מכתב, לא  :מירית הושמנד

  . שאתה חתו� עליו

המכתב שראית היה מכתב ,  לצור� השאלה של�  :מיקי מירו

וכשאומר ל� מנהל הרדיו שלא היו דברי� מעול� אז הגיע הזמ� שתכבדי את . מזויי%

�  ?הוא חתו� על ידי, הוא לא חתו� על ידי. מה שאומרי

  � �  �זה מעטפה של רשות השידור   :ת הושמנדמירי

   . תרגיעי כמו שאומרי�  :מיקי מירו

  � �  �אנחנו התכנסנו לדיו� ענייני , חברי� נכבדי�  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �עולה פה משהו נורא   :וופא זועבי פאהו�

  . תני לו לסיי�, וופא  :אמיר גילת, ר"היו

א� זה זיו% אז למה לא פנית למשטרה להגיש   :מירית הושמנד

  . תלונה שזייפו את החתימה של�

  . משפטאני לא מנהל פה דיו� בבית  :מיקי מירו

כל אחד , תרשמו, תנו לו לסיי�, חברי� וחברות  :אמיר גילת, ר"היו

  . אני מבטיח לכ�, ידבר

זאת היתה קבלת הפני� וזאת האווירה שהיא   :מיקי מירו

שיש אווירת חשדנות כבר מהתחלה ואת� רואי� , בעצ� לא אווירה נכונה של עבודה

קצת לרכ� את זה בפגישה ניסיתי . זה היה הטמפרמנט מהתחלה, ג� את הטמפרמנט

את , אמרתי לה, ל"אישית ע� קר� ואמרתי לה אפילו בהמש� למה שאמר המנכ
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, אני קצת מבי� בנושאי� החברתיי�, אי� שו� בעיה, יכולה להתייע� איתי ישירות

�רק ע� דבר אחד אני לא מזדהה בתוכנית וזה , יש דברי� שאני מאוד מזדהה אית

אי� לי בעיה ע� זה שקר� נוייב� מובילה קו .  הדר�מה שאני הול� להגיד לאור� כל

זה , אגב בהמש� לדבריה של המבקרת שמדובר בתוכנית לא פוליטית, חברתי

התוכנית הזאת , זה הקצאת ערכי� ומשאבי�, מה זה פוליטיקה, אולטרה פוליטי

�אז להגיד שזאת לא תוכנית פוליטית זה על , מדברת ג� על ערכי� וג� על משאבי

התוכנית הזאת זאת תוכנית , זה שמטפלי� בענייני� חברתיי�, זה בסדר, הכיפאק

אני , זה מכבסת מילי�, רק לא להצטעצע ולהגיד שזה סופט ניוז, פוליטית וזה בסדר

תוכנית , לא לכתוב לי שזאת תוכנית אישית, לא לכבס מילי�, אוהב מילי� אמיתיות

אני אגיד לאריה גול� שזאת אז ג� מחר ? של שעתיי� כל יו� זאת תוכנית אישית

כל מגיש קבוע זה , אני אגיד ג� לאסתי פרז שזאת תוכנית אישית, תוכנית אישית

אנשי� אולי לא הבינו , אז יש פה כמה בעיות שנעשו בתו� לב. כבר תוכנית אישית

כי אנשי� , אני לא בא בטענות, את הדברי� עד תומ� ג� בוועדת התוכ� הקודמת

לא בהכרח כול� באי� , כל אחד בא ממקו� אחר, בוזרותבאי� מדיסציפלינות מ

הבעיה המרכזית שעולה מהתוכנית היא בעיה . ממקצוע הרדיו ויודעי� במה מדובר

אבל יש , ברור שהיא נבלעת, האתיקה נבלעת בפני�, לא אתיקה ולא כלו�, מקצועית

פוסט אנחנו בעיד� . פה בעיה מקצועית של שיקו% של הרבגוניות בחברה הישראלית

אנחנו צריכי� לשק% את מכלול הדעות והעמדות ואנחנו צריכי� לתת , מודרני

לא להביא , זה לספר את הסיפור כמו שהוא, לאנשי� ואני לא קורא לזה אפילו איזו�

סיפור חלקי אלא לתת לעוד קולות לדבר ולא יכול להיות מצב שמישהו עולה 

 ונכו� ונכו� ונכו� ואחר כ� עולה בתוכנית וזוכה ליחס אמפטי והכל בסדר ונהדר וכ�

ככה לא עובדי� . מישהו ע� דעה אחרת וחותכי� אותו ע� כל השאלות האפשריות

השדר המקצועי צרי� לקחת ג� את העמדות שנורא מעצבנות , בצורה מקצועית

יש הרבה אנשי� שמביאי� לי את הסעי% , אני משדר המו� שני�, אותו ותאמינו לי

, אז אני לא אוהב את הדברי� שלה�, בסדר,  נות� לה� לדבראבל אני, מפה עד לירח

קחו את , קחו את אריה גול�, לא שאני מדבר על עצמי, וככה עושה מגיש מקצועי

יש כאלה , אלה שזוכי� לדבר. תנו לה� לדבר, ה� נותני� לאנשי� לדבר, עודד שחר
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, ברור, תשאלת� איזה תלונו, שלא מגיעי� למקרופו� וכא� קיבלתי המו� תלונות

זה שזה נורא , מה מניע אותי, יש מדרג של מוטיבציה של אנשי�, מגיע לאומבודסמ�

בוער לו בעצמות אומר אני אכתוב לאומבודסמ� או אני אכתוב למנהל הרדיו או 

אז זה המתלונ� הטיפוסי בעל , אפילו אני אמצא אותו ואני ארצה להיפגש איתו

קי� בטלפו� אחד או רק שולחי� מכתב אבל יש מתלונני� שמסתפ. המוטיבציית על

אתה . עברתי תחנה, פשוט אומרי�, ואפילו לא מצפי� לתשובה או שעושי� דבר אחר

ר בלהה כהנא את "העלתה ד. וזה דבר שמאוד מדאיג אותי. אני לא אית�, לא איתי

אלה בעלי המוטיבציה הגבוהה שכותבי� , אמרתי, הסוגיה של האומבודסמ�

נכו� שהוא צרי� לאז� בי� , בא להג� על הארגו� וזה בסדרוהאומבודסמ� מטבעו 

אבל , אבל יש בו אלמנט, האינטרס של האזרח המתלונ� לבי� האינטרס של הארגו�

  � � �עצ� העובדה 

  ? האומבודסמ� לא עשה עבודה טובה  :וופא זועבי פאהו�

כשיש מישהו . אני אומר מה הוא עושה בפועל  :מיקי מירו

, דר� כלל האומבודסמני� באי� מהדיסציפלינה של עיתונאותב, שהוא בשר מבשרנו

אד� שפנה אל . ה� לא אנשי� מנותקי�, אז יש בה� איזה נטיה לאמפטיה

א� הוא קיבל תשובה שתלונתו לא , האומבודסמ� הוא אד� שזה בוער בעצמותיו

הוא חושב שתלונתו לא , תלונתו לא מוצדקת, בסדר, אז מה קיבלנו, מוצדקת

כל . זאת אומרת איבדתי עוד אחד,  הוא פשוט מעביר תדר,ה שהוא עושהמ, מוצדקת

ובי� א� אחד שמתלונ� לאומבודסמ� אני צרי� להיות קשוב בי� א� תלונתו מוצדקת 

יכול להיות שיש לי תשובות . כי זה מעיד שיש איזה שהיא בעיה, תלונתו לא מוצדקת

יש אנשי� שה� מסלי� ע� . אל? יש הסכמה בי� כול�, ג� ביניכ�, הנה תראו, טובות

אני קיבלתי החלטה ואני חושב שהיא החלטה נכונה ואני , אומרי�, מחוייבות

אסלי� אותה עוד יותר ועוד יותר ואני אדבק בה אז צרי� לקחת את הדברי� האלה 

, הדבר הזה של תלונות ברמה לא סבירה, ברגע שזה מצטר%. יש בעיה. כסיפור מלא

בי� א� , על כל תוכנית יש תלונות, תוכנית שלא תהיהאני מקבל תלונות על כל 

פה זה בכמויות לא סבירות וזה לא עני� לא של , בי� א� טלפוני�, לאומבודסמ�

, אפילו מהמחאה הגיעו אלי אנשי� שאמרו, יש תלונות שמגיעות, שמאל ולא של ימי�
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 מול אליש לי רשימה של אנשי� שהקול שלה� לא נשמע , לא שומעי� את הקול שלי

אז בואו .  פעמי� במהל� התקופה משנה שעברה עד לעכשיו21סתיו שפיר שרואיינה 

  . יש אנשי� שמרגישי� שקול� לא נשמע. ניקח את הדברי� בפרופורציה

  . תגיע בבקשה לתשובות  :דוברת

אני חושב שאני , אני מבקש שתהיי סבלנית, לא  :מיקי מירו

לדבר ולומר את דברי בצורה הותקפתי עד עכשיו ויש לי את הזכות המלאה 

  . אי� לי בעיה, את� לא רוצי� לשמוע, ושוב אני אומר, תרבותית

  )צעקות ( 

  .הדיו� הוא אחר כ�  :אמיר גילת, ר"היו

תעשו , את� רוצי�, אני סיימתי את דברי, קי�או  :אמיר גילת, ר"היו

�  . מה שאת� רוצי

חנו פותחי� אנ, אני הסברתי מראש את סדר הדיו�  :אמיר גילת, ר"היו

�אנחנו עוד , אבל אנחנו בשלב הדיווחי�, א� יש שאלות אפשר ג� אחר כ�, בדיווחי

  . לא בשלב הדיו�

  � � �כמה זמ� מקצי� לכל   :וופא זועבי פאהו�

תנו , את רוצה שנמדוד ע� סטופר. עד ארבע הדיו�  :אמיר גילת, ר"היו

  . לו לדבר

שילוב של , הא� כ� אנחנו מדברי� על הרגל השני  :מיקי מירו

אני האחרו� , אני לא מקדש את הרייטינג, ירידה ברייטינג שאני לא מקדש אותו

אבל כשאני מסתכל על רצועת הבוקר ואני רואה שמרביתה ככולה , שמקדש אותו

ג� אצל קר� יש איזה שהוא מקו� שזאת עליה אבל עליה , ותיכ% אני את� הערה

התוכנית , 2000ח שעשיתי משנת מאוד מזערית ובס� הכל א� אני מסתכל בניתו

. 6.15והיו� היא הגיעה לממוצע של , 14�13בי� , 14%היתה על , היתה מאוד מואזנת

  � � � אי� לי בדיוק הסבר , אני עושה איזוני� בי� השעה הראשונה לשעה השניה

  . כל הרדיו ירד, סליחה  :קר� נוייב%

  . הסברתי ל� קר� שזה לא בית משפט  :מיקי מירו



  ישיבת מליאת רשות השידור

25  8.8.2012, ירושלי

אתה אמרת שהסברת לה� אבל ה� לא יודעי� את   :יב%קר� נוי

יש , אנשי� עוברי� לשמוע מוסיקה, יש ירידה בהאזנה לאקטואליה בכל האר�, זה

לפחות תגידו את . ביומ� הבוקר וביומ� הצהריי�' יש קריסה ברשת ב, צ"קריסה בגל

  .האמת

  . אני סיימתי  :מיקי מירו

  � � �להגיד שהירידה רק אצלי   :קר� נוייב%

  . אני סיימתי  :מיקי מירו

  . כבר שבועיי� אני מושמצת בכל מקו�  :קר� נוייב%

אנחנו התכנסנו כא� באופ� אנושי , בבקשה, חברי�  :נמרוד לב

נוכל לשמוע את כל הצדדי� , לעשות את עבודתנו נאמנהמכובד וראוי כדי שנוכל 

�ולי� לעשות כי בלי אינפורמציה אנחנו לא יכ, לקבל את האינפורמציה, המעורבי

  � �  �עבודה 

  � �  �אבל לא   :וופא זועבי פאהו�

בואו נשמע כל אחד כמו שאנחנו , ואני מבקש  :נמרוד לב

את� תוכלו , הוא יגמור, בואו נשמע אחד אחד. המליאה ביקשה את זה, הסכמנו

�אחרת , ככה נוכל לשמוע אחד אחד ולקבל אינפורמציה, להגיד כל מה שאת� רוצי

  � � �לא 

  � � � אבל בשביל האינפורמציה , הוא צודק  :ועבי פאהו�וופא ז

. בויכוח תרבותי שומעי� ואחר כ� מגיבי�, וופא  :אנטו� איוב

  . אי אפשר אחרי זה לשמוע את הצד השני

, אני חושב שזאת מטרתנו וזה הדבר החשוב לעשות  :נמרוד לב

  . בואו נעשה את זה מסודר

 פה הרבה ד� ח� יש, יש פה משהו ואני פונה  :יואב הורובי"

�יש פה כרגע עובדת ע� המנהל , אני מבקש מכולנו לראות מה קורה, והרבה יצרי

תסכימי איתי שע� הויכוח הזה הוא לא ראוי לפני , בלהה, שלה ומתנהל ויכוח

למצב שלא נוכל לברר את , וופא, שהתבררו העובדות וזה בדיוק מביא אותנו

אנחנו שוברי� פה ,  על סמכותו כמנהלחולקת, מעירה, יושבת פה עובדת. העובדות
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�, מה. אי אפשר ככה להשיג שו� דבר, בדיוק על זה דיברתי קוד�, את כל הכלי

 ליד העובדת שלו לפני שביררנו את למנהל הרדיו' אנחנו רוצי� לעשות לינ�

  ? העובדות

  . ומחר הוא צרי� לקבל החלטות  :אנטו� איוב

אני חושבת , מראני מסכימה ע� מה שיואב או  :בלהה כהנא

אני מסכימה להערה של , שאנחנו חייבי� לקיי� דיו� תרבותי וכל אחד ידבר בתורו

יגמרו כול� ואז ג� קר� ומירית יוכלו להעיר את מה שיש לה� , יגמור מיקי, יואב

  . לומר

אפשר לפחות לקצוב את הזמ� שאנחנו נהיה   :וופא זועבי פאהו�

�  . יעילי� בזמני

ני באמת מנסה להרגיע את האש ובואו לא נשרו% א  :אמיר גילת, ר"היו

אנחנו לא במשפט שדה , ג� מירית וקר� וכל האחרי�, את המועדו� ואני מבקש שוב

אנחנו בדיו� במליאת רשות השידור שמבקשת לבדוק , פה ואנחנו לא בשימוע ציבורי

שלב , לבקשת חבריה את הפגיעה בתוכנית ואנחנו כרגע בשלב איסו% העובדות

בואו , ללמוד את החומר ובגלל זה ג� ביקשתי את המבקרת בהתחלהתנו  .חי�הדיוו

�לא כול� פה בקיאי� כשאומרי� תוכנית סדר יו� או , נראה על מה אנחנו מדברי

  .לא כול� יודעי� על מה מדובר, תוכנית יומ� הצהריי� או ענת דוידוב

  . א� את� רוצי� יש לי נתוני� יבשי� על התלונות  :איתנה גרגור

  . אחר כ�  :אמיר גילת, ר"היו

אני מוכרח לומר שיש לי תחושה לא טובה מכל   :מיקי מירו

אני , הסכמתי שקר� ומירית יהיו, אני באתי לפה, אני מצטער נורא, הדיו� הזה

אני מאוד מכבד אתכ� אבל . הזמנתי את קר� ואני מתחיל להרגיש פה קצת לא נוח

  � � � שה פה אני חושב שנע, אני מתחיל להרגיש לא נוח

, מה הברירה. אתה חייב להגיב, אבל אי� ל� ברירה  :אנטו� איוב

  ? להשאיר את הבמה כא� ריקה ולא תגיב



  ישיבת מליאת רשות השידור

27  8.8.2012, ירושלי

אנחנו לא עורכי� פה , אני מרגיש לא נוח, אמיר  :יעקב נווה

אני מרגיש לא נוח בישיבה הזאת וא� זה , ל ולא למנהל הרדיו"שימוע לא למנכ

    .ימש� בצורה הזאת אני ק� ויוצא

  . אני מסכי� אית� יעקב  :אנטו� איוב

  �  � �אני אמרתי את הדברי�   :אמיר גילת, ר"היו

אנחנו מחזקי� את ההנהלה או מחלישי� , מה  :יעקב נווה

�  � �  �מה זאת אומרת עובדת יושבת כא� ונכנסת לדברי , אות

  )צעקות ( 

, אלא יהיה דיו� כרגע על הנוש, לא יהיה דיו� כרגע  :אמיר גילת, ר"היו

  . אחר כ�

  .אז אני יוצא מהישיבה  :יעקב נווה

  .לא עכשיו, אחר כ�  :אמיר גילת, ר"היו

  . אז אני יוצא מהישיבה  :יעקב נווה

, במגבלות שהגדרנו אני מבקש להמשי� את הדיו�  :אמיר גילת, ר"היו

  . שלב קבלת הדיווחי�, דיו� ענייני

שליחות אני פה ב, שוב אני חוזר, מתפקידי הציבורי  :מיקי מירו

הרדיו כולו , אל מול הרדיו כולו' ציבורית וכשאני מסתכל על מה שקורה ברשת ב

הרשת היחידה שקלקלה פה את הכל זה רשת , 4%� עלה בלמעלה מ, נמצא בהמראה

יש לנו בעיה של , משעה שש עד שעה שתיי�, יש לנו בעיה קשה ברצועת הבוקר. 'ב

�צי� אותו מפני שחלק מהתפקידי� זה דבר שאנחנו לא רו, ירידה במספר המאזיני

אנחנו צריכי� להיות כאלה , שלנו מעבר לשיקו% התרבות זה ג� לתת אקטואליה

זאת בעיה שאופיינית לא רק , שמצליחי� להביא את האנשי� חזרה אל האקטואליה

רק שפה יש דבר , זה לא דבר ספציפי רק לנו, בעוד מקומותל וג� "זה ג� בגלי צה, לנו

יש פה חיבור ג� של ירידה בשיעור המאזיני� , ות עליו בצורה ברורהשאני יכול לעל

ברגע שיש תלונות אנשי� עושי� לעצמ� את , וג� בריבוי של תלונות וכמו שאמרתי

ברגע שאני שלחתי מכתב לדדי או לאלישע או לעמוס גור� ואני , החשבו� הפשוט

פטת ואת יודעת רואה שהתשובה היא תלונת� לא נמצאה מוצדקת וגבירתי היתה שו
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ה� יצאו לא מרוצי� ונשארו לא , שהיו אנשי� שלא היו מרוצי� מהפסיקות של�

�אבל פה , זה על הכיפאק, פה לא יבואו לבית משפט, ומה שקורה ברדיו, מרוצי

בורחי� מהרדיו וא� אני יכול לגרו� לכ� שאני אביא עוד קהילות ועוד אנשי� ועוד 

זאת בעיה שהיו� , אני אמנע את הבריחה, יוקולות אז אני עוד אנשי� חזרה לרד

לדעת אי� אוכלי� אותה ומאחר ויש , צריכי� לדעת להתמודד ע� האקטואליה בכלל

�זה ג� איכותי וג� כמותי ואמרתי את זה כבר כמה , פה חיבור של שתי רגלי

�בס� הכל הוספנו מנחה , לא פגענו בקר� אישית. אי� לי אלא כרגע לטפל בזה, פעמי

דיברתי איתה ואני הבנתי מהשיחה הפנימית שהיתה בינינו שהיא לא אוהבת אורח ו

, את זה אבל היא תבלע את זה ואחר כ� היא הביעה מחאה על הנושא של מנח� ב�

יש ג� עני� . אז נעני�, בסדר, החלפנו, לא? אז בסופו של דבר מנח� ב� משדר, בסדר

ר מוחמד "כמו ד, יטו�האזנה והולכי� ומביאי� אנשי� כמו ארז ב, של הקשבה

אני לא רוצה להגיד בקול ר� איזה קבלת . אנשי� משכמ� ומעלה, אתי פר�, וואתד

זה לא , נעזוב את זה לרגע, לא רוצה, פני� עשו בשיחות מקדימות לארז ביטו� למשל

אני קיבלתי המו� החלטות מקצועיות , אני חושב שיש החלטה מקצועית, ראוי

�ג� , אי� לי בעיה ג� ע� מחאות, מוחי�, בסדר, שקיבלו עלי וקיבלתי אות

לא עשיתי שו� דבר , לא הלכתי לנציבות, כשמוחי� נגדי אני לא הענשתי אותה

יכולתי לכתוב לה מכתבי� ולעשות את הפעולות , למרות שיכולתי, מינהלי

ת� לו , ב� אד� כועסא� . אני מאמי� בהידברות, אני לא מאמי� בזה, המשמעתיות

כמויות של , הדברי� פה חצו כל גבול אפשרי, וזה בסדר  להביע את שלות� לו, לכעוס

, אני לא מכיר כזאת כמות וגיוס וכ� הלאה, חומר שזלגו מדברי� החוצה ה� אדירות

�אני , עושי� את זה כמוש אומרי�, לא עושי� במקומותינו, אלה דברי� שלא עושי

פה לדעתי כבר נעשה , קורא לזה מה שעושי� בבריכה לעומת מה שעושי� מהמקפצה

נסמו� את ידינו , בואו נעצור, קי�הכל מהמקפצה ואני חושב שצרי� עכשיו להגיד או

  � � �את התהלי� , על החלטות מקצועיות ונית� לה� לעשות את ההידברות

פע� אחת אתה בכובע של מקצועי ופע� אחת אתה   :נורית ירדני לוי

  � � � בכובע של איש ציבור 

  � � �י שאני עושה שליחות ציבורית אמרת  :מיקי מירו
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אנשי הציבור ה� פה ואנשי , אתה התבלבלת קוד�  :נורית ירדני לוי

  . המקצוע ה� פה

, אני מכבד אות�. אל תלמדי אותי בבקשה, נורית  :מיקי מירו

  .תסתכלי זה כתוב בכל ההגדרות, שליחות ציבוריתזאת , אני עובד ציבור

  � � �קצת ערבוב פה אבל יש , בהחלט  :נורית ירדני לוי

  .אני לא נבחר ציבור, י� שו� ערבובא, לא  :מיקי מירו

  .איש מקצוע מוער�. אתה איש מקצוע  :נורית ירדני לוי

  . זה לא דבר רע  :מיקי מירו

כי א� השינוי ? אפשר להתייחס לשאלות ששאלתי  :אורי ארבל גנ"

למה זה נעשה , הוא שינוי הוא שינוי מקצועי למה ועדת תוכ� לא ידעה מזה מראש

  � �  �מיו� חמישי 

  . אז אני אענה ל� על זה  :יעקב נווה

  . שה� יענו, ל"אבל יש מנכ, למה שאתה תענה  :דוברת

אלה , מיו� חמישי ליו� ראשו� ולמה מנח� ב�  :אורי ארבל גנ"

  . השאלות ששאלתי

  ? אבל בתור מה אתה עונה  :דוברת

  � � � אנטו� ונורית   :יעקב נווה

  ?אתה רוצה לשאול או להעיר  :ילתאמיר ג, ר"היו

  . אני שואל את החברי�  :יעקב נווה

  ? למה שאנחנו לא נענה ל�. לא יכול להיות ככה  :וופא זועבי פאהו�

  ? יש עוד שאלות למנהל קול ישראל  :אמיר גילת, ר"היו

  . כ�  :גאולה אביד�

  ?אתה רוצה לשאול  :אמיר גילת, ר"היו

ייחס לשלוש השאלות שאלתי א� אפשר להת  :אורי ארבל גנ"

  . ששאלתי

אחד זה למה לא הובא לוועדת תוכ� , תזכיר אות�  :אמיר גילת, ר"היו

�  � �  
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ל אומר "למה ההחלטה התקבלה בסו% א� המנכ  :אורי ארבל גנ"

�למה זה , למה הדבר הזה לא הובא לוועדת תוכ� לפני כ�, שזה כל כ� הרבה חודשי

אז המגישה יודעה , י ניזו� מהפרסומי�עד כמה שאנ, נעשה לפחות בתחושה ציבורית

זאת היתה שאלה , על זה ביו� חמישי לגבי זה שביו� ראשו� מצטר% אליה מגיש

למה לא הבאת� את הנתוני� האלה , למה ועדת תוכ� לא ידעה מזה מראש, אחת

, כ� או אחרת, אני מניח  מכבדי�, אנחנו היינו, לפני כ� שוועדת תוכ� תשמע על זה

א� זאת , היה מתקיי� אותו דיו� ודבר שלישי ששאלתי, אלותשואלי� את הש

  . למה מנח� ב�, ההחלטה להוסי% מגיש

ראשית אני ג� מצטרפת למה שאורי . יש לי שאלות  :גאולה אביד�

� המקצועי שניסית לומר זאת אומרת כל הפ, סו% הדר� מעיד על תחילת הדר�, אומר

זה קצת מעמע� את כל , ביע עלזה הצ, בזה ששמת אד� כזה או אחר, כא� ובצדק

הא� במסגרת , אות�מה שאני רציתי לשאול . הצד המקצועי שרצית להראות כא�

  � � � עשינו כ� , אתה אומר ראינו כ�, ההתייעלות, הייעול שאתה ד� בו

  .זה לא התייעלות  :מיקי מירו

הא� השינוי , איזה שהוא שינוי שחשבת� לעשות  :גאולה אביד�

ראית איזה שהוא משהו מקרו , הא� נגעת� בעוד תוכניות, ניותהזה נוגע לעוד תוכ

או שרק בתוכנית של קר� החלטת לעשות את השינויי� או שהשינויי� נעשו באופ� 

�כשרוצי� לעשות איזה שהוא , דבר נוס% שרציתי לומר. כללי ג� אצל מגישי� אחרי

 איזה שהיא יש, חודש מראש, מהערב לבוקר, שינוי אז השינוי הזה נעשה אד הוק

זאת אומרת כשאתה החלטת לעשות , אי� נעשה, רשימה של מי שמגיע לתוכנית

למה בכל , ודבר אחרו�. שינוי אז הא� יש כא� איזה שהוא סיעור מוחות טר� השינוי

הרי זה לא , אני רוצה להבי� מה כל כ� העלה את חמתו של הציבור בצעד הזה, זאת

�  .ת� העלה את חמתו של הציבורמה לדע, צעד שעבר חלק ברוב הציבורי

הקריטריוני� , מה שהטריד אותי זה מה שאמרת  :טלי אייכנוולד

נכו� שאני לא אשת מקצוע ברדיו אבל יש מקצוע , זה מאוד צר� לי. לקבלת ההחלטה

  � � �כשאתה אומר . בניהול וקבל החלטות זה דווקא כ� התחו� שלי

  ?את מרשה לי לקטוע אות�  :אמיר גילת, ר"היו
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  � � �אני עוד שניה אתנפל עליו , אותי לקטוע  :י אייכנוולדטל

אני חושב שהמליאה צריכה לקבל די� וחשבו�   :אמיר גילת, ר"היו

אני לא בטוח שזה צרי� להיות בפורו� , ל וממנהל קול ישראל על מה שהיה"מהמנכ

  .זה לא נראה לי נכו�. אנחנו נאפשר לה� לתת די� וחשבו� למליאה בלבד. הזה

  . לא הבנתי  :אייכנוולדטלי 

ל ומנהל קול "אני חושב שהדי� וחשבו� שהמנכ  :אמיר גילת, ר"היו

  . 'תשאלו את כל השאלות בשלב ב. ישראל יתנו למליאה לא צרי� להיות בפורו� הזה

  � � �אז אנחנו צריכי� עכשיו   :טלי אייכנוולד

  .תשאלו שאלות להשלמת הסקירה של מיקי  :אמיר גילת, ר"היו

אני מרגישה . אני חייבת להביע את הרגשות שלי  :לקרנאוויגלילה א

אני קיבלתי הזמנה לישיבה לדו� במסמ� של ועדת , מאוד לא נוח ולא טוב לי פה

זה מה שאני קיבלתי ולמע� זה , האתיקה וג� בסוגיה של האיזו� והבעת דעה אישית

 את עצמי היו� אני מוצאת. יתר על כ� לדו� בנושא של התוכנית סדר יו�. הגעתי

זה לא מכבד אותי כחברת , לא טוב לי, אני מרגישה שיש פה שימוע, בבית משפט

. אני אישית לא טוב לי, זה לא מכבד את העובדות, זה לא מכבד את ההנהלה, מליאה

 . אני לא זומנתי לזה ולא הגעתי לזה, זה לא מתאי� לי, עוד מעט קמה והולכתאני 

, את סוגיה בפני עצמה שאני חושבת בלהההנושא של האיזו� וז, יש פה סוגיה

שהמסקנות והתוצאות של הסוגיה הזאת ושל הדיו� אחרי שנדו� בזה יחולו ג� על 

, אני מרגישה בבית משפט, למה צרי� לעשות את ההפרדה הזאת, התוכנית של קר�

א� אני קמה והולכת אז אל , זה לא מכבד וזה לא טוב, אני מרגישה שיש פה שימוע

  . א טוב ליל. תופתעו

כי בדר� הזאת , אני רק מבקש שלא תקומי ותלכי  :יעקב בורובסקי

שכל מי שלא משתת% בהצבעה נות� את קולו דווקא למי , ובאופ� עקרוני אני אומר

  . שהוא מתנגד

כי רוב מה שנאמר פה נוגע אלי ומ� , ברשות� אמיר  :קר� נוייב%

והמנהל של הרדיו זוכי� ל "יואב הורובי� שהמנכ, אמר אחד החברי� פה, הראוי

אמר חבר . נעשה בי' אני בחצי שעה האחרונה הרגשתי שהלינ�, י העובדת"ע, ללינ�
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התחושה שלי , ל ולמנהל הרדיו"למנכ' הוועד המנהל יואב הורובי� שנעשה פה לינ�

�מעול� לא , שזה אגב דברי� שאני שומעת אות� לראשונה, מהדברי� של שניה

יהיה ברור ולשבת ולשמוע אות� מול כולכ� ומירית ש, שמעתי אות� עד לרגע זה

ואני יושבות כא� ומחליפות מבטי� ולא מבינות איפה אנחנו נמצאות ותסלחו לי 

אני נפגשתי ע� מיקי מירו . אני רותחת ואני נעלבת, אני כועסת, שהדופק שלי עולה

 בתל פע� אחת במזנו� של הרדיו, שלוש פעמי� באופ� אישי מאז שהוא נכנס לתפקיד

אביב לשיחת חולי� של חצי שעה שבה דיברנו בעיקר על התואר שלי ואולי אני אחזור 

כמה זה נחמד , ללימודי� ואולי אני לא אחזור ללימודי� והתוכנית שאני עושה

שש� , פע� שניה בהערכת העובד שלי ביחד ע� יאיר קור�. וצרי� לדבר וכ� הלאה

באותו דיו� לא הועלתה המילה איזו�  . בוהנמסר לי שזה ציו� ג, 88קיבלתי את הציו� 

לא נאמר לי שאני צריכה לאז� או לשפר או , לא נמסרו לי תלונות, ולו פע� אחת

, שיש לי הרבה מה להציע, רחבת יריעה, אמרו לי שאני מגישה אינטליגנטית, לגוו�

�אני , מיקי העיר אכ� שלפעמי� אני קצת קצרת רוח ע� מרואייני� כאלה ואחרי

זה מה שעושה , נכו� זה הטמפו שלי, עושה הכל כדי לשפר אותה, ת את ההערהמקבל

ומכבדת את ההערה לפעמי� ג� לרע ואני מקבלת את זה , את התוכנית לטוב ולרע

אני מקבלת , שאני מדברת מהר מדי, ג� נאמרו לי עוד שתי הערות. הזאת לחלוטי�

�, הוא עד לכל הדברי�,  ש�דני זק� ישב. ושיש לי לפעמי� שגיאות בעברית במספרי

, הפגישה השלישית האישית שהיתה. אני מניחה שג� יש הקלטה או סטנוגרמה

בירור ע� אינסידנט שהיה ע� עובד במערכת תל , ל� ולי, היתה לנו עוד פגישה מיקי

הפגישה השלישית . רק בשביל להיות מדוייקת בעובדות, אביב שלא קשור לעני�

לפני שלושה , יו� רביעי, 18.7�קפה טל בייגלס בשהיתה לי אית� היתה בבית ה

בשבע וחצי בבוקר קיבתי ממ� סמס א� אני יכולה לפגוש אות� אחרי , שבועות

ש� אחרי ששוב אמרת לי כמה , בעשר וחצי פגשתי אות� אחרי התוכנית, התוכנית

 �שאני נהדרת ואינטליגנטית ומצויינת ועושה תוכנית נהדרת ואנשי� מאוד אוהבי

 אבל יש כמה אנשי� שאני מרגיזה אות� ולכ� צרי� לשי� לידי מגיש מאז� ע� ,אותי

מי , במש� חצי שעה ניסיתי להבי� במה מדובר. זה היה הציטוט. דעות שמרניות

�אמרת לי ,  לא יכולי� לשבת ולדבר על זהלמה אנחנו, מה מוביל לזה, למה, האנשי
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אבל בשלושה , לא רציתי להגיע, משהו בסגנו� אני לא רציתי להגיע אגב למקו� הזה

א% אחד לא שאל את דעתי על , א% אחד, שבועות האחרוני� א% אחד לא דיבר איתי

נעשה בי וההתקפות והדמוניזציה ולטפול עלי שאני איזה ' אז הלינ�. מה שקורה

בכל פע� שאני שומעת על התוכנית . זה נעשה בי, שמאלנית בולשביקית מטורפת

  � � � את� יודעי� למה , ני נחרדתשהיא תוכנית שמאלנית א

זה חברי כנסת שהתקשרו ובכל הזדמנות אומרי�   :מירית הושמנד

  .לנו שאנחנו שמאלניות בולשביקיו�ת

  . זה לא משנה  :נגיסט מנגשה

כי זה עלבו� לימי� שאומרי� על התוכנית הזאת   :קר� נוייב%

ביטוח בריאות  מהנושאי� שלה זה פנסיה ו90%�תוכנית ש. שהיא תוכנית שמאלנית

� וספרות "תנ, ועובדי קבל� וזכויות עובדי� ואי� ילמדו חינו� כזה או אחר

ומתמטיקה ואי� בנויות תעודות סל ומה אנחנו צריכי� לדאוג ביו� אחרי שנצא 

�אני בתחושה לפעמי� שיש אנשי� שלא . לפנסיה וגמלאות ושלל נושאי� אחרי

 דימוי לגבי שאני לא יודעת מאיפה יש לה� איזה שהוא, שמעו א% פע� את התוכנית

�, הוא נולד וע� הדימוי הזה ה� קמי� בבוקר והולכי� לישו� ובאי� ודופקי

אני מבקשת את ההישגי� העיתונאיי� של התוכנית , מירית. התוכנית השמאלנית

א� זה תקנות של , אלה ההישגי� העיתונאיי� של התוכנית. בארבע שני� האחרונות

א� זה נושאי� שאנחנו מטפלי� בה� , זה חקיקה בכנסתא� , הביטוח הלאומי

א� את� רוצי� אני אגיד לכ� ג� את האחוזי� של ההתפלגות , באופ� שוט%

�זה . על בסיס יומיומיהנושאי� שהתוכנית מטפלת בה� , שהתוכנית מטפלת בה

עלבו� לאנשי ימי� לכנות את התוכנית הזאת שמאלנית וישבתי בפגישה מול מיקי 

התוכנית , משהו, פורמט, ת� לי קונספט, תסביר לי על מה אנחנו מדברי�, ואמרתי

�היא עובדת , כ�, היא עובדת טוב, הזאת עובדת בצורה מסויימת במש� ארבע שני

אני ג� תיכ% אתייחס לעני� של הרייטינג והירידה בשנה האחרונה שהיא יותר , טוב

אנחנו העלינו את , 7�6�זור ה באי2008�אנחנו נכנסנו ב. גדולה מהירידה של לפני כ�

יש לזה כל מיני סיבות , ויש לנו ירידה בשנה האחרונה, 8.5�8�התוכנית לאיזור ה

לבוא ולומר תאזני ע� זה או תאזני ע� . אחת מה� זה שכל הרשת בבעיה, לטעמי
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לית של הביטוח "המנכ, לאז� את הדיו� על הביטוח הלאומי, לאז� את מה, במה, אחר

, לאז� את הדיו� על מה שקורה בשיעורי ספרות, היא תוזמ� תמיד, הלאומי תוזמ�

א� יש דיוני� אידיאולוגיי� ה� מוקפדי� , מומחה למקצוע בשיעורי ספרות יוזמ�

� א� יש ,שרלוונטיות לאותו נושא, עד תו� לייצג את הדעות שנוגעות באותו מקו

�, נחנו עיתונאיותבשביל זה א, זה העבודה שלנו, דיו� אידיאולוגי אנחנו מקפידי

מדברי� פה הרבה על הבעת דעה ואני מעריכה את הלגיטימציה , אנחנו לפני כ�

אבל עיקר העבודה שלי זה לא הבעת , שאולי תינת� בקוד האתי הבא להבעת דעה

, מירית ואני אנחנו עיתונאיות, עיקר העבודה שלי זה לעשות עבודה עיתונאית, דעה

את מיטב שנותי נתתי באהבה , 23ת השידור מגיל אני ברשו, 18אני עיתונאית מגיל 

בצורה הכי , אני מאמינה בשידור ציבורי למע� האזרחי�, עצומה למקו� הזה

עשינו מדג� של ההתפלגות של הנושאי� . באמת מאמינה בזה, תסלחו לי, פומפוזית

 זה מה שאני 30%, שהתוכנית מטפלת בה� במש� החודשיי� של מר� ואפריל

, שליש מהנושאי� נוצר בעקבות פניה של אזרחי�, ל פניות אזרחי�קוראת תולדה ש

�יש פירוט נוס% א� את� . עוולה עקרונית או עוולה ספציפית שהית לאחד מה

� נושאי 10%,  נושאי חו�10%,  נושאי מקרו וכלכלה10%יש משהו כמו , רוצי

 פעמי� את� יודעי� כמה, 5%פוליטי מפלגתי , דברי� בסגנו� הזה, יהדות, מורשת

� שלושה אייטמי� ביותר 1.2%, מה שנקרא ימי� שמאל, דיברנו על נושא שטחי

�לא הבנתי ובתו� , לא הבנתי מה זה לאז� במגישי� שמרניי�, לא הבנתי. מחודשיי

אמרתי . נראה מה עושי�, בואי נדבר, אבל מיקי אמר לי. החצי שעה ג� לא הבנתי

למחרת אני מקבלת טלפו� . אבל בסדר, זה לא מקובל עלי, אני לא אוהבת את זה, לו

אנחנו מדברי� על יו� חמישי כשהתוכנית היא , שנבחר המגיש הראשו� לשבת לצידי

אני כתבתי באריכות לאיתנה ומי שרוצה לקבל . קוראי� לו מנח� ב�, ביו� ראשו�

זה המו� פרטי� , אני לא רוצה להלאות אתכ�, את הפירוט של הדברי� שלי מוזמ�

אני אמרתי למיקי וליאיר והיה לי ברור שזה . שה שבועות מאוד פסיכיי�ועברנו שלו

שהרשות כרשות השידור הציבורית תספוג אש מכל כיוו� על העני� של , מה שיקרה

ג� א� יש מקו� לדבר הזה ולטעמי אי� מקו� והסברתי לכ� למה לטעמי , מנח� ב�

�מרואייני� שלי מספיק כי אני לא עוסקת בנושאי� שצרי� בה� איזו� וה, אי� מקו
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�אבל ג� א� החלטת� ללכת על הדבר , זאת העבודה שלי, מאוזני� ומספיק מגווני

ק מהיו� למחר כאילו 'יק צ'הזה והחלטת� ללכת על זה בדר� של לעשות את זה בצ

אי� שו� דבר יותר , אי� שו� דבר אחר, זה הדבר הכי חשוב כרגע ברשות השידור

אז מכל האנשי� בעול� לקחת אד� שקוראי� ,  נוייב�רק לשי� מגיש לצד קר�, בוער

לקחת אד� שהדעות שלו נגד רבני� , לקחת אד� שע% מקשת ורייטינג, לו מנח� ב�

יצוניות ע� הדעות הכי ק, אורתודוכסיי� מכא� ונגד הקהילה ההומו לסבית מכא�

רי  מי הוא מייצג בדיוק ואני הזהרתי שיהיה כעס ציבואת, שנית� להעלות על הדעת

התראיי� , האיש הל� והלעיג עלי אישית.ואמרתי שזה יגרו� נזק לרשות וזה קרה

, הוא לא סת�, עשה את הסיבוב שלו כי כל מה שמעניי� אותו, בכל מקו� אפשרי

, תוכנית ריאליטי אגב שהתוכנית עסקה באופ� אינטנסיבי, הוא פליט האח הגדול

בתכני� האיומי� של , ממש, תרהגדול ביוטייקו� התקשורת , סדר יו� נלחמה בקשת

�אני בחיי� לא אוכל לעבוד בקשת , הזבל של הריאליטי עד רמה של קלקול יחסי

אני שרפתי את הגשרי� ע� האנשי� האלה על מה שעשיתי בארבע , וג� לא ברשת

בגלל , בגלל שאני מאמינה במה שאני עושה, שני� האחרונות נגד הפח של הריאליטי

, לא פשוט, מורכב לפעמי�, שלנו מייצרת שיח עמוקשאני מאמינה שהתוכנית 

להעביר לציבור מידע על החיי� שלו פה בכל , שמטרתו להעביר לציבור אינפורמציה

אבל חלק מהסיבות ענייני� שהעני� של המאז� המגיש האורח , תחו� ותחו� וזה גדל

 �פוגע בפורמט של התוכנית כי הדיוני� ה� נורא מורכבי� והמגישי� המאזני

ה� לא מביני� בכלכלה , ה� לא עיתונאי�, שנבחרו עד עכשיו ה� לא אנשי מקצוע

�כמוב� שכל , בא לה� להעיר הערה, ובנושאי� הספציפיי� שאנחנו מטפלי� בה

א% , השידור התנהל באופ� נקי, השלושה שבועות האחרוני� האלה ויעיד השידור

את התחושה שדורכי� אחד לא הרגיש לא את הבט� שלי ולא את העצבי� שלי ולא 

מה , למה, מיקי מה אתה צוחק, עלי ולא את התחושה שהמנהלי� שלי דורכי� עלי

מה עשיתי לכ� שהדבר הכי חשוב בעול� מבחינתכ� זה לרמוס אותי ואת , עשיתי

הכעס הוא ג� בגלל שא% אחד . מה קרה, למה, העבודה של הארבע שני� האחרונות

המאז� הבא , כל ערב בשבע בערב טלפו�, חדא% א, לא דיבר איתנו שלושה שבועות

מחר , מחר זה יהיה ארז ביטו�, מחר זה יהיה מאיר עוזיאל, המגיש הבא הוא, הוא
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ישב ש� יצחק . אנשי� שהגיעו ולא הבינו למה ה� מגיעי�, זה יהיה מרדכי קידר

יצא ממצרי� בתור  רדפנו אחריו אחרי שהוא, מזרח�, מכובד, אד� נשוא פני�, לבנו�

למה הזמינו אותי , האחרו� שלנו ש� ואחרי שעה הוא אמר אני רוצה ללכתגריר הש

למה לעשות את זה . חשבתי שמזמיני� אותי לדבר על התחו� המקצועי שלי, לפה

�והשיא היה שישבתי . למה, אצת המקו� הזה, אותנו, למה לבזות אות�, לאנשי

, קטוע יד, עיוור, יל נפשאד� אצ, באמצע השבוע ביו� שלישי האחרו� ליד ארז ביטו�

שלמדתי אותו לספרות ואני מקווה שג� הילדי� שלי ילמדו אותו לבחינות בגרות 

מבחינתי זה איש שהדר� הנכונה לכבד אותו זה לעשות תוכנית של שעה , בספרות

להקריא משיריו ולדבר על שירתו ואני אשמח להגיש את התוכנית הזאת , יחד איתו

זה לא , מדי פע� יעיר הערה וישאל שאלה עללידי כדי שלהושיב אותו . יחד איתו

אני מבינה שהזמ� לוח� אבל מבחינתי זאת היתה ההזדמנות . מכבד את האיש

אני מרגישה שעושי� לי משפט , אתה אומר שזה לא בית משפט. היחידה שלי לדבר

מאוד חשוב לי לומר מבחינת . כבר שלושה שבועות בלי לדעת בכלל על מה ולמה

בכל , התלונות א� היו כאלה לא הועברו אלינו, לא התנהל איתנו דיו�, ותהעובד

השנה הזאת לא התקיי� איתנו שו� דיאלוג על מה שמיקי תאר כא� כמקרה 

כל הדבר הזה מעול� לא עלה על , קטסטרופאלי של תוכנית שנמצאת בבעיה עצומה

כל ההלי� הזה , לא היה, לא בשיחות איתי ולא בשיחות ע� מירית, לא עלה. השולח�

דיברו איתי ולא עשיתי את , אמר כא� יוני בתחילת הדברי�, שאת� מתארי� שבו

  .לא היה ולא נברא, מה שביקשו ממני

  .אני אמרתי שזה מה שדווח לי  :יוני ב� מנח�

. לא היה ולא נברא. זה לא קשור אלי, זה ביניכ�  :קר� נוייב%

למהל� הזה של המגישי� בשורה התחתונה ונשאלת השאלה למה אני מתנגדת 

�אסא כשר אמר , היא לא תוכנית התנגחות, כי התוכנית עוסקת בנושאי�, המאזני

שמזמ� כבר פסה דרכו של האיזו� בדר� של , פע� כשהוא נדרש לשאלת האיזו�

ג� , כל אחד אומר את שלו, זה אומר אחד והשני צועק עליו שתיי�, ההתנגחות

אני לא מעלה , אני לא משסה מגזרי� זה בזה, בתוכנית אני מקפידה על זה מאוד

דיברת על . אני מאפשרת לכל אחד לדבר בזמ� שלו, אנשי� שיריבו אחד ע� השני
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אני יותר אמפטית לאד� שעשו לו עוולה מאשר , יש לי חולשה, נכו�, כ�, אמפטיה

מקבלת את ההערה . זאת נקודת החולשה שלי, צר לי, לית הביטוח הלאומי"למנכ

. בשיא הרצינות, באמת מקבלת את זה,  אהיה יותר מנומסת בפע� הבאהאני, הזאת

היא פועלת על פי , התוכנית לא נדרש לה מגיש מאז� כי היא תוכנית עיתונאית

�החלוקה של הנושאי� שלה והתגובות של המאזיני� ואפרופו , סטנדרטי� עיתונאיי

הגיעו במהל�  מיילי� ש150�תגובות מאזיני� יש כא� א� את� רוצי� למעלה מ

את� מוזמני� לקרוא אות� ולהבי� מה , שלושת השבועות האחרוני� רק בעני� הזה

מבחינתי התוכנית הזאת זה . אנחנו גורמי� לאנשי� ומה הקשר שלנו ע� הציבור

זה שידור ציבורי במיטבו ולא סת� היא זכתה לשלושה , מיצוי השידור הציבורי

� ג� האגודה לזכויות האזרח וג� "ומג� פרס א, פרסי� בארבע השני� האחרונות

לא הייתי , ה� של התוכנית, תוכנית הרדיו והפרסי� שניתנו לי אישית ה� לא שלי

מקבלת אות� אפ הייתי ממשיכה להיות כתבת מדינית או להגיש עוד תוכנית 

רק בגלל סדר היו� הספציפי שהיא , זה רק בזכות התוכנית, לא, אקטואליה רגילה

  . ייצרה

  ?את רוצה להוסי% משהו. תודה רבה  :אמיר גילת, ר"היו

, הייתי שבע שני�, אני הגעתי לרדיו. בהחלט, כ�  :מירית הושמנד

וחזרתי לקול ישראל ', טלעד וכו, ערכתי ש� מהדורות חדשות, 2הייתי בערו� , עזבתי

של , של התוכניתואני חייבת להגיד שמהנסיו� שלי בחו� כל הסיפור הזה של השינוי 

 זה דבר שלא קורה במקומות אחרי� משו� שכשיש ל� מותג מנצח אתה ,הפורמט

לדחו% , אתה מנסה לשדרג אותו, אתה מנסה לעשות אפליקציה, מנסה למקס� אותו

יש ל� מותג מנצח ורק ברשות השידור יכול לקרות דבר כזה שיש , לקד� אותו, אותו

כמות הכס% , ס%שלא לדבר על הכ, ל� מותג ואתה מנסה לרמוס אותו ולחסל אותו

 דקות פרסומת בכל שעה זה המו� כס% 11, שאנחנו מכניסי� מפרסומות בשידור הזה

אז במקו� לקחת את זה ולמקס� את זה ולקד� את זה ולמנ% את , לרשות השידור

, מקדמי� את זה, דוחפי�, מתנפלי�, שועטי�, זה ולחשוב אי� אנחנו רצי� קדימה

הה בעיני ולא מוב� ולא ברור וצר לי שהשידור  וזה תמואז פה עסוקי� בלחסל את זה

  � � �  2הציבורי ויוני ומיקי יודעי� שאחרי שהייתי בחו� בערו� 
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דקות פרסומת זה ג�  11, אני רוצה לתק� אות�  :יוני ב� מנח�

�  .זה לא רק בתוכנית שלכ�, בתוכניות אחרות ובזמני� אחרי

  .זה לא בכל התוכניות  :מירית הושמנד

  .זה בהרבה תוכניות  :יוני ב� מנח�

  � � �זה לא , אני עורכת ג� יו� שישי וזה  :מירית הושמנד

  .א� את כבר משתמשת בנתו� אז שתדעי, שתדעי  :יוני ב� מנח�

לעני� , דבר שני, זה דבר אחד שרציתי להגיד  :מירית הושמנד

ניסיתי , הדיאלוג שלי ע� מנהל הרדיו התחיל כשקיבלתי מכתב פיטורי�. הדיאלוג

לא , לא הצלחתי, ש איתו כדי להבי� על מה ולמה קיבלתי מכתב פיטורי�להיפג

היו� , בהול, לאחר מספר חודשי� מזכירתו התקשרה אלי, הצלחתי להיפגש איתו

הגעתי , התארגנתי, הזמנתי בייביסיטר, סו% סו%, אמרתי. הוא רוצה לפגוש אות�

ש מאז שנכנסת זה בהמש� לשיחה שניסינו להיפג, מיקי, לפגישה ושאלתי אותו

זה היה אחרי תקופה שהייתי חולה , דיברנו. הוא אמר לי כ�? לתפקיד ולא קרתה עוד

, מלבבת, זאת היתה שיחה מקסימה, התעניי� בשלומי, שאל אותי, חודש וחצי

רק שכמה ימי� אחר כ� קיבלתי מכתב הערה לתיק האישי ע� איו� לפניה , נעימה

טפסי� רפואיי� שאגב הכל , ל לוגיסטיקהלנציבות שירות המדינה בגלל עניינ� ש

ל� לא קיבלתי הערה לתיק האישי ומעו, אבל לא משנה, אישורי� מרופאי�, הגיע

, זאת היתה הפגישה הראשונה שלי ע� מיקי מירו, נאמר לי שהיה מדובר בשימוע

�, הפגישה השניה היתה כשזומנתי לפגישת הערכת עובד וש� נאמרו לי דברי� טובי

היו כמה הערות לגבי התוכנית אבל לא , י� יפי� והכל היה טוב ונפלאקיבלתי ציונ

. וזה מה שהיה, משהו ככה קונקרטי שהבנתי שיש פה בעיה אקוטית בתוכנית וזהו

אנחנו מתבקשות להגיש ע� , ואז קר� באה אחרי הפגישה ע� מיקי למערכת ואמרה

כי כשמשני� פורמט ואני חייבת להגיד שזה היה מאוד למורת רוחנו , מראיי� אורח

מנסי� , דני�, מדברי�, מקיימי� איזה שהיא ישיבה, אז מקיימי� ביעור מוחות

, לעשות את החלוקה בי� המראיי� אורח לבי� המגישה, לפרמט את זה, לבנות את זה

כמו שלפני שעלינו לאוויר חודש ימי� עשינו , בוני� את זה, לחלק את השאלות

�ככה , אי� זה עובד, לא עובד, בדקנו מה עובד, נוהקלט, נכנסנו לאולפ�, פיילוטי
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כל דבר שעולה לאוויר אנחנו , אנחנו עובדות, ככה אנחנו רגילות, אנחנו עובדות

אנס 'מקפידות עליו ופתאו� מצאנו את עצמנו בשינוי פורמט מבלי שנתנו לנו צ

, לא עובד, לנסות לראות א� איזה מראיי� זה עובד, ללמוד את הנושא, להתארג�

שיש מנהלי� שיש , אנחנו מכבדות את זה שיש הנהלה, כלומר הגישה שלנו היתה

זאת , אי� ה� רוצי� שיראו השעתיי� בבוקר, החזו� שלה�, � שלה�'לה� את הויז

זכות� ולכ� בואו נעשה , זכות� הלגיטימית ואמרנו שאנחנו לא יכולות לחלוק על זה

הגענו למצב כזה שזה עושה נזק את זה אבל נעשה את זה כמו שצרי� וצר לי שבסו% 

�ה� לא יודעי� על מה ה� , בלתי הפי� בשידור ואפשר לשמוע את זה שאנשי� באי

�אנשי� שמגיעי� אי� , יש התפרצות, אי� חלוקה, ה� לא מוכני� כמו שצרי�, מדברי

  . לה� מודעות לשידור וזהו

נעשה הפסקה . אנחנו סיימנו את שלב הדיווחי�  :אמיר גילת, ר"היו

בפורו� של המליאה , לאחר מכ� נשמע את האנשי� מהמעגל השלישי, ל חמש דקותש

  . ל וממנהל קול ישראל ואז נעשה דיו� של המליאה"נקבל את הדיווח מהמנכ

  

  ה פ ס ק ה

  

 כמו. חדשי� את הדיו� לאחר ההפסקהאנחנו מ  :אמיר גילת, ר"היו

נשי� שביקשו לקטע הזה בדיו� הזמנתי א, לסבב הזה, אמרתי בפתח הדברי�ש

שאינ� עובדי רשות השידור למעט יושב ראש , להופיע או שאני ביקשתי מה� להופיע

אגודת העיתונאי� אבל הוא בתוק% תוארו זה ולא מתוק% היותו עובד רשות השידור 

  . ואני את� את רשות הדיבור לדני זק� יושב ראש אגודת העיתונאי� בתל אביב

דת העיתונאי� במקרה התפקיד של יושב ראש אגו  :דני זק�

בהרבה מקרי� בשונה למשל מההסתדרות הרגילה של , הזה בפרט ולפעמי� בכלל

עוסק הרבה מאוד בהיבט המקצועי דווקא ופה בהקשר הזה האגודה , עופר עייני

ברורה והרבה יותר עומדת על שלה בנושא המקצועי הרבה יותר חדה והרבה יותר 

רה את זה קוד� בצורה ככה באמת מד� בלהה אמ, פה חברי� זה לא, בעני� הזה

. לעני� המקצועי פרופר, אנחנו פה חרדי� לעני� המקצועי, סכנה לדמוקרטיה, ליבה
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ג� המנהלי� באות� שתי , חות על הדברי� של קר� לא צר� להגיד לבדאת התשב

חות קיבלו תשב,  ע� מירית וג� ע� קר�אני יכול לאשר את זה שהיו ג�, ישיבות

או , העני� של ההערות שדיברו עליה� יוני,  חדשה ע� ציוני� גבוהי�מכא� עד הודעה

התלונות שדיברו עליה� יטוני ומיקי אכ� לא הגיעו בסופו של דבר למעט אני יודע על 

אמר לי עליו שהגיעו כ� אליה� אבל ' מקרה אחד או שניי� שאיר קור� מנהל רשת ב

וג� קר� ע� המנהלי� שלה� אני אני כ� יכול להגיד שבשני המשובי� שהיו ג� מירית 

א� יש תלונות תביאו אלינו כדי שנברר , אני אמרתי וה� אמרו במפורש, השתתפתי

אי , אי אפשר להיתלות בתלונות אמיתיות או לא אמיתיות, את זה בתחו� המקצועי

 �אפשר לבוא ולהיתלות בעני� הזה כדי להחליט החלטה מקצועית בלי שבדקת ע

התהלי� הזה לא התקיי� למעט שיחת טלפו� של יאיר , עשההגור� עצמו וזה לא נ

שיחת מזנו� או שיחת מסדרו� , אי� הגדירה את זה קר�, למעט, קור� פע� אחת וחצי

אני יושב , אמרת� בהתחלה. בירור מקצועי, שבה� הדברי� האלה לא ממש עלו

אני , 'אני עובד רשת ב, אני בא לכא� בכובע של יושב ראש אגודת העיתונאי�, ראש

�אז אצלי בקטע הזה התערבבו , אני עובד בחדר החדשות, מניח שרובכ� יודעי

�. פני�אני מכיר את זה לפני ול, לא ברמה הרגשית אלא ברמה המקצועית, הענייני

אחלה  , ת מהתוכנית של קר� יוצאי� אחלה כותרותושכשאני יושב ועור� בחדר החד

� היותר מקצועיי� ומוכשרי� שיש כי מדובר פה באחד העיתונאי�, למה, ציטוטי

א% שג� אני כמו בלהה במידה רבה לא שות% לדעות של קר� וזה לא . ברשות השידור

יש מעט מאוד , איתו התווכחתי לא מעט פעמי�, מיקי מכיר את זה, רלוונטי בכלל

  .אולי יואב ודו חיו�, אנשי� בחדר הזה שה� יותר קפיטליסטי� ממני

  ?פיטליסטלמה אני ק  :יואב הורובי"

  .זה להיפ�, זה לא השמצה, אני לא יודע  :דני זק�

  � � �אבל אני חושב שזאת דר� לא נאותה   :יואב הורובי"

  .אני אמרתי בהומור, סליחה, טוב  :דני זק�

אני חושב שההומור הזה לא ראוי שהוא ישמע כי   :יואב הורובי"

  .הוא הופ� מי� צלולי� לעכורי�, הוא צובע

  .חזרתי בי, אז סליחה  :דני זק�
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  . תודה רבה  :יואב הורובי"

מה אני , זה בכלל לא הנקודה, זאת לא הנקודה  :דני זק�

קר� היא , הנקודה היא פשוטה, חושב או מה קר� חושבת או מה כל אחד אחר חושב

, עושה תוכנית מצויינת שהיא אחת התוכניות המובילות ביותר, אשת מקצוע מעולה

אמרתי את זה בהזדמנות , חמורות הרבה יותר, ותיש בעיות חמורות בתוכניות אחר

, תוכנית דגל אדירה שלנו, הכל דיבורי� קורסת, אחרת בוועדת הכלכלה בכנסת

�שלא לדבר על רצועת , קורסת ויומ� הצהריי� שלנו יש איתו בעיות ומקומות אחרי

, הערב מארבע עד שבע ששוב בגלל תהלי� שמזכיר במקצועיות שלו את התהלי� הזה

השורה התחתונה היא כזאת מבחינתנו כאגודת . י� עני� מקצועי פרופרחבר

�אנחנו ניצבי� פה לצד העני� המקצועי לא לשמה של קר� נוייב� אלא , העיתונאי

א� מדובר באיש מקצוע , מכל דעה אחרתלעני� המקצועי של קר� ושל כל אד� אחר 

דו ובעני� הזה שעושה את העבודה המקצועית שלו כמו שצרי� אנחנו נעמוד לצי

�אני ברמה האישית ששונא לעשות השבתות ועיצומי� , ובעני� הזה אני אומר לכ

בעני� הזה אנחנו כאגודת , ה שרצו הרבה יותר לעשות ללכת ולהפריז'ומנעתי מהחבר

העיתונאי� נעמוד בהקשר הזה בכל כוח שיש ברשותנו לעשות כדי למנוע פגיעה 

, בשידור הציבורי שהוא כל כ� חשוב לנו, דורמקצועית ה� בעיתונאי� של רשות השי

שמה של רשות השידור והמעמד , כי את� ואנחנו בשורה אחת פה בעני� הזה

�  . המקצועי שלה כרשת שידור ציבורי בניגוד לכלי� המסחריי� שנמצאי

א� יש מגיש נוס% שהוא , יש לי שאלה מקצועית  :יעקב בורובסקי

  ? להחליטבסמכות מי , לא מאז� אלא מגיש נוס%

סמכות ההנהלה בתו� רשות , העני� הסמכותי  :דני זק�

בהסכמי הרפורמה אנחנו נתנו הרבה יותר כוח ,  מאוד מובנה ויותר מזה הואהשידור

  � �  �להנהלה 

  . צרי� חוות דעת של היועצת המשפטית בעני� הזה  :דובר

אתה נות� תשובה , לא הבנת את השאלה שלי  :יעקב בורובסקי

  . זה בכלל לא עני� משפטי, ליתילשאלה שלא הע
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שמי , נכבדי� ונכבדות, שלו� חברות, שלו� חברות  :ברו% אסקרוב

תל אביב רדיו קול ישראל , אני יושב ראש ועד העיתונאי� ברדיו, ברו� אסקרוב

ד כי לצערי אנחנו בתו� "וג� חבר הנהלת אגודת העיתונאי� בתל אביב ועו, כמוב�

אבל עכשיו בנושא שעליו .  ת הסכמי�תחומי� שמשיקי� להסכמי� והפר

�  � �  �% קוד� כל אני אתחיל בכ� שביקשתי להשתת, התכנסת

למה , אנחנו כרגע עוסקי�, צליחה להבי�אני לא מ  :דוברת

  � � �קוד� זה היה סגור 

, בהתחלה היינו בפורו� של המליאה. אני אסביר  :אמיר גילת, ר"היו

רמי� מקצועיי� ואמרתי שבשתיי� וחצי הרחבנו את זה אחר כ� לפורו� שהוגדר כגו

  . נכניס את האנשי� שביקשו להופיע בעני� של קר� נוייב�

  .אז ה� מופיעי� בעני� של קר� נוייב�  :דוברת

  . כ�  :אמיר גילת, ר"היו

אני מוחה על כ� שלא יכולתי להיות לימינה של   :ברו% אסקרוב

  . קר� בשעה שהיא היתה כא�

  . רשמההמחאה נ  :אמיר גילת, ר"היו

יש לנו , אלה מילות מפתח יש בפרשה, איזה תגיות  :ברו% אסקרוב

רשות , יש לנו קול ישראל, יש לנו מנח� ב�, יש לנו איזו�, יש לנו סדר יו�, קר� נוייב�

דבר אחד לא היה , לשכת ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה, הנהלה, השידור

רוצה את , משלה רוצה את שלההמ, נגיד הכל בסדר. זה אי� שמני�, במרכז כל הדיו�

אנחנו כוועד . הדבר הזה לא קרה, אי� משני� שינוי מקצועי, ההנהלה כול�, בטחונה

בישיבה רשמית  ישבנו 17.6�עובדי� עשינו את שלנו בזמ� אמיתי אי� שזה החל ב

דיברנו על , זאת כתובתנו, אנחנו ועד עובדי� בקול ישראל, אצל מנהל קול ישראל

�מולנו על הפרק עמדה .  לצור� העני� הזה על העני� של אי� משני�,שורה של דברי

�אמרתי למנהל קול . 'ארבע עד שבע ברשת ב, סוגיה של שינויי שידורי אחר הצהריי

למשל ברשת , אנחנו ראינו אות� אי� אתה משנה שינוי, מיקי, ר מיקי מירו"ישראל ד

ורט אבל אפילו כ� כדי לא שהיא היתה רשת ספ, רוצי� שזאת תהיה רשת תרבות', א

שהיא תגבש לעצמה בצורה יותר מודעת ומחודדת ותגיד משהו שאולי סוכ� כא� 
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�לקבוצה , אמרת לנו מיקי. רשת תרבות, בשולח� הזה בתל אביב לפני חודשי� רבי

, לכו לספריות, קחו שבועיי�, אל תמהרו, בואו נחשוב על המושג תרבות', מרשת א

אנחנו עוסקי� קוד� , בה כבר תוכנית אמרת אל תרו�מי שהציע ל� בתו� אותה ישי

בצורה השקטה שא� טועי� זה לא . 'אנחנו מדברי� על רשת א, כל בגיבוש המושג

, התהלי� הזה ראשית ראשיתו היה שבועיי�, ובכ�. קריסה של רייטינג וכ� הלאה

זה היה אי ש� אולי במאי ואילו כא� , המשכו יותר ואנחנו עוד לא סיימנו אותו

ה שעליה� 'אני ראיתי את החבר, שידורי אחר הצהריי� מאחת לאחת' ברשת ב

יושבי� מבוהלי� , ענת דולב ומנח� פרידמ�, הוטל לשאת את השידור הזה במשות%

  � � �לכ� באותה ישיבה ביקשנו , בקפיטריה ולא יודעי� מה עושי� ע� זה

  � � �אתה בקר� נוייב� או   :דובר

אמר . י חושב שבקלות תבי� את הקשראדוני אנ, כ�  :ברו% אסקרוב

נשנה , לא ישנה, מנהל קול ישראל לוועד העובדי� בישיבה רשמית שנכתבה וסוכמה

נשנה ג� אבל . בכל שפה שתרצו שאני אגיד, בריבוע, בעני� של קר� נוייב� באבוה

, איזו�, שינוי, עכשיו אני רוצה להגיד. אנחנו עובדי� על זה בנושא של יומ� חו�

שאל בנושא הזה של , שאל חבר המליאה או חבר הוועד המנהל בורובסקי, לגיטימי

ההנהלה , אי� ההנהלה משנה. בסדר גמור, ההנהלה מובילה, וודאי של ההנהלה, מי

�אבל , שאלה חשובה, אני אשאל אחר כ� אולי מי מנהל את המנהלי�, מנהלת עובדי

לשמוע השגות , אות�לשמוע , אני חושב שצרי� לשבת ע� העובדי�. זה מעבר לנו

ככה להחזיק רוטינה אפשר , לב ליבו של ניהול זה השינוי, מה זה, כשהולכי� לשינוי

שינוי זה לב , לעשות טייס אוטומטי באיזה שהוא מחשב ולחסו� הרבה מאוד צרות

אני , לא מלבני�, לא יושבי�, כאשר מדובר בקבוצה של עובדי�, ליבו של הניהול

�, להגיד אי� מאזני�, מדלג על הרבה דברי� שרציתי לומראני , רוצה עכשיו לסיו

  � � � אני נדרשתי לנושא הזה בעצמי וג� ניסיתי ללמוד אותו 

הדיו� הוא על התוכנית סדר , אני רק רוצה להבהיר  :אמיר גילת, ר"היו

  .יו� בלבד

כיוו� שדובר שבסדר יו� צרי� לאז� אמר . בהחלט  :ברו% אסקרוב

עושי� תחלופות וכוועד , דגל הכל דיבורי� שש� כיסא ריקדני זק� הנה יש תוכנית 
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א% , תל אביב אני מוחה שכול� באי� לש� רק לא עובדי קהילת עובדי תל אבבי

  � � � רק היו� יוסי הדר , מההנהלה, מירושלי�, מהטלוויזיה, אחד

  . שהנושא זה סדר יו�, תזכור מה אמרתי לפני רגע  :אמיר גילת, ר"היו

  . כו�נ  :ברו% אסקרוב 

  . אתה גולש להכל דיבורי�  :אמיר גילת, ר"היו

, שראה, על דר� הגזירה הלא שווה אני אומר, כ�  :ברו% אסקרוב

, אני חושב שסדר יו�, אני רוצה להגיד לכ�, סדר יו�. פה מצופפי� מישהו שמגיש

החוצה את� צריכי� להגיד שזאת תוכנית דגל ולזכות , מה שתגידו בפני� בסדר

אני לא מפריד ביניה� כי אי אפשר , קר� נוייב� וסדר יו�, ות השידוראותה בפרס רש

�קראה את תמונת הרנטג� החברתית של קר� נוייב� , זה ביחד, להפריד ביניה

נדה 'אפשר להגיד שיש לה אג. ישראל לפני שזה צ% לספקטרו� של הנראה לעי�

�ע לה פרס זה תמונת מציאות ומגי, נדה'בסו% התברר שזה לא אג, וכאלה דברי

הישג מקצועי כביר שרשות , מגיע לה הפרס הזה, רשות השידור החל מקי� אשתקד

אני אגיד את , ובכ� אי� עושי� איזו�. השידור צריכה להתבר� בו ולא להילח� ממנו

  . בזה אני אסיי� ואודה, במיקרו ובמקרוזה 

  ? אתה רוצה להגיד שצרי� איזו�  : קור�יאיר

  . י� את זהאת� רוצ, לא  :ברו% אסקרוב

  .הוא בא ללמד אותנו אי� עושי� איזו�  : קור�יאיר

' י מנהל רשת א"לאחר רצח רבי� התבקשתי ע  :ברו% אסקרוב

פתחו את התוכנית ', יצחק אלו� לעשות תוכנית שתהיה תוכנית מרכזית ברשת א

הרעיו� , שעתיי�, ל ויבדה לחיי� ארוכי� יצחק נבו�"הזאת יצחק נבו� ויצחק שמיר ז

סוג של , יושבי� שניי� אחרי הטראומה הזאת ומדברי� בצורה שצרי� לדברהיה ש

בחלו% חודש אחרי הפתיחה החגיגית המכובדת של . עימות מיושב או איזו� שכזה

�זה לא הול� , כל כ� מתורבתי� הכרזתי על פשיטת רגל, שני האנשי� כל כ� נכבדי

אתה , ועושר דעות וכ� הלאה� גיוו� בוודאי שצריכי, אתה רוצה איזו�, י�להושיב שני

את סדר היו� שלו או , את מי שמטיב לבטא את דעתו, עושה את זה במסגרת אחת

סדר היו� של המדינה כפי שהוא רואה ומפרש אותו ובתוכנית אחרת מישהו אחר 



  ישיבת מליאת רשות השידור

45  8.8.2012, ירושלי

�איזוני� , עושה את זה במיטב כשרונו וה� לא עסוקי� באיזה איזוני� ביניה

�של אני דיברתי קצת יותר מדי ועכשיו תדבר  דעות אני לא מדבר על, קולגייאליי

ואז באמת עברתי לשבוע אד� אחד . הנושא והמרואיי�. ובעצ� הנושא סובל מזה

  . ושבוע אחר אד� אחר

  )צעקות  ( 

, אני חושב שכולכ� תשמחו לשמוע את הדבר הבא  :ברו% אסקרוב

אל נדרש בכל מל� האתיקה בישר, חת� פרס ישראל הפילוסו% אסא כשר מל� בינינו

�, הוא סיפר שהוא הפסיק לבוא לעימותי� שמושיבי� אותו אחד לצד אחד, מקו

כי לא , הוא אומר למה. הוא יגיד את דעתו השונה ותתווכחו, אתה תגיד את דעת�

�אחר כ� אני אודה ואני אל� או אשאר , אני אשא את דברי, אז הוא אומר, מקשיבי

עכשיו הוא מדבר , נכרוניסטי הזהכל הדבר הא. אתה תגיד את דעת�, בקהל

מיש רוצה להקשיב צרי� להיעזר בטכניקות שעוזרות , מקצועית מקצועית מקצועית

 הא� הוא רוצה להקשיב הוא צרי� טכניק, להגשי� את הער� שבשמו הוא מדבר

מי שרוצה . שמגשימה את זה ולא מכניסה לריבי� ולא עושה איזה מצג של איזו�

במסגרות שונות ', ב�רשות דיבור נרחבת ל', א� נרחבת לאיזו� יעשה רשות דיבור

אנחנו כמוב� כוועד , עוד מילה אחת שלא קשורה. ושלו� או דיו� מתורבת בישראל

  . נעשה את חובתנו ושלמותנו, עובדי תל אביב  נלווה את העני� הזה

� זאת פניה שקיבלתי ב, רני בלייר תציג את עצמ�  :אמיר גילת, ר"היו

SMS כשהוא שמע שיש דיו� הוא ביקש להופיע ואפשרתי לו, וע מרני השב.  

יושב ראש , אני במאי, שמי רני בלייר, שלו� לכול�  :רני בלייר

הנושא סדר יו� וקר� נוייב� הדליק נורה אדומה בקרב . איגוד הבמאי� לשעבר

כבר . אנשי� שנאבקי� כבר הרבה מאוד שני� על דמוקרטיה בערוצי השידור

, את� צריכי� להבי� דבר אחד. בקלמ� מג�' מדי� בשערי רשת בשבועיי� אנחנו עו

, הסיפור הזה בא מטע�, תדברו איתי על מה שאת� רוצי�, תדברו איתי על איזו�

מיליארד , הוא לוקח כס% מהציבור, הוא ממשלתי, השידור הציבורי הוא לא ציבורי

את לרשות זה הופ� את הרשות הז. מס נוס% למיסי� שאנשי� משלמי�, שקל בשנה

�זה לא ימי� או , זה לא יכול להיות, שהממשלה מדברת מהגרו� שלה דר� האנשי
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היא לא יכולה כל , זה רשות שידור ציבורית, זה לא קפיטליז� או סוציאליז�, שמאל

לא יכול להיות שרשות השידור תהפו� להיות , הזמ� לדבר רק את קול הממשלה

�אנחנו יודעי� לא� את� הולכי� ,  שלכ�ואנחנו יודעי� את התוכניות. ישראל היו

אנחנו יודעי� איזה פחד ואימה , 33אנחנו יודעי� את התוכניות של ערו� , ע� זה

אלה אנשי� שלנו , אנחנו מדברי� ע� אנשי�, בכל הערוצי�, שולטי� בערו� הזה

�זה המצב . שיצוטטו לה� לחדרי�, שעובדי� אצלכ� בפחד שיצוטטו לה� לטלפוני

באתי להגיד לכ� את , ואני אומר לכ�. ודעי� את זה כא� אבל זה המצבואנשי� לא י

ובש� ציבור של אנשי� שנלח� ויש לו קרדיט , זה בש� האנשי� שלי שבחו� עכשיו

אנחנו לא ננוח ואנחנו לא , של עשר שני� של מאבקי� על חופש ביטוי ודמוקרטיה

רו� של הציבור ולא תהפכו את הערו� הזה לע, ניש� עד שאת� תשנו את הדר� הזאת

  . זה כל מה שיש לי להגיד. לערו� של הממשלה

הזמנתי אות� כי האומבודסמ� , אלישע. תודה  :אמיר גילת, ר"היו

א� יש , הנוכחי הוא חדש בתפקיד ורצינו את הזכרו� הארגוני של� ואת המטע� של�

 לא דיברתי אית� לפני הדיו� אבל א� יש משהו שאתה מרגיש, משהו שאתה מרגיש

�  .שאתה יכול לתרו� לדיו� מבחינת התוכנית סדר יו

  � � �א% אחד לא דיבר איתי לפני שבאתי   :אלישע שפיגלמ�

  .בכוונה  :אמיר גילת, ר"היו

ואני מוכרח לומר שלא ממש ידעתי למה אני   :אלישע שפיגלמ�

אני מאוד אני עוקב אחרי מה שמתפרס� ובצור פנסיונר של רשות השידור . מוזמ�

אני חושב שההנהלה הנוכחית עושה .  לא עובד ע� ההנהלה הנוכחיתשמח שאני

�, ככה לא נוהגי� בעיתונאי�, ככה ל מנהלי� גו% שידור, מעשי� קטסטרופאליי

ככה לא משדרי� לציבור שזה אמור להיות רשות השידור שמשדרת אינפורמציה 

 לקול ללו% ומנסי� להפו� את רשות השידור'ככה הופכי� לז. מדוייקת ומהימנה

עושה את זה מיקי מירו שבזמנו ננז% על זה שהביע את דעותיו בתוכניות . אדוניו

�מה שאת� עושי� . שהוא שידר והיו� הוא בא בתור הקומיסר לשתק אנשי� אחרי

אני . ואני שמח שאני לא עובד פה יותר. את� יורי� בה ברגל, היו� לרשות השידור

צר ושא% אחד מכ� לא יוכל לשלול שמח שאת הפנסיה שלי אני מקבל ממשרד האו
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עברת� לנקמנות אישית בשיטות שהיו . כי זה אחד הדברי� שמפחידי� פה. לי אותה

ל ועושה "י אותו מנכ"חזרה לפה ההנהלה שטופחה ע, ל שהודח"נהוגות אצל מנכ

�זה מה . עכשיו מה שנקרא אבי ייסר אתכ� בשוטי� אני אייסר אתכ� בעקרבי

.  הרוח של רשות השידור והורגי� את האמינות שלהשאת� עושי� והורגי� את

דיווחתי לכ� על , בתור נציב הקבילות קיבלתי הרבה קבילות על הרבה תוכניות

�ל "המנכ, היה לי נוהג קבוע שאחרי בירור של כל קבילה היה היושב ראש, כול

התוכנית . והממוני� הישירי� מקבלי� העתק מההחלטה שלי ומהקבילה שהגיעה

, לא בדיו� מסודר, נוייב� סדר יו� הוגדרה מה שנקרא בלחישות מסדרו�של קר� 

כל מה שנדרש , שפירושה שהמגישה יכולה להביע את דעותיה, כתוכנית אישית

ולא פע� הערתי לקר� בעני� . ממנה זה לדאוג שיהיה ביטוי ג� לדעות מנוגדות

שדרשתי וכשחשבה שאני צודק היא אמרה לי אני אעשה כ� וכשהיתה פע� אחת 

אינה , לכ� לבוא ולהגיד קר� נוייב� אינה אחראית. הדבר נעשה, שהיא תתנצל

זה שאת� הנהלה לא אומר שאת� , מי את� בכלל, על סמ� מה, מסוגלת לנהל שידור

�לא כדי להרוס , נית� לכ� גו% כדי לשפר אותו. יכולי� להרוס את הגו% שנית� לכ

לא מפני שהיא , תגובות והאזנה גבוהההתוכנית סדר יו� זכתה להרבה מאוד . אותו

בש� להכניס מטור% , לבוא ולקלקל אותה, לא טובה אלא רק מפני שהיא טובה

א� בשביל זה הזמנת אותי אז . מיקי ירדת מהפסי�, מנח� ב� בתור מאז� של משהו

  . קיבלת את זה

  � � �אני , הוא לא הזמי� אות�, לא  :אמיר גילת, ר"היו

  . תרבות דיבורתשמור על   :מיקי מירו

ואני , אני הזמנתי אות�, הוא לא הזמי� אות�  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �מבקש באמת 

  . זה הכל, תשמור על התרבות  :מיקי מירו

  � �  �לא להגיע   :אמיר גילת, ר"היו

תרבות דיבור ,  תרבות דיבוריאל תקשקשו בעניינ  :אלישע שפיגלמ�

�מאחר וביקשת את דעתי ת� לי . זה אי� שאתה מדבר ואתה אומר דברי� גלויי

  . לא הזמנת אותי כדי להשתיק אותי, להביע אותה
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  .וודאי שלא, לא  :אמיר גילת, ר"היו

  .מדבר כמה שאני רוצה, אני פנסיונר  :אלישע שפיגלמ�

, אנחנו הולכי� בארבע, לא כמה שאתה רוצה, לא  :אמיר גילת, ר"היו

  .אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה

היו מקרי� , הקבילות נבחנו, היו קבילות. בסדר  :אלישע שפיגלמ�

היו כמה , שהוא השתיק דעות, בודדי� שהיתה לי טענה כלפי המגיש שהוא לא נת�

וכמה מקרי� שאמרתי שלדעתי צרי� לדאוג להזמי� אד� בעל דעה אחרת בתוכנית 

. מעול� לא דרשתי לשתק, למיטב ידיעתי הדברי� נעשו ולא היו לי טענות. קרובה

 פניתי לוועדת האתיקה שתכי� כללי� כדי לבחו� את הנושא של הבעות דעה אני

�אני לא יודע , למיטב ידיעתי הוועדה דנה בעני� בהרחבה בכמה ישיבות, בשידורי

אבל למה ההנהלה מיהרה להתערב בעני� לפני שהיא , א� זה כבר הסתכ� או לא

�ביקשתי מוועדת האתיקה . א לא נוהגת על פי כללי�למה הי, קיבלה את הכללי

ומהנהלת רשות השידור לקבוע כללי� לפיה� יבחרו האנשי� שעושי� תוכניות 

למיטב ידיעתי ג� ההנהלה הזאת כמו הקודמת לא טרחה להכי� כללי� , אישיות

ככה זה . ל"לפי שרירות ליבו של המנכבוחרי� מגישי� לתוכניות , אי� כללי�. כאלה

אני לפחות לא , ל הזה"ל הקוד� אני מנחש שככה זה ג� אצל המנכ"אצל המנכהיה 

  � � �יודע 

כדאי שתבדוק לפני שאתה מטיח , אתה טועה  :יוני ב� מנח�

  . האשמות

  .אני לא יודע, אני חושב, אז אני אומר  :אלישע שפיגלמ�

  . אז א� אתה לא יודע למה אתה אומר  :יוני ב� מנח�

א� אתה טוע� .  אומר מה אני לא יודעכי אני  :אלישע שפיגלמ�

  .שנקבעו כללי� תציג אות� למליאה

  . אתה זה שטוע�, אני לא טענתי דבר, אתה טוע�  :יוני ב� מנח�

  � �  �אני חייב למקד אות� , אלישע  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �מיקי , אל תזלזל בפנסיה  :רני בלייר

  .אני לא מזלזל  :מיקי מירו
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  .  לפנסיונר כאילו זה משהו מזלזלאל תתייחס  :רני בלייר

  .חס וחלילה, לא  :יואב הורובי"

  . רק על תרבות דיבור  :מיקי מירו

יהיה ל� בטח הרבה מה , אני עוד לא גמרתי יואב  :אלישע שפיגלמ�

צרי� לקבוע דר� , צרי� לקבוע כללי� לפי מה ממני� את המגישי�. להגיד אחר כ�

 �  � � �לבחור אות

רציתי להבהיר ל� שעל פי החלטת המליאה אנחנו   :אמיר גילת, ר"היו

� זה נושא כללי�.  לדו� רק בתוכנית סדר יו�אנחנו חייבי�, לא יכולי� לדו� בזה היו

  � � �אז א� יש ל� משהו להגיד ספציפית על התוכנית , אחר

  . יותר אי� לי מה להגיד  :אלישע שפיגלמ�

 לא הכרתי ,כמו שאתה יודע אי� בינינו, אלישע  :יואב הורובי"

מבקש את רשות הדיבור אלמלא היית מעלה את , אות� ואני ג� לא הייתי לוקח

�לדבר פה , אני רוצה וחשוב לי נורא להגיד. העני� של ג� הפנסיה וג� הדאגה לעובדי

בפני חברי המליאה ועובדי רשות השידור שהוועד המנהל הזה והמליאה הזאת 

, מתוקני� בהנהלות ואנחנו נדאג לזהוההנהלה הזאת ויש דברי� שצריכי� להיות 

�א� הרשות הזאת היתה , דאגה לזכויות העובדי� ולפנסיה כולל אלה שהיו אמורי

אנחנו באי� ועושי� , יותר מכל הנהלה אחרת, להיזרק לרחוב ללא פנסיה, קורסת

העסק הזה שקוראי� לו רשות השידור , את עבודתנו פה בהתנדבות ואני אומר ל�

העלית את , זה חשוב שזה יאמר, י היה עסק שדינו היה להיסגרע� אזהרת עסק ח

עני� הפנסיה וחשוב לי להגיד ל� שההנהלה הזאת עשתה יותר מכל הנהלה אחרת 

  . והצליחה לעשות את זה

יושב ראש האגודה לזכות הציבור , אלי פולק' פרופ  :אמיר גילת, ר"היו

  . לדעת

י חבר מליאה היית, זה עשר שני� מאז שהייתי פה  :אלי פולק

�כי אני חושב שזה קשור , שתי מילי� על האגודה לזכות הציבור לדעת. במש� שנתיי

 אל% 20� יש לנו למעלה מ,  שני�17האגודה לזכות הציבור לדעת קיימת . לנושא

  �  � �  �מכותבי
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  ? זה שיי� לנושא  :וופא זועבי פאהו�

  .שלוש וחצי, השעה מאוחרת, ממש לא, לא  :דוברת

  )צעקות ( 

אנחנו הגענו לכא� בסופו של דבר כדי לקבל   :טלי אייכנוולד

אי לכ� ובהתא� לזאת שיושאר מספיק זמ� כדי להציג את ההחלטה , החלטה

  . שאנחנו רוצי� לדו� עליה ולהצביע עליה

  )צעקות ( 

. אי� לי בעיה, א� את� רוצי� שאני לא אדבר  :פולקאלי 

 אל% איש אשר מכותבי� ואנחנו 20�למעלה מהאגודה לזכות הציבור לדעת יש לה 

ה� על רשות השידור וה� , ספק התלונות הגדול ביותר במדינת ישראל, ספקי התלונות

�אחד הדברי� שאנחנו גאי� בה� זה שאנחנו מעודדי� את . על נושאי� אחרי

כתוצאה מכ� יש לנו קשר ישיר ע� הציבור ואנחנו . הציבור לבוא ולהעביר תלונות

זה שהיא תחושה טובה מה ה� הלכי הרוח הציבוריי� ומה חושבי� שיש לנו אי

. אנשי� חושבי� על הנעשה ברשות השידור במקרה הזה בתוכנית של קר� נוייב�

אני חושב שמה שמפריע לאנשי� יותר מכל , ולגבי התוכנית של קר� נוייב% יאמר מיד

ר דבר אחר זה שהתוכנית הזאת שהיא תוכנית אישית קיימת כתוכנית אישית כב

�זאת תקופה מאוד ארוכה שבה תוכנית שמופיעה בשעות שיא של האזנה , ארבע שני

�ה� שומעי� א� ורק דבר אחד והדבר , רוצי� לשמוע משהו אחר, שאנשי� נמצאי

הוא לא , אבל הוא דבר אחד', הזה הוא דבר שהוא ע� כל הכבוד לסוציאליז� וכו

  . מגוו� הדעות שהחוק מחייב את רשות השידור

  ?בכל תוכנית הוא מחייב מגוו� דעות  :דובר

הדבר הזה מתבסס בהמו� דוגמאות ואלישע   :פולקאלי 

�אכ� הוא העיר וההערות ה� על פני שני� , שפיגלמ� אמר בצנעה שהוא העיר לפעמי

�מדובר על יותר מדי מקרי� שבה� היה דיו� על , וההערות מובאות בנושאי� שוני

�כל המוזמני� הפלא ופלא היתה לה� , זמני�הביאו שניי� שלושה מו, נושא מסויי

כאשר הוגשו . דעה אחת בלבד שהיא ג� היתה לא כל כ� רחוקה מהדעה של המגישה

א� , אבל הדבר הזה, שיהיו דעות שונות, תלונות מר שפיגלמ� אמר שיהיו עוד דעות
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זה לא , זה חוזר על עצמו על פני שני�, לא, שמענו היא לקחה את זה לתשומת ליבה

א� , ישנ� הרבה תלונות לגבי הבעת דעה אישית. יל בפע� אחת או בפע� אחרתמתח

 �את� רוצי� יש לי דוגמאות אבל מכיוו� שהזמ� קצר אני מניח שאת� לא רוצי

אני . שאני אקריא לכ� את הדוגמאות ואת התגובות של הממונה על קבילות הציבור

�של ' ב' א�ה, מוקרטיהשמעתי הרבה ד, חושב שרשות השידור שמחוייבת לפלורליז

הוא פלורליז� ופלורליז� משמעו שאי� אד� אחד שהוא מגיש תוכנית דמוקרטיה 

�א� כ� . אישית משלו במש� שני� בניגוד לכללי� הקיימי� ברשות השידור היו

, יהיה שינוי במסמ� נקדי או לא יהיה שינוי בואו נשי� את הדברי� על השולח�

 אישית ומסמ� נקדי דורש שהאמירה של דעה מסמ� נקדי דורש שלא תהיה תוכנית

הדבר . י עובד רשות השידור שמגיש תוכנית"אישית של שדר לא תעשה בוודאי לא ע

�כאד� שבא במגע ע� , אני רוצה לומר עוד דבר. הזה מפריע להרבה מאוד אנשי

אני חטפתי על ימי� ועל שמאל על כ� שאני תומ� ברשות השידור , ציבור לא קט�

, הוא מאוד חשוב למדינת ישראל, ות השידור זה דבר שהוא חשובוחושב שרש

ע� , כל המגוו� החברתי, כל החברה שיש לנו, ומדינת ישראל ע� כל הבעיות שיש לנו

רשות השידור שהיא רשות השידור הציבורית היא מאוד , כל הבעיות הפנימיות

ת בגדול  שני� האלה שאני עוסק בנושאי תקשור17� לצערי הרב במש� ה. חשובה

  . פה היה נסיו� להביא פלורליז� ועל כ� תבורכו, הפלורליז� ברשות השידור לא היה

אני רק רוצה להעיר שהאגודה לזכות הציבור לדעת   :קר� נוייב%

�  � �  

  . אנחנו רוצי� לדבר  :נורית ירדני לוי

  .אמרתי שזה הדובר האחרו�  :אמיר גילת, ר"היו

  .שר הזהחשוב לי לומר משהו בהק  :קר� נוייב%

יש פה אנשי� שבאו מכל , יש פה אנשי� שצמי�  :נורית ירדני לוי

  . עוד לא פתחנו את פינו, קצוות האר�

האגודה . אני רוצה להגיד משפט אחד ברשותכ�  :קר� נוייב%

העמידה אותי להצבעה לפני כשנה או שנתיי� , לזכות הציבור לדעת הציעה אותי
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, שתבינו מהיכ� האנשי� באי�. יש ברדיובקטגוריית העיתונאית המעצבנת ביותר ש

  � � �מראש 

  .זאת זכותו  :דוברת

זה עני� של . אבל זאת גישתו כלפי, זכותו לגמרי  :קר� נוייב%

  .לא מתייחסי� אלי בכלל בתור אד� אלא בתור משהו מעצב�, גישה

  ?אולי את באמת מעצבנת  :פולקאלי 

  . יכול להיות שאות�, בסדר  :קר� נוייב%

אולי תתחילו ע� ? כ�, זה מה שנקרא תרבות דיבור  :רני בלייר

  . תרבות שידור

אנחנו נשארי� , אני מבקש מהאורחי�, תודה רבה  :אמיר גילת, ר"היו

�   � לא שיי� למליאה או לגורמי� המקצועיי�מי ש. חברי המליאה וגורמי� מקצועיי

אמרת דברי� קשי� נגד יוני , אני רוצה לבקש מרני  :דוברת

�  .נצל רנילהת, ב� מנח

  ?להתנצל על מה  :אמיר גילת, ר"היו

על זה שאמרת שהוא קרימינל ושהוא צרי� ללכת   :דוברת

  .וכל ההנהלה צריכה ללכת

היא , היא לא צריכה ללכת, ההנהלה הזאת תל�  :רני בלייר

  . היא בדיוק יודעת ג� על מה היא תל�. אנחנו נגרו� לזה לקרות, תל�

 היה לי חשוב לומר לכ� את ,תודה שהזמנת� אותי  :קר� נוייב%

  . תודה רבה, הדברי� האלה

ל ומנהל קול "אנחנו חוזרי� לקטע של המנכ  :אמיר גילת, ר"היו

  .בבקשה, אני קטעתי אות�, טלי. ח"ישראל שניסחו את הדו

אני רוצה להגיד שזה הדיו� הכי מביש שאני , לא  :אנטו� איוב

�ביא לכא� את ההנהלה ונשי� לא יתכ� שנ, שמעתי ואני השתתפי בו אי פע� בחיי

וזה , זה לא נאה, זה לא יפה. אות� על ספסל הנאשמי� וכל אחד יזרוק עליה� ח�

  . לא הוג�

  . לא נציג ההנהלה, אתה נציג ציבור  :דוברת
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  . אני מדבר על ההנהלה  :אנטו� איוב

זה , אבל אתה נציג ציבור ולא נציג של ההנהלה  :דוברת

  � � � התפקיד שלנו כנציגי ציבור 

  � � � להגיד עליו קרימינל ולהגיד עליו שהוא   :אנטו� איוב

  )צעקות ( 

  . אמיר לא היה צרי� להזמי� אות�  :אנטו� איוב

  . לא הדיו� מביש, מה שקרה מביש, למה מביש  :דוברת

דהיינו , מבחינתי לא שיקולי רייטינג מנחי� אותי  :טלי אייכנוולד

ואני רוצה , להיפ�,  מה שמזיז ליא� יש מהומה בציבור על ההחלטה הזאת זה לא

לא בש� א% אחד , אני מדברת בש� עצמי, אני לפחות, חיוביתלהתחיל כ� בנימה 

באתי לכא� כדי לסייע לכ� להעביר את הרפורמה הזאת , להיפ�, אני לא נגדכ�, אחר

, שהיא דבר מאוד לא פשוט ויהיו בה הרבה מאוד חלקי� מאוד שנויי� במחלוקת

 �תקבלו הרבה רפש בפרצו% רק על הנסיו� להעביר את חלק מרשות אני בטוחה שאת

וכולנו כא� לתמו� בבסיס במהלכי� שלא יהיו פשוטי� בכלל ולא . 'השידור ללוד וכו

אני , אז לכ� אני לא אוהבת את הקטע הזה של אנחנו נגדכ�. יהיה לה� רייטינג גבוה

מקרה הספציפי הזה אבל ב, כול� באו לפה כדי לעזור להנהלה, לא אוהבת את זה

זה התפקיד שלנו שבמקרי� , והתפקיד שלנו, שאנחנו דני� בו של קר� נוייב�

ספציפיי� שבה� נראה לנו שהחלטה או תהלי� קבלת החלטות נעשה בצורה 

כ� לבוא ולשאול את ההנהלה שאלות ולבקש ממנה , מסויימת שהיא לא נכונה

  � �  �תשובות 

, ההנהלה ולא לגבי המליאהלא היתה כוונתי לגבי   :אנטו� איוב

  .התכוונתי לאורחי� שזרקו רפש

אני במקרה , באופ� כללי אני אומרת שזה תפקידנו  :טלי אייכנוולד

הספציפי הזה התרשמתי ג� לאור מה ששמעתי כא� שתהלי� קבלת ההחלטות 

דהיינו על , לא למה מאזני�, המקצועי לא נעשה בצורה שמספקת אותי בתור מליאה

, את מה, את מה אנחנו מאזני� פה, מה מאזני� כמו שקר� העלתהלא , בסיס מה

. זה מאוד לא ברור, מה האיזו� שעומד על הפרק, אישה מול גבר, שמאלני מול ימני
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�אי� נעשה תהלי� בחירת , ע� מי מאזני�, יש צורות שונות לאיזו�, אי� מאזני

�� מכיני� א� תהלי� הכנה לשינוי שזה נושאי� שדובר עליה� כא� ואי, המגישי

אני במקרה הספציפי הזה התחושה שלי מאוד לא נוחה , בסופו של דבר נעשה שינוי

מתהלי� קבלת ההחלטות והצורה שהוא נעשה ולכ� בקשתי היא וזה מה שהייתי 

להשאיר את הפורמט הקוד� על כנו עד שיתברר ונדו� לעומק , עליורוצה שנחליט 

 קבלת ההחלטות הזאת צריכה בצורה נכונה בכל הדר� שבה כל השרשרת של

יתכ� שלא וזה כ� לאור חוות דעתה של , יתכ� שבסופה נגיע לאותה מסקנה. להיעשות

בתוכניות , זה כ� בהחלט בסמכותנו להתערב במקרי� ספציפיי�, חנה היועצת

ספציפיות ובמגישי� ספציפיי� וזה מקרה ראוי לכ� לטעמי וזאת ההחלטה שאני 

� על כנו עד שהעני� לא מתבהרמשאירי. רוצה שנחליט אותה .  

כדי שאולי נעשה את , יש עוד שאלות למנהלי�  :אמיר גילת, ר"היו

  .הדיו� בפורו� של המליאה

  . חשוב שה� ישמעו, למה  :נורית ירדני לוי

ד אז יש לי את האובססיות "אולי בגלל שאני עו  :וופא זועבי פאהו�

ו מבי� שהוצא מכתב ונעשה יש לי מאוד כואב ואפילו לא מוב� לי שמישה, האלה

. ולא נעשה שו� דבר ע� זה. שימוש בשמו באופ� מזויי% ואנחנו לא יודעי� על זה

ר מיקי מירו אמר שהמכתב הזה מזויי% ולא הוא חת� עליו וזה חמור "עכשיו ד

אני יכולה להוציא בשמ� אמיר מכתב ולכתוב עליו אמיר ? אז איפה אנחנו, מאוד

  � � �זה משהו מאוד , מה זה? ת השיטות שלי במקומ�ולשלוח לכול� ולהפעיל א

  . זה לא הנושא עכשיו  :אמיר גילת, ר"היו

  . לא הנושא עכשיו אבל מה נעשה בנושא  :וופא זועבי פאהו�

  � � �את� התעקשת� לא לדו�   :אמיר גילת, ר"היו

זאת פע� ראשונה , אני לא רוצה לדו� אבל זה עלה  :וופא זועבי פאהו�

  � � �ל זה שאני שומעת ע

  . זה לא הנושא  :אמיר גילת, ר"היו

את� הוועד , אנחנו יושבי� פה שעות ארוכות  :נורית ירדני לוי

נקודת המוצא , שעות ארוכות, בהרבה ועדות אני יושבת פה, אנחנו המליאה, המנהל
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 עוד MA�בדקו לי את ה, קפדני, כשהתגייסנו פה כולנו עברנו תהלי� בחירה ממוש�

 �באמת בכבוד רב כלפי� יוני וכלפי� אמיר , ועוד פע� כאילו שמהפע� ועוד פע

ת פה קדנציה כבת וטסו כמו רכבת הרי� ואני יושבה� לקחו את הר, וכלפי� יוני

שיתפנו , ונישב, הערכנו את זה, עבדו, בוריי�שניה ואני ישבתי בהרבה גופי� צי

הביא את אמרנו ה� רוצי� ל, היו הרבה דברי� שלא הלכו מאה אחוז, פעולה

כל . במקו� שנחגוג היו� רפורמה תראו אנא אנו באי�, הנקודה הזאת לרפורמה

  � � � מהימי� , מהשמאל, יוני, אנשי� הכי טובי�, מלח האר�, כול� אנשי�, המליאה

  .אני מכבד אתכ� ומערי� אתכ�  :יוני ב� מנח�

, כולנו פה נעשינו עימות על מה, אז מה קורה  :נורית ירדני לוי

הייתי בהרבה תפקידי� , הייתי בהרבה הנהלות, י קורה שעושי� טעויותעימות כ

�עבדתי ע� , עבדתי ע� טדי שני�, אני מאוד מעריכה אנשי� שרצי� קדימה, חשובי

�אבל הרכבת הגיעה , אנשי� שרצי� קדימה בעיני מאוד מוערכי�, עוזי נרקיס שני

ות כל האנשי� ירדו במקו� שיהיה פה יי� ונרי� כוס, יוצאת רפורמה, לראש ההר

הסיפור , רשות השידור, אמרו, לפני חודש ימי� הלכתי זקופה ברחוב, אי�. מהרכבת

בסו% הכל , כמה עבדת� על שמונה לשמונה, שמונה לשמונה,  שקל לשעה30, המנצח

לא רק , אתה לא יודע איזה טלפוני� אני מקבלת, מושמצי�, קורס לתוכנו

אני מאוד , היתה פה טעות, ל קר� נוייב�שכועסי� כל כ� ע, מהימי�, מהשמאל

אני לא , הרגע הראו לי, אני לא ידעתי אותה, אני חושבת שההצעה של טלי, מבקשת

קורות , נרד מהעני� הזה, מאוד מתחשב, מאוד מתו�, ידעתי אי� היא מנוסחת

אני עובדת , זה כמו איש שפוגע בעצמו, עד שאת� טרחת�, כל הרחוב נגדנו, טעויות

מה , זה הרס עצמי, עובד עובד עובד ובסו% מפיל את עצמו, בריאות הנפשבתחנה ל

  . קרה פה ע� קר�

שסילקו את , בתקופה של משה גביש, היתה תקופה  :יעקב נווה

�א% אחד לא היה נגד , לא היתה מלחמת עול�, גבי גזית בבושת פני� מהמקו

רב מילר ואת ל הקוד� שיב� להגיש את מבט את מי"המנכ, היה דבר אחר, ההנהלה

לא היתה , זה היה למורת רוח� של כמה מחברי המליאה אבל לא היה דיו�, ינו� מגל

  .לא יושבי� שלוש שעות כבר על נושא ספציפי אחד, צעקה
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  . אולי כי זה היה זמני  :וופא זועבי פאהו�

  . זה לא נכו�  :דוברת

  . השתנו הזמני� יעקב  :גאולה אביד�

הא� זה נכו� שאנחנו , טהאני שואל שאלה פשו  :יעקב נווה

אני רואה בהנהלה , מה שאנחנו עושי� עכשיו זה להחליש את ההנהלה, נחליש

אני רואה תוכנית , אני רואה אור בקצה המינהרה, שותדהחדשה הרבה תוכניות ח

�אני רואה , אני רואה תוכנית קבלת שבת, בידור ביו� שישי שאני נאבק עליה שני

א� יש טעויות אני לא חושב שזה צרי� . לוויזיה חדשהאני מתחיל לראות ט, תוכניות

זה דבר לא נכו� שאנחנו , מה שאנחנו עושי� פה זה פשוט עוול, להגיע לרמה כזאת

�  . להנהלה, אנחנו כחברי מליאה, עושי

אני רוצה לומר כמה דברי� שעלו ברמה הרגשית   :יפעת זמיר

�ברת החדשות הרבה שני� עבדתי בח, 2ערו� , אני באה מערו� שידור מסחרי. היו

�לא , אני מרגישה שהזמ� שאנחנו נותני� פה כולנו, ובטלוויזיה בכבלי� הרבה שני

הגעתי לוועדת תוכ� , אני יושבת בוועדת תוכ�, ג� בוועדות השונות, רק במליאה

אני עיתונאית בד� , אומרי� תמיד פע� עיתונאי תמיד עיתונאי, כאד� מקצועי

לא יתכ� שאנחנו יושבי� שעות ומעבירי� ישיבות ,  עצמישאני זוכרת אתובנפש מאז 

ומחשבות ומתקשרי� לאנשי� בש� האנשי� המקצועיי� שבתו� הרשות כדי לייצר 

לא לאחר התייעצות ולא , משהו חדש ובסו% מקבלי� החלטות שנעשו לא על דעתנו

 התחושה שלי המאוד, לא טרחו להקשיב מה יש לה להגיד, שנה עובדת ועדה, רק זה

בחיי� לא ראיתי , ברדיו ובטלוויזיה,  שנה שידרתי20, ואני שידרתי שני�, קשה מיקי

, נעצור, צרי� להגיד כא� טעינו, יכול להיות שזאת טעות. כזאת קבלת החלטות

לקחו , תקשיבו לנו, נעשתה פה עבודה, אבל זה לא רק לחשוב מחדש, נחשוב מחדש

ה התחושה שאנחנו מקבלי� ולמה מ, אותנו כדי שנעמוד פה ונית� דעה מקצועית

. כי התחושה היא שמשתיני� עלינו, את הקושי הזה, אתה מרגיש את הדבר הזה

פשוט , לא מעניי�, שמביאי� אותנו שעות לתל אביב ולירושלי� ובסו% אומרי� לנו

קשה לי מאוד לשמוע , יותר מכ� יוני. אני לא מוכנה להיות במקו� הזה. לא מעניי�
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לנו נאמר מספר פעמי� .  תחושה שמשקרי� לה� ומשקרי� לנועובדי� ממקו� של

  � � �אני חושבת שלראשונה , על ידיכ� שדיברת� ג� ע� קר� וג� ע� מירית

   � �את משתמשת פה במונח ? ממה את קובעת שקר  :מיקי מירו

  . שקר  :יפעת זמיר

  . את מדברת פה על דבר שהוא לא ראוי  :מיקי מירו

  � � � כולנו ישבנו פה , נו אנשי�שמענו פה כול  :יפעת זמיר

  ? קיבלת מינוי? את שופטת  :מיקי מירו

  � � �מיקי באמת   :יפעת זמיר

  . זה לא ראוי, לא  :מיקי מירו

  ? מה לא ראוי  :יפעת זמיר

  . את לא יכולה להגיד שאני אמרתי שקר  :מיקי מירו

אני מדברת על התנהלות תקנית של קבלת   :יפעת זמיר

.  הציבורית במדינת ישראלועית של רשת טלוויזיה היחידההתנהלות מקצ, החלטות

, דיו� מינימאלי, תוכנית הדגל',  לא תוכנית ברשת א,תוכנית הדגל, כניתמשתנה ת

  � �  �פיילוט 

  .ברדיו, לא בטלוויזיה  :מיקי מירו

, ג� אני עשיתי רדיו ולא מעט שני�, רדיו, סליחה  :יפעת זמיר

�, לדבר ע� העורכת, לדבר ע� המגישה,  בסיסיפיילוט, FM 99, ברדיו מסחרי עלו

  .אני מבקשת לאמ� את הבקשה להצבעה של טלי. איזה מי� קבלת החלטות זאת

  ? הצבעה של מה  :דובר

  � � �לעצור את הרכבת   :יפעת זמיר

  ?איזה רכבת  :דובר

   � �הרכבת של שינוי התוכנית שבגללה כול� ברחוב   :יפעת זמיר

  � � �ית לגבי תוכנית אסור להתערב פרסונאל  :דובר

, Xהיתה תוכנית , זה מקצועית, זה לא פרסונאלית  : זמיריפעת

יש עוד דר� , נחשוב, בואו נעצור, Yעשו אותה תוכנית , Xהיתה תוכנית , בוא נגדיר
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אנחנו מתחילי� פה דר� ארוכה , זה רק קצהו של קרחו� של שינוי, ארוכה לרפורמה

 �  � �  �בסופה יהיה ששרוצי

  .י לא מסכי� אית�אנ  :דובר

  . זה בסדר גמור לא להסכי� איתי  :יפעת זמיר

קוד� כל כגילוי נאות עורכת התוכנית היתה   :אורי ארבל גנ"

מאז לא ,  שני� במדע המדינה באוניברסיטת תל אביב17סטודנטית יחד איתי לפני 

היינו בקשר עד לפני חודש כשגיליתי שהיא עדיי� עורכת פה וביקשתי ממיקי מירו 

, ה'ג� אותו אני מכיר בגלל האגודה הישראלית למדע המדינה ואנחנו באותה ברנגש

. זה כהקדמה למה שאני רוצה להגיד. את הנייד שלה כדי שאני אסמס לה מה שלומ�

, אני חושב שיש פה שני היבטי� ואני חושב שבגלל זה התחושה של�, לעצ� העני�

מו� הציבור בנו כמליאה התחושה שלי זה שא� א, התחושה שלי עוד יותר קשה

קחו את , התרסק וא� כתוצאה מזה אמו� הציבור ברשות השידור התרסק

זה לא , את המסמכי�, את החתימות, תאפסנו אותה באיזה שהוא מקו�, הרפורמה

. א% אחד לא יאמי�, א% אחד לא יקשיב לכ�, א% אחד לא יהיה איתכ�, רלוונטי

הכל תוכנית מסויימת שהיתה איתה בס� , היית� במקו� מאוד שולי, יתרה מכ�

מנהל , אתה יכול לחשוב ככה, אני יכול לחשוב ככה, אחרת, כזאת, איזה שהיא בעיה

הסיפור הזה עכשיו פוצ� עשרות דברי� מסביב . לגיטימי, הרדיו יכול לחשוב אחרת

�אני מתמודד ע� זה כבר , אני לא יודע ע� מה את�, שאנחנו כולנו מתמודדי

אני לא , ע� ציבור ששולח, שבועיי� וחצי ע� עיתונאי� שמתקשרי�, שבועיי� וחצי

�החל בתוכנית הזאת וכלה , איגודי� שאני לא שמעתי את שמ� עד היו�, מכיר אות

והכל , נדבר עליה� בישיבה הבאה, בעוד הרבה מאוד דברי� שלא נזכיר כרגע כא�

כבר לא יודע מי , במי� עיסה אחת גדולה שאני כבר פה בתו� המליאה צר לי להגיד

המזכירה שלי התקשרה לדחות את , מי לא אומר עלי, מי אומר עלי, מי נגדי, איתי

הפגישה בגלל שאני זומנתי לישיבת הנהלה אצלי בארגו� והתשובה שהיא מקבלת 

במש� , הא� זה נכו� שזימנו אותו לישיבה או שהוא מתחמק, ל"מלשכת המנכ

אנחנו כבר מעבר לתוכנית , ו או לא תגיעושלושה ימי� טלפוני� לחברי המליאה תגיע

אנחנו במצב שא� לפני שבועיי� וחצי עשרה אנשי� אמרו שה� , של קר� נוייב�
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ולא יכול להיות שאני כחבר . באותו רגע היית צרי� לזמ� דיו�, צריכי� דיו� כא�

מליאה מקבל ממ� אימייל שחברי הוועד המנהל מתכנסי� לדו� בעני� שחברי 

כי אני בתחושה באותו רגע שאי� לי . זה דבר שלא יעשה, ריכי� לדו�המליאה היו צ

שאני לא יודע על , שא% אחד לא משת% אותי בתהלי� קבלת ההחלטות, על מי לסמו�

אתה לא , ישב פה מנהל הרדיו שהוא חבר שלי, ל"ישב פה המנכ, מה ה� מתקבלות

ה שזה נמצא אני מקוו, ואני אמרתי לא פע�, יכול להאשי� אותי שאני נגד�

זה לא מעניי� , אני לא מתערב בשיקול דעת מקצועי, אני לא יודע במה, בסטנוגרמות

אמרתי לחברי , אני אמרתי את זה בישיבה האחרונה, אני לא איש מקצוע, אותי

התחו� , זה לא התחו� שלי, לא רוצה, ש� אנחנו לא צריכי� להיות, בוועדת התוכ�

יד לכ� מה חושבי� ואני אומר לכ� עכשיו שאת� זה להג, שלי זה להיות נציג ציבור

�נפלת� ואת� שוגי� עכשיו בזה שאת� , טעית�, כשלת� באמו� הציבור, כשלת

את� ממשיכי� ומוסיפי� חטא על . מתבצרי� באיזה שה� עמדות שלא ברורות לי

היית� צריכי� , כי היית� צריכי� להגיד בדיוק כמו שאמרת לי בשיחה אחרת. פשע

פע� שלישית , יכול להיות שהיינו צריכי� לחשוב על זה פע� שניה, הלהגיד סליח

�אני , ויכול להיות שבסו% התהלי� הזה את� תקבלו את אות� החלטה עוד פע

�אני הראשו� שאתמו� , אני לא מכיר את קר� נוייב�, אהיה הראשו� שאתמו� בכ

�יות בעמדה אני לא מוכ� לה, אבל אני וכתבתי את זה באימייל בשבוע שעבר, בכ

אתה מדבר , תכבדו אותי, אל תמרחו אותי, שיורקי� לי בפרצו% ושמורחי� אותי

אל תמרחו , תשתפו אותי, תכבדו אותי, אתה מדבר איתי על לכבד, איתי על תרבות

�  . מהזמ� זה מה שנעשה פה80%� ב, כי זה מה שנעשה פה, אותי מאחורי הקלעי

  ? מי מרח אות�  :יוני ב� מנח�

  . כל מי שהיה מעורב בתהלי� הזה, כולכ�, את�  :נ"אורי ארבל ג

  ? אתה פע� שוחחת איתי  :יוני ב� מנח�

שאני , זה בדיוק העני�, אתה לא שוחחת איתי, לא  :אורי ארבל גנ"

  . החלטות שאני אמו� עליה�, צרי� ללמוד על ההחלטות של� מהעיתונות

צא בדיוק בשביל זה אני נמ, זאת סמכותי החוקית  :יוני ב� מנח�

  . פה



  ישיבת מליאת רשות השידור

60  8.8.2012, ירושלי

יושב פה נציג , אני אסביר ל� מה סמכות� החוקית  :אורי ארבל גנ"

, את חוות הדעת של היועצת המשפטית, קיבלנו את עמדת, המחלקה המשפטית

אתה העור� הראשי תחת ההחלטות של הוועד המנהל , בחוות הדעת הזאת נאמר

  .שג� הוא תחת החלטות המליאה

  . דוייקא� אתה מצטט תצטט במ  :יוני ב� מנח�

המליאה קיבלה ואישרה את לוח השידורי�   :אורי ארבל גנ"

�, זה לא מנחה אורח, יש פה שינוי שהוא יותר מאשר שינוי קוסמטי, שאת� הבאת

�כמו שעשית� . יש פה שינוי קונספט, זה לא מנחה באיזה שהוא יו� מסויי

�  . במקומות אחרי

היא לא , י מהמזכירה שלSMSאני קיבלתי עכשיו   :יוני ב� מנח�

  . פנתה אלי� ואתה לא דיברת ע� המזכירה שלי

  . לא דיברתי על המזכירה של�  :אורי ארבל גנ"

אז תתק� שיהיה ברור ? אז על איזה מזכירה דיברת  :יוני ב� מנח�

  . שלא דיברת ע� המזכירה שלי

אמרתי שצלצלו ללשכת , לא אמרתי המזכירה של�  :אורי ארבל גנ"

  � � �היושב ראש , ל"המנכ

  .ל"אמרת מנכ  :יוני ב� מנח�

  . אני מתנצל  :אורי ארבל גנ"

  .בוא נתק� את העובדות  :יוני ב� מנח�

, אני אומר. נפלתי בלשוני ואני מתנצל, אני מתנצל  :אורי ארבל גנ"

אני מצפה ולא , קיבלנו החלטות לגבי לוח שידורי�. לשכת היושב ראש, אני מתנצל

לי� שלוש פעמי� ייאני מקבל אימ, לי�ייש אימי, לכל דבר צרי� לכנס את ועדת תוכ�

�' ששינו באיזה סעי% ד' על קוצו של איזה א, ביו� על דברי� הרבה יותר שוליי

אפשר היה את זה ביו� חמישי בערב כשמנהל הרדיו קיבל . לקראת אני לא יודע מה

להתייחס , לפחות לתת לה� זמ� להגיב, להפי� את זה לחברי ועדת תוכ�, החלטה

שו� דבר לא היה קורה א� זה היה נעשה ביו� ראשו� שלאחר . ולהמשי� הלאהלזה 

�ע� מה שטלי אמרה , מכ� ובשביל זה אנחנו פה ואני מסכי� ע� מה שאמרו קוד
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�אני לא ישבתי פה מעול� בתחושה שאני נגד� או נגד� או , בשפה מאוד פשוטה, קוד

  � � �נהפו� הוא , נגד מישהו

אנחנו לא חושבי� ,  חושבי� את זהאנחנו לא  :יוני ב� מנח�

  .שאתה נגדנו

  � �  �אני פה , נהפו� הוא  :אורי ארבל גנ"

  � � �השיח הוא , אבל זה לא השיח  :יוני ב� מנח�

את תפקידי לשגרר אני רואה , אני רק רוצה לסיי�  :אורי ארבל גנ"

ככה אני רואה את זה ולהג� ג� על דברי� קשי� שנעשו וא% , אתכ� בפני הציבור

ועד , אחד מאלה שפנו אלי בשבועיי� וחצי האחרוני� לא קיבל ממני תשובות

העיתונאי� ואיגוד האומני� ואיגוד הזה ואיגוד ההוא וא% אחד לא קיבל ממני 

א� כי שקלתי בזמ� , לא פניתי לעיתונות. תשובות כי אני לויאלי כלפי מה שקורה פה

חריות שלכ� לשת% אותנו אבל זה חלק מהא, מסויי� כשהבנתי שלא מדברי� איתי

לתת לנו מקו� ואני חושב שזאת השגיאה , לשמוע אותה, ולקבל את חוות דעתנו

להגיד אנחנו , אני חושב שאפשר לעצור, שנעשתה פה ואני מצטר% למה שטלי אמרה

�את� רוצי� תשליכו עלינו את ההחלטות כדי שכבוד ההנהלה ישמר בפני , בדוקי

המליאה תקבל את ההחלטה שאנחנו הורינו , זהאי� לי שו� בעיה ע� , הציבור

יהיה דיו� , לעוד שבועיי�, להנהלה לעצור ואנחנו מבקשי� לבחו� את זה לעוד שבוע

 תחליטו 1.9�לא יקרה כלו� א� ב, ח של ועדת האתיקה"בוועדת האתיקה או בדו

אבל אני לא מוכ� . אני הראשו� שאגבה אתכ�, שקר� נוייב� צריכה לעבור ללילה

  . ליכי� האלה יתנהלו וימשיכו להתנהל בדר� הזאתשהתה

הדברי� מופני� לא רק לאורי , רק הערה קצרה  :יוני ב� מנח�

אנחנו מאוד מכבדי� אתכ� ומעריכי� אתכ� ואת . אלא לכל חברי המליאה, ולנורית

, ל"לפחות אני בתקופה שאני מנכ, כל התרומה שעשית� במש� כל התקופה הזאת

ג� בשינוי של ,  ולסייע לרשות השידור ג� ברפורמהלקד� את רשות השידור

�אנחנו עשינו כברת דר� אני חושב די מהותית ג� בתחו� של הרפורמה וג� , התכני

�את� יכולי� לראות את הראייה הכי טובה , בתחו� של התוכ� ושדרוג השידורי

מה שנעשה ע� האולימפיאדה ואת אתר האינטרנט , את האולימפיאדה, בימי� אלה
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כמו שלכ� יש חובה ציבורית ואנחנו מכבדי� .  האולימפיאדה והשידורי� ככללשל

כל עוד מסמ� נקדי הוא בתוק% ולא שונה אנחנו . לנו יש חובה ניהולית, אותה

אנחנו חייבי� לתת את ההסבר לציבור מדוע אי� איזו� . חייבי� לשמור עליו

�ני לא אאז� את א� א,  חייבי� לתת את ההסבר הזה לציבוראנחנו, בשידורי

זאת , במיוחד כשמגיעות תלונות והגיעו תלונות, אדאג שהוא יהיה מאוז�, השידור

את� שמעת� ג� מאלי פולק וג� מאלישע שפיגלמ� למרות הדברי� , לא המצאה

א� אנחנו לא נעשה את זה אנחנו נמעל בתפקידנו הניהולי , הקשי� שהוא אמר

 אנחנו אלה שעומדי� בשורה הראשונה ,ולכ� אנחנו אלה שעומדי� בפר�. והציבורי

לא אתה מקבל את הטלפוני� על חוסר איזו� , אנחנו סופגי� את האש, בחזית

לא נעי� לשמוע קללות וצרחות של אנשי� , בשידור ותאמי� לי לא נעי� לקבל את זה

אני חושב שזאת חובתי הציבורית לענות , ה לה�וכשמתקשרי� מאזיני� אני עונ

וא� מחייגי� אלי לסלולרי אנשי� . ל רשות השידור" מנכלמאזי� ג� א� אני

, שמשיגי� את הטלפו� שלי אני לא מנתק לה� ואומר לה� רבותי תפנו לאומבודסמ�

�אני זה שעומד . כי זאת חובתי הציבורית לעשות, אני שומע אות� ומתייחס אליה

מה . אתאנחנו סופגי� את האש הז', בפר� בקו הראשו� ומנהל הרדיו ומנהל רשת ב

אנחנו לא , אנחנו לא שינינו את הפורמט של התוכנית, קרת הפני�בשהבנתי ממ

מה שאנחנו בס� הכל רוצי� , אנחנו לא רוצי� לפגוע בקר� נוייב�, פגענו בקר� נוייב�

כל עוד המסמ� הזה . זה שהשידור יהיה לפי כללי האתיקה שנקבעי� במסמ� נקדי

�אנחנו , את� לא שינית� אותו,  ג� ברגע זה,היה בתוק% והוא בתוק% עדיי� ג� היו

  . חייבי� לשמור עליו

  ? אבל מה קרה פתאו�  :יפעת זמיר

אני רק רוצה , אני לא מנהל פה ויכוח ע� א% אחד  :יוני ב� מנח�

  . להגיד את הדברי� האלה כדי שתבינו אותנו

   � � מה קרה בזמ� הזה , ארבע שני� הגברת משדרת  :יפעת זמיר

, כשנכנסתי לתפקידי לפני פחות משנה, הסברתי ל�  :יוני ב� מנח�

אני הפניתי אות� לטיפול , סיפרתי את זה בהתחלה, התחילו להגיע התלונות האלה

  � � � מנהל הרדיו 
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  . אגב היו תלונות כל השני�  :מיקי מירו

  � � �אבל אתה אומר משהו   :וופא זועבי פאהו�

 ההי לתת לכ�  הוא יכול,אמר את זה ג� אלי פולק  :יוני ב� מנח�

  � �  �אני חושב , אנחנו התחלנו לטפל בזה. את הרשימה

התחלת� לטפל כללית , טיפלת� בעוד אנשי�  :גאולה אביד�

  ?בעוד

מנהל הרדיו יכול לפרט בפניי� באיזה תלונות הוא   :יוני ב� מנח�

  � �  �אני מציע לכ� . בוודאי, טיפל

  ? בעוד תוכניות  :גאולה אביד�

, אענה על כל שאלה רק תרשו לי להגיד משהואני   :יוני ב� מנח�

�אני מכיר אותו וג� , בעיני, הוא אד� אמי� וישר, מיקי מירו אני מכיר אותו שני

. מעול� ה� לא רימו אותי ולא הטעו אותי,  שנה20אני מכיר אותו ג� , יאיר קור�

 כשבאי� ומדווחי� לי את הדיווחי� האלה אני מאמי� למנהלי� שלי ואני ג� נות�

אי� לי ג� , אני לא הייתי מציע פה לשפוט, אני מאמי� למנהלי� שלי. לה� את הגיבוי

אגב אני שלחתי לה מכתב ברכה על איזה שהוא פרס , שו� דבר אישי נגד קר� נוייב�

אני חושב שאת� צריכי� להאמי� . שהיא קיבלה ואני האחרו� שרוצה לפגוע בה

� תרצו וג� מבקרת הפני� תציג א�, המנהלי� האלה לא מרמי� אתכ�, למנהלי

�זה לא נולד אאוט , אנחנו לא המצאנו את הדבר הזה, היו תלונות, לכ� את הנתוני

זה מה . וחובתנו הניהולית והציבורית היא לשמור על האיזו� בשידור, או% נו וור

  . שעשינו

  ? א� אי� חשבת� שמנח� ב� הוא הדבר שהכי מאז�  :וופא זועבי פאהו�

אבל , מנהל הרדיו יסביר ל� אי� נבחר מנח� ב�  :יוני ב� מנח�

�הב� אד� שידר , בסופו של דבר אל תתפסו למנח� ב� כי הוא שידר בס� הכל יומיי

  . יומיי� בס� הכל

  . הורדנו אותו  :מיקי מירו

אני לא רוצה , היתה פעילות מאחורי הקלעי�  :יוני ב� מנח�

  . להרחיב על זה כרגע
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, מיני� למנהלי� אחרת לא היינו כא�אנחנו מא  :וופא זועבי פאהו�

אנחנו , אתה העור� הראשי,  ג� יש לנוחו� מזה שאנחנו מאמיני� למנהלי� אנחנו

יש לנו אחריות ציבורית . אנחנו אחראי� על מה שיוצא בסופו של דבר, ל"סוג של מו

אנחנו לא מתערבי� . ל שלו"והעור� הראשי כפו% באיזה שהוא אופ� באנלוגיה למו

� המקצועיי� של� ואני לא הייתי רוצה להחלי% את שיקול דעתי בשיקול בשיקולי

אבל . אני לא שמה אותי במקומ� ולא במקו� מיקי מירו, בוודאי שלא. דעת�

העובדה היא שבסופו של דבר יומיי� , הדבר מדבר בעד עצמו, במקרה כזה שיוצא

אז יכול לקח לכ� להתפטר ממנח� ב� ואילו הבדיקה היתה נעשית כמו שצרי� 

לא , למה, עובדה היא שרק יומיי� הוא שידר. להיות שאפילו לא היית� שמי� אותו

�א� הבדיקה היתה . בגלל שמצאת� שהוא לא מתאי�, בגלל שאת� נכנעת� ללחצי

היית� מגיעי� למסקנה , בזמ� הנכו� או ברוגע הנכו�, נעשית קוד� לכ� כמו שצרי�

אתה רוצה ,  אתה לא בא רק לאז� אותההרי בס� הכל. שלא צרי� לשי� אותו איתה

כשהציבור שומע שני אנשי� , ג� לאז� את השידור שאתה משדר אותו לציבור

א� . אני לא רוצה לשמוע שידור כזה, אני הייתי מחליפה, מתקוטטי� בתו� הרדיו

היית ש� אותו , א� הוא כל כ� כשרוני והיה ראוי, היית ש� את מנח� ב� אחר כ�

יכול , יכול להיות שהיה בסדר, ה אחריה ונות� לו שעתיי� שידברבהכל דיבורי� שע

  .להיות שמישהו היה מחליט שהוא לא רוצה לשמוע אותו או כ� לשמוע אותו

, תניחי את זה לרגע בצד, הוא כבר לא האישיו  :יוני ב� מנח�

  . האישיו פה הוא חוסר האיזו�

  � � � אנחנו זומנו לכא� , לא  :וופא זועבי פאהו�

את יכולה לא , אני אומר ל� אי� אני רואה את זה  :ב� מנח�יוני 

  . אני אומר את דעתי אני לא אומר את דעת�, להסכי� איתי

אני באמת , אני לא יודעת, ג� את זה אני לא יודעת  :יפעת זמיר

ת כמו שהוא אמר מעצבנת אני תמיד שומעת את קר� נוייב� והיא באמ, לא יודעת

  � � � אותי רצח 

  . דווקא אותי היא לא מעצבנת  :ח�יוני ב� מנ
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זה בדיוק סוג , ג� זה שאתה אומר. אותי כ�  :יפעת זמיר

מה זה התקשרו אלי , התקשרו אלי בטלפו� ואמרו לי, הדברי� שמטרידי� אותי

ואתה אומר אלה שפוני� לנציב תלונות הציבור זה לא משק% , בטלפו� ואמרו לי

  . כלו� כי לה� יש מוטיבציה מיוחדת

  . אני לא אמרתי את הדברי� האלה  :� מנח�יוני ב

שיש לו , מה משק%, אבל מה משק% מי שפנה אלי�  :יפעת זמיר

  .מה זה משק%, לי אי� את הטלפו� של�, את הטלפו� של�

. אני עוברת לנקודה השניה, נקודה אחת ציינתי  :וופא זועבי פאהו�

ו 'וז'של זא� אני הייתי רוצה למשל לחסל את התוכנית , התלונות שמגיעות

הייתי אוספת כמה אנשי� שיתנו לנו כל אחד בנפרד , א� הייתי מחליטה, אבוטבול

�, הייתי מפציצה אות� בתלונות כאלה, ולהגיד את זה למיקי מירו או ליוני ב� מנח

אבל יכול להיות שהאנשי� , ואני לא עשיתי. כי יש לי איזה שהיא מטרה לעשות ככה

התלונות , ושי� את התלונות האלה בצורה כזאתהאלה שפוני� ליוני ב� מנח� וע

�לכ� חשוב ואי אפשר לבטל ולהגיד שהאנשי� , האלה הממוקדות שנשלחות אליה

האלה התלוננו והאומבודסמ� שלנו הוא ב� בית ולכ� הוא מג� עלינו והבדיקה שלו 

אפילו התלונה הכי , זה לא יכול להיות ואי אפשר ג� להגיד שתלונות. היא לא בדיקה

כי א� ככה אפשר . טנה נחשבת כי מישהו יכול לסגור לי את הרדיו ולא ישמע אותיק

א� רק מחליטי� שעושי� , לפגוע בכל שדר ושדר, לתכנ� לפגוע בכל תוכנית ותוכנית

  . קיסטי� זה התמונהטוקב. את זה

יש לנו הרבה מה , הגענו כולנו כעוסי� לישיבה  :נגיסט מנגשה

, אני חושבת שנוצר מצב שהתערערו יסודות המליאה, ג� הרבה דברי� נאמרו, להגיד

בינינו ובי� חברי המליאה יש כאלה שיש לה� סימפטיה למה , זאת התחושה שלי

אני רואה שיש כאלה בנפרד שאת� , א� אני טועה אז אני מבקשת סליחה, שקרה

�אני מרגישה מנוכרת והוועדה הזאת צריכה להיות ועדה שכולנו , יוצאי� ומדברי

ל רשות השידור היו� או "א� אני הייתי מנכ.  שנוכל להביא שינויי� באמתביחד

העובדי� שלי  הייתי יכולה לעמוד מחר בבוקר מול �אני לא יודעת אי, מנהל הרדיו

אני חושבת שעשינו דברי� לא . להסביר שאני המנהל שלה�, שהשתתפו כא�
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�ציבורי על חוסר תפקוד דיו� , אי חושבת שזה יתוק� והדיו� הזה, כמנהלי�, מקובלי

א� יש חוסר . לדעתי זה קצת הפריע לי, ל בפני העובדי� שלו"של מנהל רדיו או מנכ

חובתו של , אני לא יודעת מי צרי� לטפל בזה, אני מבקשת, כול� מדברי�, תפקוד

זאת , הוועד המנהל יבח�, הוועד המנהל ואני חושבת שג� המליאה נתנה את הגיבוי

כל מיני אנשי� ואני , ל כל אחד שכול� באו ואמרו ודיברואת התפקוד ש, הבקשה

אני חושבת של חברי המליאה ע� , אי� שו� בעיה אישית. חושבת שג� בתוכנו

אנחנו חייבי� , התקבלה החלטה לא נכונה, אי� לנו בעיות אישיות, ההנהלה

זה לא , אני לא מבקשת הצבעה. להתמודד ע� ההחלטה הזאת ולתק� להחלטה נכונה

החלטה שתוכל , אבל לבקש לסגנ� החלטה נורמאלית, � היו� להגיע להצבעהנכו

�יש דבר נוס% שלי מפריע מאוד . לתק� את מה שנעשה שהיא טעות חמורה של כול

יושבי� , מפריע לי מאוד שאנחנו יושבי� במליאה או באיזה שהיא ועדה, בבקשה

�אני רואה ,  הישיבהאותי לימדו כל דבר שדני� בו בישיבה הוא נשאר בתו�, ודני

�אני מורידה ראש ואני מתביישת שאני , מתפרסמי�, מחר בבוקר כתבות בעיתוני

בטח , אני לא מאשימה א% אחד אבל כל דבר, אני לא יודעת מי מוציא, חברת ועדה

זה לא כבוד גדול בשבילנו שכל מה שאנחנו מדברי� , אבל חברי�, יש סטנוגרמה

עד שהדיו� של ועדת , החלטה, א של קר� נוייב�מבקשת בנושאני . יוצא לעיתונות

אני מבקשת לא להביא שו� שינוי ופגיעה , המסמ� שלנו יבוא לדיו�, אתיקה

  . היא תוכנית הדגל ואני מבקשת לקבל ולא להצביע, בתוכנית הזאת

שעדי% , אני מסכימה ע� הדברי� שנאמרו כא�  :גאולה אביד�

 במקו� שהוא טוב וראוי להמש� לקבל איזה שהיא החלטה שג� המנהלי� יצאו

כ� בתחושה , כי אני חושבת, העבודה וג� שאנחנו נצא פה ע� איזה שהיא אמירה

�המעורבות של המליאה , שאנשי� לא ציפו שזאת תהיה תגובת המליאה, שלי היו

בגלל שאנחנו בפתחה של רפורמה . והמליאה הראתה כא� אחריות כלפי מה שנעשה

אז אני רוצה שההחלטה , מה לא תהיה על בסיס מחנאותואני רוצה להאמי� שהרפור

שתתקבל בגלל שהיא מתקבלת לגופו של עני� היא כ� תתקבל לטובת זה שלא יעשה 

ולא בהצבעה כדי לצאת לצד זה שאולי יהיה מקובל על כול� , שו� שינוי בתוכנית

, אבל אני רוצה לומר משהו בשולי הדברי� שוב. מפה ע� איזה שהוא דבר מאוז�
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, אנחנו לא במקו� שיש בו אהבת חינ� בלשו� המעטה, יש לא מעט, דווקא להנהלה

כולנו כא� בציבור כזה או אחר שאנחנו בנגישות ע� אנשי� כאלה , יש לא מעט

�ואני , מתחילת הדר� של הפיטורי�, יש לה� פחד מתחילתה של הרפורמה, ואחרי

שאנחנו לא , מקצועימקו� , רוצה במקו� הזה לומר שתעשו את זה ממקו� שקו%

אני לא רוצה שנמצא את , הדיו� של היו� לא מוסי% לא% אחד כבוד, נמצא את עצמנו

אני רוצה שבפתחה של הרפורמה , עצמנו דני� פה שמית על אנשי� שנדרסו ונרמסו

  . הזאת תקחו בחשבו� שיש צדדי� אנושיי� לכל אד� במקו� הזה

אני לא , והמדרו�אני מסתכל על הישיבה הזאת   :יעקב בורובסקי

א� הוא לא , אבל המדרו� שקרה בשבועיי� שלושה האחרוני�, רוצה להגיד חלקלק

יכול להיות שקבוצה של אנשי� שחושבת שכל האמת , הוא יגיע, יעצר אז ככל מדרו�

 �היא הצידה וצרי� ללכת עד הסו% יבואו על סיפוק� וא� בהזדמנות הזאת מבטלי

נהלה לא חשובה הדר� ולא המחיר אלא או פוגעי� בשרשרת הסמכות של הה

מה שאמרתי בכל , מאוד יכול להיות, אני אומר להנהלה, יכול להיות, התוצאה

א� את� חושבי� שיושבת פה מליאה של נבחרי� להיות , שג� את�, הזדמנות

צודקי� כל . התשובה היא לא, חותמת גומי ולבר� אמ� ולהגיד כל דבר זה ראה וקדש

ד הוא איש ציבור לפי תפיסתו וה� מביאי� את הדברי� כל אח, חברי המליאה

המשברי� האלה יש לה� תמיד פתרו� שבסופו של דבר מוצאי� את המכנה . לכא�

נעמיד , לא נחפש את המכנה המשות%, המשות% מכלל הדברי� והולכי� איתו הלאה

ביל לסיפוק לרגע לקבוצה של לעניות דעתי זה יו, להצבעה דעה אחת מול דעה אחרת

�אבל זה יגרו� נזק מתמש� למליאת רשות השידור וודאי להנהלה וודאי , אנשי

מה שאני אומר לכ� כא� אני אומר לכל בעל תפקיד בשבועיי� וחצי . לוועד המנהל

�, ההצעה שלי היא להגיע לאיזה שהוא נוסח ששומר, לכל בעל תפקיד, האחרוני

הוא לא ,  הוא לא מחייב,תו� כדי שאת� מדברי� אני כותב משהו, שהמליאה יודעת

אבל תנסו לחפש את המה כ� כי , ואני יודע שכל צד יכול למצוא בו מה לא, הכרחי

אז הוא , א� לא נצא מפה פה אחד וא� לא נצא מפה באופ� שהמשבר הזה מאחורינו

�, יתחפר וכל אחד יהיה צודקובעוד שלושה שבועות וכל אחד , יקרה בעוד שבועיי

אז , אנחנו נמצאי� כבר אחרי תשעה באב בפרשת נחמו, בלהה פתחה בפרשת במדבר
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�אני כבר לא זוכר את החלק השני אבל זה כי מלאה , נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכ

כל אחד צרי� בנקודת הזמ� הזאת , די, כפליי� מכל חטאותיה, כי ריצתה, עבודה

�י תו� אני רשמתי וכמוב� זה לא מחייב אבל אני רשמת. לעצור ולהגיד אי� מסכמי

�אני מציע הצעה שאומרת . כדי הדיו� ואמרתי את הדברי� כפי שאני רואה אות

�, שהמליאה מכירה בסמכותה של ההנהלה לערו� לשב� ולקבוע את אופ� השידורי

 ועד 2008�י ועדת התוכ� ב"התוכנית סדר יו� אושרה ע', המגישי� וכו, רצועות הזמ�

המליאה אינה מתיימרת להתערב , י ועדת התוכ� תישאר במתכונתה"שלא תשונה ע

בסמכות ההנהלה א� קוראת להנהלה להאזי� בקשב רב לתוכ� לטו� ולרוח הנושבת 

כי אי אפשר , באופ� הזה נדמה לי שבאופ� גס. בקרב חברי המליאה ולפעול לרוחה

המליאה , באופ� גס יהיה ביטוי לכלל הדברי�, שכל אחד יצא מפה ע� תאוותו בידו

ההנהלה מבינה שיש מליאה שהיא , ו� בסמכותה של ההנהלהמכירה באופ� קיצ

חלק מהאנשי� אמר פה שהוא , שהיא מבקשת לדו� בדברי�, מבקשת להיות מעורבת

אני , אני אומר לכ� באופ� אישי כחבר ועדת תוכ� שאני אתנגד, יתמו� בוועדת התוכ�

 הוא מה שחשוב. חושב שקר� נוייב� זאת תוכנית מצויינת אבל דעתי לא חשובה

אנחנו נמצאי� ודיברו פה בהתחלה על , לראות קצת מעבר לא% של כל אחד מאיתנו

, בתקופה שרשות השידור עשתה תפנית מדהימה בתוכניותאנחנו נמצאי� , הנקודה

�אנחנו מדברי� על , יש פה יכולת לבוא ולמנ%, בצד התקציבי, במבני� הארגוניי

ג� , כל השלילי וצודקי� פה האנשי�אז לקחת את כל הבו� ואת , שידור ציבורי אחר

אומרי� לי אידיוט מה אתה , אני מקבל טלפוני� מאנשי� שאני מאוד מערי� ומכבד

�כי צרי� להסתכל על , אלה הדיבורי� ואני אומר שאני לגמרי לא אידיוט, עושה ש

בתהלי� , שו� דבר דרמטי לא נפגע, לעשות את התיקוני� בדר�, חצי הכוס המלאה

מותר , כ�, יהיו עוד י� של נושאי� שה� בעייתיי�, ת יוני ומיקיקבלת ההחלטו

לא צרי� להיבהל מזה , לפעמי� לעשות צעד אחד אחורה בשביל להסתכל קדימה

, טובה יותר, זאת רשות השידור מצויינת, ומנגד אני אומר לנו כחברי מליאה

. י� האלהלמה אנחנו כל הזמ� מחפשי� דווקא את החלק, רוצה יותר, איכותית יותר

  � �  �אני לא רוצה לדו� היו� בצדדי� הפורמאליי� של המפגשי� פה 

  . הלקאה עצמית  :דובר
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אבל , אני לא רוצה לדו� בצדדי� הפורמאליי�  :יעקב בורובסקי

לגבש את דרכי פעולתנו בנהלי� , כדאי לנו כמליאה להפיק לקחי� ממה שקרה

היו� זה , ספסי� את העיקראחרי� חדשי� נכוני� ולראות שאנחנו לאט לאט לא מפ

מחר זה בעני� אחר ומחרתיי� זה בדברי� שלכל קבוצה של , דיו� בתוכנית הזאת

יש פה איזה שהיא היררכיה וצרי� לשמור עליה ומצד שני ההנהלה , אנשי� יכאיבו

תדעו שיש פה מליאה דעתנית איכפתית שותפה ורוצה להיות שותפה ואנא תעשו את 

  . זה

  ?ועדת תוכ�מתי יש   :נמרוד לב

  . 3.9� יש ב  :אמיר גילת, ר"היו

נאמר בשבוע , אפשר לקבוע שהיא תכונס קוד�  :נמרוד לב

  � � �כי אז אנחנו נמצא דר� ביניי�  , אני אגיד למה. ספציפית לדבר הזה. הבא

  . אפשר אחרי הישיבה לכנס את ועדת תוכ�  :אמיר גילת, ר"היו

צד אחד תית� כי אז אנחנו נמצא דר� ביניי� שמ  :נמרוד לב

 �  � �  �את האפשרות להנהלה לתק� איזה שהיא טעות שאני חושב שכול� מביני

  . אנחנו לא חושבי� שטעינו  :יוני ב� מנח�

אני אומר , קוד� כל אני רוצה להגיד תודה לבלהה  :יואב הורובי"

כמו שאמרה נגיסט שהעלתה את הסברה שיש פה מליאה , את זה כי אני חושב

אני מסתכל על , ושב ככה משו� שהמכנה המשות% הוא רבאני לא ח, מפוצלת

יש פה אנשי� שבאי� לא בשביל בצע כס% למרות שהוגדרתי , האנשי� פה מסביב

העובדה שאשתי חושבת שאני מטור% שאני משחית את זמני זה סיפור , כקפיטליסט

יש בזה עלויות מסויימות ג� לפצות את האישה על השעות הרבות , להיפ�, אחר

אבל כשאני מסתכל מסביב אני אומר לכול� שיש פה ,  לא נמצא וכ� הלאהשאני

בס� הכל על , אנשי� איכפתיי� שתורמי� מזמנ� ואני מאוד גאה על האופ�

. שכל אחד גילה פה ואני חושב שזה תעודת כבוד וזה אזרחות נכונההאיכפתיות 

, ל רמהובלהה הובלת את הקו הזה ואני באמת מודה ל� כי את קבעת סטנדרט ש

אני . סטנדרט של איכות כזאת שאני חושב שהיה נכו� ללכת לאורה ותודה ל� על זה

אני מסכי� , רוצה להסב את תשומת ליבכ� לעובדה שלהחלטה שלנו היו� יכולה
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אבל אנחנו נמצאי� , אני מסכי� ע� יעקב, שאנחנו נמצאי� בסוג של מדרו� חלקלק

שאתה דיברת עליו אלא איזה שהוא לא אותו מדרו� , בעוד סוג של מדרו� חלקלק

יהיה פה תקדי� , מדרו� שיכול לקבל שיפוע אפילו יותר רציני כתוצאה מזה שאנחנו

�, תוכנית אחרי תוכנית, ואנחנו נמצא את עצמנו כל המליאה וההנהלה יו� אחרי יו

משו� שאנחנו , נאלצי� להוכיח שאי� לנו אחות, מגזר אחרי מגזר, בטלוויזיה וברדיו

עמנו אנחנו חיי� ואנחנו מכירי� את הקוטביות ואנחנו מכירי� את היריבות בתו� 

כל אחד מגיע מאיזה שהוא מקו� וא� אנחנו , ואנחנו מכירי� את הפוליטיזציה

�אני רוצה להגיד בראשית הדברי� שאני חושב , נעביר מסר מפה היו� שא� עושי

ההחלטה להביא , י�בלי סיפור, שההחלטה להביא את מנח� ב� היתה החלטה שגויה

לא אבל על זה שהיא היתה , אבל, את מנח� ב� לגבי דידי היא היתה החלטה שגויה

אני יכול להגיד לכ� כמי שמלווה את , מבחינתי יש פה סימ� קריאה, החלטה שגויה

�זיהינו חברי ואני , כי זיהיתי, תעל מנ, את� יודעי� את זה, ההנהלה חודשי� רבי

הרפורמה זאת איזה שהיא נקודה הכרחית שחייבי� ש, בוועד המנהל ובמליאה

כי בלעדי זה , להשקיע בה מאמ� כדי להשיג אותה ולעבור ממנה לתא שטח הבא

אני נתקל פה בציבור של� של אנשי� , ובמה אני נתקל. היתה בוקה ומבולקה פה

עובדי רשות השידור שכל היו� הולכי� מבית , שלא עובדי�, וחשוב לי שתדעו את זה

אני מתקשר לאנשי� אני שואל , ד מחליפי� מכתבי�"עו, אחד לבית די� שנידי� 

, אני בדר� לדיו�, ד"ד אני חוזר מהעו"אותו איפה אתה הוא אומר לי אני בדר� מהעו

ה� לא מדברי� לא על שידור ציבורי ולא על דיוני� ולא על אי� התוכנית תהיה יותר 

אלוהי� יודע מי מממ� את , ודותמסתודדי� באג, אלא ה� יושבי� פה בחו�, טובה

. והשכר שה� מקבלי� וכל מה שמחפשי� זה לייצר עימות משפטי וכ� הלאה, זה

ופה בלהה דווקא הנסיו� של� והעובדה שיש , א� אנחנו לא נעשה לזהזאת אומרת 

א� אנחנו לא נעביר מסר מאוד , נורא חשובה, ל� נסיו� בלברר ולשפוט וכ� הלא

אני פושע בגלל זה ,  מה שהיה בלוד למשל זה אלימות,אלימות, חברי�, ברור

שאנחנו נעביר ללוד את המקו� , דעתי הקטנה היתה אחת מיני רבות, שהמלצתי

את� יודעי� מה עובר עלי , את� יודעי� מה אני מקבל בבית, אני פושע, מתל אביב

, העזתי לתמו� בהנהלה ולדאוג לזה שתהיה רפורמה, מאז שאני חבר הוועד המנהל
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�מגזר כזה ומגזר , אמרו שאני איימתי, אני מאויי�, חברי� החיי� שלי ה� גיהינו

אנחנו מאותו , אי� אומר השיר, אני וקר� נוייב�, אחר וישר כאילו אני נגד קר� נוייב�

 שקל בחודש 350� בשביל ה, בשביל הסכומי� הגדולי�. ואני כבר אוייב הע�, הכפר

, אומרי� לי, אי� אמר יעקב, אז אני ג� צרי�ברוטו שאני מקבל שמקזזי� על זה מס 

עכשיו במשרד שלי מחכי� לי , מה חסר ל�, בשביל מה הלכת, תגיד לי אתה פסיכי

 אני אעשה מילואי� 50גמרתי את המילואי� בגיל , אמרתי, אנשי� כדי שאני אל�

אז מקללי� ומגדפי� ומנאצי� ומחכי� לי פה בחו� ואני אראה לכ� , ברשות השידור

SMS�א� אנחנו פה נכשיר את זה בזה שנגיד . מה קורה לי, י� שאני מקבל מבמאי

  .  ב��ואני לא מכשיר את הסיפור של מנח, חברי� זה הצליח

  ?אז מה עושי�  :וופא זועבי פאהו�

  . אני לא אגיד, אני אמלי�, אז אני אגיד מה עושי�  :יואב הורובי"

  .  טובהזה בעיה בגלל שההחלטה היתה החלטה לא  :נמרוד לב

אני , נמרוד אני מסיי�, אבל חברי� אנחנו בעסק  :יואב הורובי"

�כי א% אחד , לבקש מההנהלה, אחד, חושב שאנחנו צריכי� לראות שני דברי

לשבת ע� ההנהלה ולתת לנו , מאיתנו לא רוצה מחר בבוקר לשבת ולהתמודד ע� זה

ושההנהלה תית� נייר שבו יש תחקיר מסודר של מה היה ע� הלקחי� ולתת מסקנות 

�יוכלו להביע דעות אבל בואו , לנו ותבוא ותגיד מה לעשות ואנחנו נתכנס עוד פע

ועוד דבר אני רוצה להגיד ואני . נית� לה להפיק לקחי� בצורה שקולה ואחראית

דיברו , בסופו של דבר זה מגיע לזה, משו� שמה לעשות, רוצה להגיד את זה ביושר

 וזה לא משנה א� תוכנית כזאת היא טובה יותר או ,פה כל מיני אנשי� ואני חושב

, שיא ההאזנה, דווקא בגלל זה שישנה תוכנית שהיא בשעות השיא, טובה פחות

 �אנחנו ג� לא יכולי� להוציא החלטה תחת ידינו שהמשמעות שלה היא שב� אד

  . מסויי� משוריי� בתוכנית הזאת לעולמי עד

  . זאת לא ההחלטה  :דוברת

אסור לנו וא� אי� החלטה כזאת , אנחנו לא יכולי�  :יואב הורובי"

  . אז אי� בינינו מחלוקת
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אני שומע את כל הדברי� פה , אני חושב שהבעיה  :נמרוד לב

הבעיה היא שמצד , ונאמרי� פה הרבה דברי� חכמי� ונבוני� ואני מסכי� ע� הכל

 אחד אנחנו המוסדות רוצי� ללכת ע� ההנהלה יד ביד ולתת לה את כל הגיבוי

, זה נורא ברור, זה האינטרס של כולנו, ולהצליח לקד� את רשות השידור להביא

וזה קרה אני חושב בגלל איזה שהוא חוסר , יש איזה שהוא, מצד שני מה שקרה פה

תיאו� בי� המוסדות לבי� ההנהלה וזה משהו שהוא אולי צרי� להדליק לנו איזה 

אנחנו לא יכולי� להכחיש , הקרתה תקל, שהיא נורה ואנחנו צריכי� ללמוד ממנו

, אנחנו עומדי�, מבחינת תוצאה יש לנו בעיה, כרגע מבחינה ציבורית, את הדבר הזה

ואנחנו צריכי� . היינו בדר� למעלה וכרגע אנחנו צריכי� לפתור את הבעיה הזאת

לא מכיוו� שההחלטה אי� נעשה מבחינה ציבורית , לפתור אותה באופ� שהוא נראה

ה שאנחנו מוצאי� את הפתרו� אנחנו צריכי� לדאוג שההנהלה לא בתו� ז. יצא טוב

מכיוו� שהאינטרס שלנו הוא שההנהלה תהיה חזקה ותצליח לעשות את מה , תיפגע

כי א� היה תיאו� , מצד שני אנחנו רוצי� להדק את התיאו�, שהיא אמורה לעשות

ה הזאת אנחנו אמרנו שההחלט, אני אומר, במיוחד, אז הדבר הזה לא היה קורה

כי היא יצאה בזמ� שוועדת האתיקה יושבת על המדוכה הזאת היתה אומללה 

אני חושב שזה הקטע של , ומבחינה תכנית ועדת תוכ� מ� הראוי שתדע את הדבר הזה

יש פה אנשי� במליאה הזאת שה� יכולי� לתרו� בדבר או שניי� ואני , ללכת יד ביד

אני אפריד את זה , בנוס%. חושב שזה אחריות שלכ� לרצות לשמוע מהמליאה

, נושא האיזו� שזה נושא שאני חושב שהוא עיקרו� חשוב, יש עוד שני נושאי�, הלאה

זה נושא שאנחנו כרגע יושבי� עליו בוועדת , המליאה הזאת מדברת עליו מהתחלה

אז כל החלטה , אני מאמי� שאנחנו הולכי� להגיע למשהו שהוא מאוד ראוי, אתיקה

היא צריכה לקבל את עקרו� האיזו� , צריכה לא לפגוע בהנהלהשלא תצא מפה היא 

ולא לפגוע בנסיונות להגיע לאיזו� כי זה אינטרס ציבורי של כול� בסופו של דבר 

זאת . שכלל הדעות וכלל הקולות וכלל המגזרי� ימצאו את עצמ� בשידור הציבורי

� לגרו� לזה אני חושב שכל החלטה שתתקבל פה צריכה ג. האחריות הציבורית שלנו

שלא יהיה מצב שההנהלה תבוא ומשיקולי� מקצועיי� ואנחנו , שלא ישוריי� מישהו

�אנחנו רק רוצי� לפקח , באמת לא רוצי� להתערב לכ� בשיקולי� המקצועיי
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א� תחליטו עוד כ� . ולבקר ולראות שהכל בסדר ותהלי� קבלת ההחלטות הוא נכו�

  � �  �וכ� זמ� שאת� רוצי� לשנות 

  . אי� כבר מה לדו� אחרי זה  :רומיקי מי

אנחנו לא רוצי� לפגוע בסמכויות שלכ� לעשות   :נמרוד לב

  � � � היא קוראת לתחלופה , תחלופה כי זה ג� דבר שהמליאה הזאת רוצה

  . אנחנו לא דיברנו על תחלופה  :יוני ב� מנח�

  . אבל אני מדבר על זה  :נמרוד לב

  .נהלהלא עמדת הה, אבל זאת עמדת�  :יוני ב� מנח�

  . בסדר גמור  :נמרוד לב

  . אל תדבר בש� ההנהלה  :יוני ב� מנח�

אני אומר , אז אני לא מדבר בש� ההנהלה  :נמרוד לב

היא רוצה שתהיה פה התפתחות וזה , גנטישהמליאה רוצה שהמקו� לא יהיה סט

. דבר חשוב ואנחנו לא רוצי� לפגוע ביכולות של ההנהלה לפעול בדר� זו או אחרת

 לנו פה כשל נקודתי שיכול להיות שהיה נמנע א� התאו� היה טוב יותר יש, מה כ�

וכרגע אנחנו צריכי� לפתור אותו אבל אנחנו חייבי� , בי� המוסדות לבי� ההנהלה

שהיא משיגה את כל המטרות . שהיא נראית לעי�, לפתור אותו בצורה שהיא נראית

א מקדשת אי תחלופה של ל, לא פוגעת בעיקרו� האיזו�, לא פוגעת בהנהלה, שאמרתי

�מבחינה נקודתית אנחנו צריכי� משהו נראה . אבל פותרת את הבעיה, אנשי

שאנחנו נוכל לעמוד מול הציבור כנציגי ציבור ולהגיד שאנחנו עושי� את עבודתנו 

  � � �נאמנה ולכ� ההצעה של בורו יש בה הגיו� 

  . היא מסרסת את ההנהלה  :יוני ב� מנח�

אני לא רציתי להגיע לסיטואציה ,  יוניאני מבי�  :נמרוד לב

  .אני בעד�, הזאת

  ?אתה רוצה לשפו� את התינוק ע� המי�  :יוני ב� מנח�

אני רוצה שבהחלטה הזאת . בכלל לא, חס ושלו�  :נמרוד לב

  .יאמר שאנחנו עומדי� ונותני� גיבוי מאחורי ההנהלה

  . ממש גיבוי להנהלה, ממש גיבוי  :יוני ב� מנח�
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  ?אי� אנחנו פותרי� את זהאז   :נמרוד לב

אני באתי לכא� על מנת לשמוע את כל הגורמי�   :דבורה הנדלר

אני . אלי פולק' החל מקר� נוייב� וג� לשמוע את פרופ, בחברה מכובדת וראויה

�אני רוצה לאפשר , דעתי היא כזאת. רציתי לשמוע מה ה� הנתוני� העובדתיי

�ורני בלייר שהיה כא� התבטא , �כי כולנו שומעי, להנהלה הזאת לעשות שינויי

, הוא ניגש אלי כי אנחנו מכירי� מזה הרבה מאוד שני� ואמר לי, בצורה הכי ברורה

הוא אמר לי שיוני ב� מנח� הוא קומיסר , את ההנהלה הזאת את� צריכי� לגרש

  � � �כמה שני� הוא עיתונאי , אמרתי לו. ואלה לא אנשי מקצוע

  ? מה זה משנה  :דוברת

אני ג� מקבלת , אני יודעת, כי האווירה, זה משנה  :דלרדבורה הנ

�יש בחו� אנשי מקצוע שמחכי� לרגע שההנהלה הזאת , טלפוני� מכל מיני אנשי

אני רוצה להגיד את , ותל� הביתה ואני שמעתי את זה טוב כא�תיפול ותיפול בגדול 

וייב� אני מתנגדת כרגע להעלות לדיו� את ההחלטה שקר� נ, עמדתי בצורה נחרצת

א� אנחנו , אני חושבת שנכו� להשאיר את השינוי עכשיו, תחזור למתכונת קודמת

אני רוצה שרשות השידור תעשה . עוד פע� נשנה את זה אנחנו ניראה גרועי� בחו�

�אנשי מקצוע ולא אחד ולא שניי� שאני מכירה היטב , אנשי� בחו�, מאמ� ותשתק

אז הוא אמר אז , מרתי לרני בליירמחכי� לרגע שיסגרו את רשות השידור ואני א

  . סת� אוכלי לח� ואוכלי כס%', תסגרו ולא צרי� אתכ� וכו

  .תני לנו איזה שהוא פתרו�, אז מה עושי�  :נמרוד לב

את אני חושבת שההנהלה צריכה להמשי� ולעשות   :דבורה הנדלר

אני ישבתי בהרבה מאוד ועדות , לרענ� פה, העבודה לדרכה החדשה לשנות פה

למרות שהיו אי , ראיתי את הנסיונות הכני� לקחת אנשי� מאוד מקצועיי�, י�מכרז

 �אלו התנגשויות ע� ועדי העובדי� פה שהיו לה� נציגי� שרצו לקד� אנשי

�, אני רוצה לאפשר להנהלה הזאת לעבוד, שעובדי� פה שה� ממש לא היו ראויי

�ת אנחנו כולנו לא אחר, להגיע לאיזוני� ולא לחבל בעבודה שלה�, לעשות שינויי

. בצורה הכי ברורה אמרתי את דברי, רשות השידור לא תתקיי�, נהיה חברי מליאה
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ה שלא רהפרוצדו, ואת זה אמרתי בפע� שעברה בלוד, הפרוצדורה, עוד משפט אחד

  .לדעתי היתה טעות, יידעו את ועדת תוכ� על השינוי

 נדחו  כל התביעות כנגד רשות ציבורית80�בשנות ה  :גאולה אביד�

היו� , שירבו תביעות, על הס% מהסיבות המיושנות האלה שהרשות לא תוכל לעבוד

  � � � זה נראה משהו אנכרוניסטי 2000�בשנות ה

של טעות בניהול ' ב' ומה שאת� עושי� זה א  :טלי אייכנוולד

�לבוא ולהגיד אני צודקת אני צודקת אני , זה מה שזהבית ניסתה לעשות, משברי

מה שיואב ניסה להגיד ומה שאת� . 'ב' זה טעות א. תנובה, ההיא עפ, צודקת

�לבוא . אנחנו רוצי� לבוא ושאת� תציעו משהו אבל משהו שכ� נסוג מטעות, אומרי

' ב'  זה א,ולהגיד אנחנו נצמדי� לטעות בכל מחיר כי זה מחליש אותנו להודות בה

�  . של טעות בניהול משברי

  )צעקות ( 

כרגע זה , י שזה טעות בניהול משברי�אני אמרת  :טלי אייכנוולד

אתה רק תצא . זה מה שאמרתי, של טעות בניהול משברי�' ב' מצב משברי וזה א

  . מזה יותר גרוע

הרשויות עומדות על מקומ� , הבא חל% מ� העול�  :גאולה אביד�

�  . אפילו שה� נתבעות ולא קרה כלו

 בלהגיד נורית יצאה אבל היא התחיל את דבריה   :גלילה אלקרנאווי

אני חושבת שאנחנו בחרנו להיות . שבמקו� לחגוג את הרפורמה זה המצב שלנו

�יכולנו לטפל בדברי� ברוגע ויכולנו , אנחנו בחרנו את המעמד הזה, במקו� הזה היו

עצ� הדיו� הוא , דעתי היא כזאת. כמו שעשינו להצית מדורה ועכשיו לכו תכבו אותה

מצד שני סמכותנו כאנשי , מצד אחד, ציגהמאוד חשוב וחשוב לי באופ� אישי כנ

ציבור וכחברי מליאה היא להתוות ולקובע קווי� כלכליי� להנהלה ולהנחות אותה 

התפקיד שלנו זה לפקח על העשייה ועל . לייש� את העשייה בדרכי� שלה, לעשות

ג� אני רואה את זה , המקרה של מנח� ב� נעשה בדר� שגויה, התנהלות ההנהלה

, זה לא נעשה בתאו� כמו שהיה צרי� להיעשות, ה פרוצדורה מסודרתלא הית, ככה

ההנהלה , וזה תפקידו פה עכשיו לבוא ולשי� את זה על השולח� ולבקש חד משמעית
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מפה והלאה כל מה שיעשה יהיה בתאו� וביידוע מראש של , יושבת עכשיו מולנו

 מהצד שלו למה כל המהומות האלה וכל אחד צועק. המליאה ובאישור של המליאה

אני פה בהרגשה שיש פה אנשי� שלא רוצי� להרגיע , לא ברור לי. כאילו אי� פתרו�

בואו נחשוב על , יש פה משבר, בואו נתקד�. ענייני� ולא נוח לי במקו� הזה

אז בואו , התוכנית של קר� היא מניע לזימו� הדיו� הבהול הזה של היו�, פתרונות

יי� של עשייה כללית ורחבה להנהלה ולא רק ננצל את הבמה ונתווה פה קווי� כלל

האיזו� והגשה בזוגות בואו נקבל החלטה א� זה הנושא של . לעני� התוכנית של קר�

  . א� זה מקובל עקרונית אז כ� ואי� וא� לא אז לא

, אני מאוד גאה בו, אני לא מתביישת בדיו� היו�  :שירי� חאפי

אוד גאה בדמוקרטיה שמאפשרת מ, מאוד גאה לחיות במקו� שבו מתנהל דיו� כזה

מה שרני , קוד� כל. אני רוצה להגיד כמה דברי�. אני בכלל לא מתביישת, דיו� כזה

רשות השידור צריכה להחליט א� , ני לא מכירה את האיש, בלייר אמר או לא אמר

היא רשות מגוייסת או רשות שידור ציבורית ואותי הכי מדאיג משפט שקר� נוייב� 

מסעדה נאמר לה שהיא מעצבנת כמה אנשי� וכל מיני דברי� שבשיחה ב, אמרה

הרפורמה היא מסגרת כלכלית וחשוב שע� הרפורמה יהיה שינוי בדר� קבלת . כאלה

אני לא רואה , ביחסי� בי� עובדי� ומעבידי�, באי� אנשי� מתנהלי�, ההחלטות

, ישהכי אני לא רואה שינוי בג, שיחד ע� הרפורמה הכלכלית משהו הול� להשתנות

אני , י העובדי� ולהיפ�"אני רואה שההנהלה נעולה כל הזמ� והיא מרגישה רדופה ע

אי� , הרי אנחנו פה באופ� זמני במליאה, מה יקרה פה, דואגת ליו� שבו אנחנו נל�

�אני לא , כל הזמ� יש מצב של חשדנות, פה אמו� מינימאלי בי� עובדי� למעבידי

ני לא מסכימה ע� החלטה של ההנהלה מוכנה לקבל שכחברת מליאה כל פע� שא

זכותי לראות שההנהלה . אני לא רוצה בטובת רשות השידור ואני נגד הרפורמה

יש פה נסיו� של כמה חברי מליאה להיות , מקבלת החלטות שגויות ולבקר אותה

א� לא הייתי דואגת , הדואגי� יותר ואחרי� ברגע שה� קובעי� ה� דואגי� פחות

גאה לראות את השידור בתור חובבת ספורט אני . א היייתי כא�ולא הייתי מודאגת ל

 אחרי שני� שראיתי את השידור היש� ע� HD�אני יושבת כולי גאה ב, מושבעת

ואני , אני לא מאמינה שבערו� הראשו� תשדיר חסות נראה ככה, התשדירי חסות
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לה זה הגדולה של הנה, אבל מצד שני לא יכול להיות שההנהלה, כולי קורנת מאושר

, לא, יש פה כאילו, לא קרה כלו�, זה להגיד, זה לא מפחית מערכה, להודות בטעויות

את� לא באי� , אנחנו צודקי� ורק אנחנו צודקי� ואת� לא מביני� שו� דבר

בואו נראה , זה לא יכול להימש�, רק אנחנו, את� לא באי� מהתחו�, מהמקצוע

, להגיד נכו�, רי אמר לקחת אחריותאנחנו מוכני� כמו שאו, אי� יורדי� מהע� הזה

בעיני מנהל , זה מעצי� אות�, זה לא מחליש אות�, טעינו בדר� קבלת ההחלטות

זאת עוצמה אדירה , זה לא חולשה, בסדר, הרייטינג לא, לא הל�, ניסינו, שבא ואומר

�הרפורמה , מה יקרה ביו�, לבוא ולדבר מתי יהיה דיבור בי� ההנהלה לעובדי

אני מודאגת , זה מה שמדאיג אותי, מה הלאה,  את החלק הפורמאליעשינו, אושרה

זה עבר מ� העול� העני� של , מסתימת הפיות ואני רוצה להגיד משהו על איזו�

לא חייבי� לאז� , אפשר לשמוע מישהו אחר בזמ� אחר, האיזו� באותה תוכנית רדיו

  .וכניתוהיא ג� לא תוכנית פוליטית אז לא חייבי� ימי� ושמאל באותה ת

רוב הדברי� שיש לי להגיד נאמרו , ישבתי בשקט  :יוסי דרמר

�כל , אני מסכי� ע� יואב שא� יש לנו דעות חלוקות. כבר פה ואני לא אחזור עליה

לכול� יש מטרה ', ימי� שמאל וכו, אחד בא ממגזר אחר וממקצוע אחר ואופי אחר

� יו� שנוכל להיות אנחנו רוצי� בסיכומו של, אחת משותפת ובזה אנחנו מאוחדי

ניסחתי פה משהו . שתהיה גאוות יחידה והשידור יהיה ראוי ונכו�, גאי� במקו� הזה

אל תתפסו אותי במילה כזאת או , שאני חושב שהוא קולע לרוב הדברי� שנאמרו פה

היו� את הגורמי� המליאה שמעה . אחרת אבל נראה לי שכול� יכולי� לחיות ע� זה

מי� נוספי� על הסיבות ועל הדר� בה הוחלט על הכנסת המקצועיי� ברשות וכ� גור

המליאה נותנת גיבוי מלא להנהלה . מגיש נוס% לתוכנית סדר יו� של קר� נוייב�

 �ומאיד� מבקשת לשקול מחדש את דר� קבלת ההחלטות וממליצה להמתי� ע

. שינויי� מהותיי� בתוכניות עד לגיבוש ואישור מסמ� העקרונות של ועדת האתיקה

מצד אחד אנחנו מגבי� את ההנהלה וזה לגבי הטענות שנשמעו ,  חושב שיש בזהאני

�ג� לגבי העתיד של , פה ובצדק שג� א� ה� טעו אי אפשר לצלוב אות� מול העובדי

לאוו דווקא לגבי התוכנית , מצד שני ממליצי� לבדוק בכלל לגבי תוכניות, הרשות

לשקול , היא לא מכתיבה, לליתשל קר� נוייב� ולשקול מחדש וג� פה זאת אמירה כ
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ולחכות ע� זה עד שוועת האתיקה תגמור את המסמ� ונאשר מחדש שינוי בתוכניות 

  . אותו

אני רוצה להזכיר לכולנו שקיימנו דיו� בנושא   :חני פרי

�ל שאנחנו "התקיי� דיו� לפני שבועיי� וחצי וביקש המנכ, שאנחנו מדברי� עליו ביו

אולי מאוד , ה להאמי� להנהלה ולכ� אמוד שמחתיאני מאוד רוצ, נאמי� להנהלה

אבל שמחתי שבישיבת המליאה הקודמת לא התקבלה בסופו של , זאת מילה מוגזמת

לפחות להבנתי ברחל בית� , ושמחתי על הדברי� ששמעתי שנאמרו. דבר החלטה

י חברי המליאה נשמעו היטב והייתי משוכנעת שמה "שהדברי� שנאמרו ע, הקטנה

בסופו של דבר הדיו� הזה לפחות לדעתי נכפה על המליאה משו� . עשהובטח יבוצ

שמה שהובטח או לפחות להבנתי לא התקיי� והלוואי והייתי נהנית מהדיו� הזה 

אבל אני חושבת שאי� ברירה וצרי� היה לקיי� אותו ואני , אבל אני לא נהנית ממנו

ה בכתב שלא סבורה שחייבי� לקבל החלטה אלא א� כ� ההנהלה תצהיר וזה יהי

�זה ג� מקובל , לא ככפיה של המליאה אלא כהחלטה של ההנהלה, יבוצעו שינויי

אבל זה צרי� להיות ברור וכתוב וחתו� שלא יבוצעו שינויי� עד שיהיה דיו� , עלי

  . במסמ� של ועדת האתיקה

זה כבר ארבע , אפשר לקבל החלטה כבר, אמיר  :יעקב נווה

  .ורבע שעות

  . וש ורבע אבל לא משנהלש  :אמיר גילת, ר"היו

אני , אני רוצה להתייחס קוד� כל לנושא האיזו�  :דוד חיו�

אולי אני אשמיע , בתחקירי� אז אני בכלל לא מבי�הייתי עיתונאי בעבר וג� עסקתי 

אבל אני לא יודע מה , אולי אפילו בלהה לא תאהב את הדעה שלי, דעה מפתיעה פה

אני חושב , אני פה אחזק את שירי�. נוייב�הקשר בי� איזו� לבי� התוכנית של קר� 

�זה לא , זאת תוכנית עיתונאית, מבחינתי זאת תוכנית תחקירי�, שא� מדברי

א� היא עושה תחקיר יש , אני חושב שאיזו� קיי� וחצי, זה לא ימי� ושמאל, פוליטי

רשימת ההישגי� של קר� בשני� , לא ראיתי שמישהו מההנהלה חלק על זה, פה את

יש פה תחקירי� מעוררי , יש פה את רשימת ההישגי� העיתונאיי� שלה, תהאחרונו

כלפע� שאני שומע את התוכניות שלה אני מתפעל מחדש מהיכולות , התפעלות
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אני חושב שכל , בכלל לא מסתכל על הקטע הפוליטי ולא על הקטע של, עיתונאיותה

, את הקוד�לא שמעתי את נציב התלונות החדש אבל שמעתי , פע� ואמרו את זה

פע� אחת , לפי מה שהוא אמר ההערות לגביה היו מינוריות מאוד ברמה העיתונאית

היא היתה צריכה להתנצל ולא מעבר לכ� ואני לא זוכר שאני שמעתי תחקיר שלה או 

. איזה שהיא טענה שלה כלפי גו% ציבורי ולא היו תגובות וזה מבחינתי איזו� מלא

שב שהתוכנית הזאת בכלל צריכה לעלות לדיו� אבל אני לא חו, אני מצטער, בלהה

אני לא חושב שהיא בכלל , זה אולי דעה שונה פה מכל האחרי�, לגבי נושא של איזו�

אני מסכי� ע� יואב , לגבי הנושא של. קשורה לא לוועדת האתיקה ולא למסמ� נקדי

� שאי� לשמר לנצח מעמד של מנחה בתוכנית או אפילו תוכנית וצרי� לדו, לחלוטי�

שפע� בחצי שנה , יושב ראש ועדת התוכ�, אולי אפילו ליצור איזה שהוא נוהל

לוקחי� תוכנית מרכזית ומנתחי� אותה ודני� בה ולאוו דווקא יוצרי� איזה היא 

, איזה שהיא חותמת גומי שאנחנו מקבלי� לוח שידורי� ומאשרי�סיטואציה של 

יזה שהיא תרבות דיו� צרי� ליצור א, אולי לא מאשרי� משהו קט� בתו� הלוח

אולי אנחנו צריכי� בכלל לשקול את כל הדר� , אולי כמו שבורו הציע, בנושא תוכ�

, אולי להעלות פיקוח, אולי להוריד פיקוח, שלנו בנושא הזה מחדש לכא� או לכא�

מצד שני אני , זאת דעתי האישית, אני לא חושב שצרי� להתנות את המש� התוכנית

נוייב� משוריינת ה פה לא צריכה להיות משמעותה שקר� החלט, שוב חוזר ואומר

אני מציע לא , היא צריכה להיבח� כל פע� מחדש ואני אקצי� יותר ואני אגיד, לנצח

  . לקבל החלטה מותנית אלא התוכנית מבחינתנו נמשכת כרגיל

לא ידעתי , זה ממש היה מסע, כשיצאתי למסע הזה  :בלהה כהנא

חו� , כי לא הכרתי את חברי המליאה,  פשוטהלאיפה אני הולכת מסיבה מאוד

 �מחברי ועדת האתיקה פשוט לא הכרתי א% אחד ובמהל� השבועיי� האחרוני

�אמרו פה כמה חברי� שה� . אי� לי מילה אחרת לומר, הכרתי אנשי� באמת נפלאי

אני חושבת שיש פה מליאה ע� אנשי� , אני גאה, גאי� להיות חברי מליאה

�עכשיו לעצ� . מקסי� בעיני, כל אחד הביע את דעתו, תרבותיהיה דיו� , מקסימי

כשיצאתי לדר� זה היה מה שאני , נשמעו דעות שג� אני כמו שאמרתי לכ�, העני�

האמנתי וכבר שמעת� מה אמר לי בעלי על זה ואני יכולה לתת אולי את הטלפו� של 
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 ואני חושבת לא ידעתי לאיפה אני הולכת. בעלי לאשתו של יואב ואז יחד ה� יקטרו

היו� נשמעו הקולות ואני חושבת שנשמעו קולות רמי� . שג� ההנהלה לא ידעה

אני רוצה להגיד לכ� עוד . חברי� יקרי� את� טעית�, ברורהשאמרו בצורה מאוד 

אתמול בלילה התקשרה אלי אחת מחברות המליאה שג� היא מרצה , משהו

פני הרצאה מודיעי� ל� מחר א� היו ערב ל, תגידי, באוניברסיטה כמוני ואמרה לי

 50בהרצאה מכניסי� ל� מישהו שיצטר% אליי� להרצאה בפני הסטודנטי� של 

�אתה יכול , ברור שלא, ושתינו צחקנו ואמרנו? את היית נכנסת להרצאה, אנשי

ונראה לי ?  סטודנטי� ע� מישהו שמנחיתי� ל� ערב קוד�50להיכנס להרצאה של 

יש . חברי� ביחס לקבלת ההחלטות והשיקולי�שבזה מתומצתי� הדברי� שאמרו ה

הוא ביקש שלא , בפע� הקודמת אמיר התעקש וכמעט הלכנו ראש בראש, אפשרות

הוא אמר מילי� כמו אני מאמי� שההנהלה שמעה את , תהיה הצבעה כי הוא האמי�

מה לעשות שכמו שאני כתבתי לכ� , הדברי� והיא תיקח את זה לתשומת ליבה

למחרת מפנה מישהו את תשומת ליבי שתו� , כל התהלי� הזהבמייל שבזה התחיל 

לפני אחרי הישיבה יצאה הודעת דוברת מסודרת שמנח� ב� ימשי� להגיש וזה , כדי

כ� . חני הזכירה את זה. תו� כדי דיו� בישיבה בלוד, היה תו� כדי דיו� במליאה

ו אני קוראת עכשי. מה לעשות שההנהלה לא לקחה אותו, שהרצו� הטוב היה

א% אחד לא ידע , שמעת� את הדעות שג� אני לא ידעתי, להנהלה מפה ואני אומרת

זה , אמרו את זה, תשקלו עוד פע� ולבוא ולהגיד טעינו זה ממש לא בושה, מה ה�

איזה נוסח , אנחנו מכבדי�, לנו היתה דעה אחרת, שמענו את חברי המליאה, חוזק

�בנוסח כזה או , נחנו מוכני�אנחנו מכבדי� את חברי המליאה וא, שמתאי� לכ

אבל שהמסר יהיה מאוד , אנחנו לא רוצי� לכפות עליכ�, מה שיהיה נעי� לכ�, אחר

שהתוכנית חוזרת למתכונתה המקורית עד שיתקיי� דיו� ויאושר לוח , ברור

   .זה מה שאנחנו מבקשי�. משדרי� חדש בוועדת התוכ�

  .זה לא אומר שאז זה מסתיי�  :וופא זועבי פאהו�

אני . תהלי� קבלת החלטות ודיו�, יהיה דיו� מסודר  :הה כהנאבל

. ממש קוראת להנהלה לקבל את ההצעה הזאת ולצאת מפה בהחלטה ע� רוח טובה

אבל א� ההנהלה אומרת שהיא לא מוכנה ולאור הכישלו� המהדהד בפע� הקודמת 
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כי אני קוראת לחברי� להצביע ולומר את דברינו , שכאמור הוביל לכל המהל� הזה

�אנחנו המליאה וזאת חובתנו הציבורית ואנחנו , הגבולות של הגזרה מאוד ברורי

 �אלה שאמורי� להתוות את הקו ולכ� אני מצפה שההנהלה תענה עכשיו ותאמר א

תנסחו בנוסח שיהיה לכ� יותר נעי� , בבקשה, היא מוכנה ללכת לקראת ההחלטה

�א� את� לא מוכני� לדעתי .  בכ�אי� לנו שו� עני� לפגוע, ויותר נוח כלפי העובדי

  . הכדור במגרש שלכ�, את� לא מותירי� לנו שו� ברירה אלא לקבל את ההצבעה

לא הייתי רוצה , אני חושב שרב המשות% על השונה  :יואב הורובי"

הרבה , אנחנו עומדי� בפני מבחני� גדולי�, ג� לאחדות שלנו יש משקל, שאנחנו

�ע� עובדי� באופ� טבעי בגלל פרישה מוגברת אנחנו נעמוד בחיכו� , מאוד אנשי

�מה שאני מבקש זה שאנחנו , מה שאני מציע. ונורא חשוב שאנחנו נהיה מאוחדי

יהיה תחקיר מסודר והיא , תגבש, ההנהלה תשב, כרגע נחזיר את הכדור להנהלה

אני כרגע לא רוצה כי אני לא , או ועדת תוכ�, תבוא בחזרה ותנמק לוועדה שאנחנו

מה שאני , אני לא חבר ועדת תוכ� ואני לא מכיר את הדינמיקה, פיק טובמכיר מס

תגידו לנו , תפיקו לקחי�, תתחקרו, תשבו, מבקש שאנחנו כמליאה אומרי� להנהלה

�  .  זאת המלצתי. מה הלקחי� האלה ומה ההמלצות שלכ

  . תגדיר כמה זמ�  :מיקי מירו

  . שהתוכנית תחזור וקחו את זמנכ�  :גאולה אביד�

בשביל להגיע למצב הזה של לכנס עשרה חברי�   :ה כהנאבלה

  � �  �אני מודיעה ל� 

  .לא צרי� לכנס את כול�  :יואב הורובי"

עד , אני אומרת ל� שאני שבועיי� לא עושה כלו�  :בלהה כהנא

  .  אחת בלילה כל יו� אני עוסקת בעני� הזה12:30

  � � �אבל מה יקרה א� ה� יחזרו אלינו   :יואב הורובי"

נתנו להנהלה בפע� הקודמת לטפל בזה ופשוט ה�   :ה כהנאבלה

אי� עוד , בבקשה, תבוא ההנהלה עכשיו ותגיד אנחנו לוקחי� את זה. לא עשו את זה

  .יצאתי למילואי� אבל יש גבול, יש לי עוד עבודות, אני לא יכולה. דחיות

  .אנחנו אומרי� אותו דבר  :יואב הורובי"
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אתה , פה בלי סו% אנרגיותאנחנו התכנסנו , לא  :בלהה כהנא

נתתי , אי אפשר, זה המו� אנרגיות, שוכח כמה אנרגיות עד שאמיר כינס את המליאה

ההצעה . אני מבקשת להצביע א� ההנהלה לא מוכנה, הצעה שהיא הצעה שאומרת

שלי אומרת שהתוכנית חוזרת למתכונתה המקורית עד שיתקיי� דיו� ויאושר לוח 

 א� ההנהלה לא מוכנה לקבל החלטה משלה אני .משדרי� חדש בוועדת התוכ�

  .מבקשת מהחברי� להצביע

  .של יוסי? איזה עוד הצעות החלטה על הפרק  :אמיר גילת, ר"היו

  .יש את ההצעה של בורו  :דוד חיו�

  . שלי מותנית, לא  :יעקב בורובסקי

  . אבל היא אותו דבר  :גאולה אביד�

ני רוצה להסביר א, המטרה שלי היא לגמרי אחרת  :יעקב בורובסקי

א� לא יוצאי� פה אחד עמדתי הפרטית היא לחזק את ההנהלה באופ� , מה ההבדל

אגב אני תומ� בהצעתו של יוסי , ההצעה שאני מציע. אז נא לא להתבלבל, קיצו�

אני מתנגד לזה שהמדרו� , דרמר ואני תומ� בהצעה של כל אד� כא� שיהיה פה אחד

�ההצעה שלי ואני מראש .  מה שאני אומרזה, החלקלק ימש� אחרי הישיבה היו

המליאה , היא, תקחו מה שאתה רוצי�, אומר לכ� היא לא חייבת להיות שלי

לקבוע את תוכ� , לשב�, יש פה עור�, מכירה בסמכותה של ההנהלה לערו�

�תוכנית סדר . המגישי� וא� תרצו להוסי% אפשר להוסי%, רצועות הזמ�, השידורי

תישאר , י ועדת התוכ�" ועד שלא תשונה ע2008�כ� בי ועדת התו"יו� אושרה ע

  . במתכונתה

  ?מה זה מתכונתה  :גאולה אביד�

את� רוצי� . היא היתהשכלומה מה , מתכונתה  :יעקב בורובסקי

  � � � המליאה אינה מתיימרת . מתכונתה הקודמת, להוסי% הקודמת כדי

  )צעקות ( 

אתה מדבר על , �זה לא לעני, האלה... אי אפשר ע�   :אורי ארבל גנ"

אתה , אתה מדבר על חיזוק, אתה מדבר על הקשבה, אתה מדבר על כבוד, תרבות

  .ואת� כל הזמ� סוגרי� דילי� מאחורי הגב, מדבר על קול אחד
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  .אנחנו לא סוגרי� דילי�  :יוני ב� מנח�

  ?ככה את� מכבדי� את המוסדות. יואב, לא אתה  :אורי ארבל גנ"

  .יע לפתרו�אני רוצה להג  :יואב הורובי"

לה� יש את המנדט , תקשיב לאנשי�, פתרו�  :אורי ארבל גנ"

זה בדיוק מה אני מדבר על . לא ליוני ולא למיקי ולא ל� באופ� פרטי, לפתרו�

, כל אחד מנסה להגיע, אל תנסו להגיע. בדיוק על זה אני מדבר, תחמנות מאחורי הגב

הפורו� הזה הוא היחיד , יעכל אחד מנסה להג, בואו נצא החוצה נסגור דיל וגמרנו

לא אני לבד , לא מיקי מירו, ל"לא המנכ, לא יואב הורובי�, מבחינה חוקית לקבוע

לא יכול להיות שדוד חיו� מחכה , רק בפורו� הזה, א% אחד. בדילי� מאחורי הגב

  . שעתיי� לדבר

  . סליחה, בבקשה, אני מקבל  :יואב הורובי"

 להתערב בסמכות המליאה אינה מתיימרת  :יעקב בורובסקי

ולרוח הנושבת בקרב ההנהלה א� קוראת להנהלה להאזי� בקשב רב לתוכ� לטו� 

  .חברי המליאה ולפעול לרוחה

  . היא צריכה לפעול לפי  :וופא זועבי פאהו�

אני מוכ� , תנסחו כל הצעה שאת� רוצי�, חברי�  :יעקב בורובסקי

  . לתמו� בכל הצעה שתהיה פה אחד

  ? עוד הצעות שאת� רוצי� להביא להחלטהיש   :אמיר גילת, ר"היו

המליאה , אני לא נכנס למשמעויות, ביחס לנוסח  :תומר קרני

אפשר להבי� שהמליאה משחררת את עצמה , מוסמכת לדו� בדברי� האלה

�  . מהסמכות הזאת אז תחשבו טוב א� זה מה שאת� רוצי

הוא אומר שההנהלה צריכה לשבת ע� , למה  :נמרוד לב

  .תוכ�המליאה בוועדת 

מבחינת , בחלק הראשו�, החלק השני בסדר  :תומר קרני

  . הניסוח

  . מבקשי� שתקרא את הנוסח של�, יוסי  :אמיר גילת, ר"היו
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המליאה שמעה . אני מקריאה את מה שיוסי ניסח  :טלי אייכנוולד

היו� את הגורמי� המקצועיי� ברשות וכ� גורמי� נוספי� על הסיבות ועל הדר� בה 

המליאה נותנת גיבוי .  מגיש נוס% לתוכנית סדר יו� של קר� נוייב�הוחלט על הכנסת

להנהלה ומאיד� מבקשת לשקול מחדש את דר� קבלת ההחלטות וממליצה להמתי� 

ע� שינויי� מהותיי� בתוכניות עד לגיבוש ואישור מסמ� העקרונות של ועדת 

  .האתיקה

יי� נשארת הסמכות שעדהדבר היחיד שצרי� לעד� בנוסח של� זה את העובדה , בורו

שעדיי� נשארת סמכותה של המליאה . זה הדבר היחיד. בהתא� להערתו של תומר

וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הקבועה בחוק של , אתה רק יכול להוסי% משפט. לפקח

�  . המליאה לפקח על השידורי

  . כפי שקובע החוק ונהלי המליאה  :דוד חיו�

  . אבל זה לא מוטל בספק  :יואב הורובי"

כאיש , אני פשוט נות� לכ� את מה שתרצו לומר  :מיקי מירו

כל החלטה שהפורו� ,  שנה ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה35שעובד רק 

את ההחלטה המקצועית שלנו לחוכא הציבורי הזה שתגרו� עכשיו להפו� 

זובורי� לא עושי� . תפגע ברשות השידור ובשידור הציבורי ואת זה תבינו, יתלולאוא

  . רק את זה רציתי להגיד, אני עובד מקצועי. נשי�לא

אני אפתח בזה שאני חושב שהדר� שבה התקבלה   :אמיר גילת, ר"היו

ההחלטה לגבי שיבו� מגיש אורח בתוכנית סדר יו� לא היתה כפי שהיתה צריכה 

ח המבקרת כדי לראות את "אני מעדי% לחכות לדו, אני אומר את זה בעדינות, להיות

אני , ת את זה אחרתאני בטוח שאפשר היה לעשו.  ההתנהלות לאשורההעובדות ואת

ג� חושב שיושב ראש רשות השידור לא צרי� לקרוא בעיתו� על כ� שמשבצי� מגיש 

. אני לא אחזור על זה, מאז� לתוכנית הזאת וכל הדברי� שנאמרו לגבי ועדת תוכ�

, אז אני רק אומר, יכול להיות שזה לא שינוי של הפורמט אפילו, א� יש בכל צור�

ג� , היתה טעות בעיתוי של השינוי הזה, ל יודע את דעתי"מהבחינה הזאת המנכ

אני לא חושב שזה היה צרי� להיות שלושה , מבחינת הרפורמה ואני מאוד עקבי

היתה בעיה , שבועות לפני הרפורמה כשאנחנו רוצי� שכל מעיינינו יוקדשו לרפורמה
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עוד לא אמרתי , הכל טוב ונכו� ועמדתי, דת אתיקהבעיתוי ערב פרסו� או אישור וע

אני רוצה לראות את ההתנהלות המדוייקת אבל את מה שאמרתי , אותה בפומבי

ל צרי� ג� להפעיל את סמכותו "יחד ע� זאת אני חושב שהמנכ. ל יודע"עכשיו המנכ

ס אני לא נכנ, ופה אנחנו אומרי� לו דבר אחד, הוא חייב לעשות את זה, כעור� ראשי

ל חושב שיש תוכנית שהיא "שא� המנכ, אני מדבר על העיקרו�, פה כרגע לעני� עצמו

אני חושב שזה בעייתי שהמליאה תגיד לו תחזיר את , לא מאוזנת והוא מאז� אותה

, יש לנו את הסמכות, דבר שני. זה דבר אחד. התוכנית למצב שהיא תהיה לא מאוזנת

השידור לדו� מעת לעת בתוכנית אני לא מערער על סמכותה של מליאת רשות 

תראו את כדור , אבל תראו לא� הגענו, זה בסדר גמור, מסויימת מכל בחינותיה

אני , פיזית, אישית, ל"תוקפי� את המנכ, תוקפי� אותי, מאבטחי� בחו�, השלג

כשכל כוונתי היתה לקיי� דיו� ענייני , מואש� בזה שאני פוגע בסדרי מינהל תקי�

, הרפורמה נחתמה ביו� ראשו�, חתי שזה יהיה אחרי הרפורמההבט, אחרי הרפורמה

 מליו� שחסר 150� ביו� שני עוד בילינו כל היו� בכנסת כדי למצוא את המימו� של ה

� לחודש כבר עשינו דיו� שלא 24�אחרי שב, אז מה קרה. וביו� רביעי אנחנו מתכנסי

 26�ב, אתייחס לזהביקשתי לא לקבל החלטות ותיכ% אני , מ� המני� על הנושא הזה

�את� יודעי� שאני , לחודש אני מקבל מכתב מעשרה חברי מליאה שאני מכבד אתכ

�אז אני נכנס פה , אמרתי שאני אכנס את הדיו� מיד אחרי הרפורמה, מכבד אתכ

 �למחול שדי� שבמקו� להתעסק ע� הרפורמה ויש פה אנשי� בחדר הזה שיודעי

� וני� וכשאני צרי� למצוא מקור מימו� למה עשיתי מבוקר עד לילה בשבועות האחר

ע של רוממה תופקד כי אחרת אי� לנו מימו� " מליו� שחסרי� פה ולהבטיח שהתב150

  � � �לבניית קרית רשות השידור 

את השטות , אי� באמת עשית� את זה לעצמכ�  :טלי אייכנוולד

  .הזאת

  . אמרתי שהיתה טעות בעיתוי  :אמיר גילת, ר"היו

  . אז קחו אחריות  :טלי אייכנוולד

  . לא היתה שו� טעות  :יוני ב� מנח�

  . ל"לא ע� המנכ, את� מדברי� ע� היושב ראש  :אמיר גילת, ר"היו
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  . אנחנו לא חושבי� שעשינו טעות  :מיקי מירו

  . לא היתה שו� טעות  :יוני ב� מנח�

ולמצוא את עצמי מתעסק ע� הדבר הזה ברגעי�   :אמיר גילת, ר"היו

שחלקו עלי וזה לצערי ג� היו ,  רשות השידור ואני כתבתי את זההכי קריטיי� לגורל

אני חושב שא� לא היינו מטפלי� ברפורמה תחילה אז לא היה לא% אחד , בסדר

, פשוט זה עלה, ולכ� אני ביקשתי. שידור להביע בו דעה ולא היה שידור וזה לא פרזה

� לגבי ההתנהלות ,אבל העלית� את זה את�, אני לא התכוונתי להגיד את זה היו

משבוטל ,  באוגוסט המפורס� אני אומר לכ� שלא היה קוורו�1�ג� על ה, בדיו�

�כבר , וכינסתי את הישיבה במועד, בדקתי את זה, המפגש ע� הנשיא לא היה קוורו

נילי התחילה לעשות , ביו� שקיבלתי את הבקשה היתה בקשה לכנס את הישיבה

כינסתי את הישיבה . תאי� התארי� לאנשי�לא נמצא מ, סבב לגבי יו� שני ושלישי

, ושוב אנחנו מדברי� כא� על תרבות ארגונית, שלושה ימי� אחרי חתימת הרפורמה

 �אז שחברי מליאה פוני� לעיתונות ומאשימי� אותי בפגיעה בסדרי מינהל ופוני

על שעיכבתי את הדיו� עד שנחתו� על , על מה, למשנה ליוע� המשפטי לממשלה

ג� ליושב ראש יש , זה דבר אחד ודבר שני,  שאני אוכל להיות פנויהרפורמה כדי

יותר מאשר לכל אחד מהיושבי� בחדר הזה וג� לי , א� תרשו לי, ראייה רחבה יותר

אני , היה את השיקול שאני רוצה לעשות את הצעד הזה ואני לא מזלזל ושלא תבינו

 וקיימתי שיהיה מכבד מאוד את הבקשה של העשרה חברי� שהגישו ואני הבטחתי

אני נגררתי לזה כי זה הועלה והייתי חייב להציג ג� את , אבל שוב, דיו� מיוחד

, וזה מתחבר למה שאמרתי קוד�מה שהנחה אותי , לגבי הנושא עצמו. העמדה שלי

מה שהנחה אותי זה האחריות ושיקול הדעת והדיו� בכובד ראש והאחריות שיש לי 

,  ויש חשיבות רבה לנושא של הפגיעה בתוכניתכיושב ראש לראות את התמונה כולה

אבל היתה לי ג� , בתוכנית סדר יו� של קר� נוייב�, כפי שהוגדר, א� היתה כזאת

ל יהיה ג� פנוי לעני� של "אחריות לראות את התמונה הכוללת ושהראש של המנכ

הרפורמה ושהוא יהיה יחד איתי בדיוני� ונעשה את כל מה שהיה צרי� לעשות וזאת 

הטיימינג של ההחלטה לא היה . תה הבקשה היחידה לגבי הטיימינג של העיתויהי
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קודש , מאותה סיבה אגב. נכו� לדעתי אבל הטיימינג של הבקשה ג� לא היה נכו�

  . עברנו את הרפורמה אפשר לקיי� את הדיו� הזה, הקודשי� היה הרפורמה

בזה התכוונתי שהיתה טעות באמירתי הקודמת   :טלי אייכנוולד

  . אי� את� עושי� את זה לעצמכ�ש

ואני מתחבר פה לדברי� , אני אומר כ�, דבר אחרו�  :אמיר גילת, ר"היו

מחר . השאלה א� זה נכו�, מותר לנו להתערב בתכני�, שאמרו על היו� שאחרי

 �יבואו עשרה חברי מליאה ויגידו שאת מבט לחדשות צריכי� להגיש ארבעה אנשי

יבואו אנשי� ויגידו שדוד ויצטו� משעמ� וצרי� . ולא שני אנשי� כי זה יותר טוב

החוק אומר , אני לא אומר שאסור להתערב, להביא מישהי מהיפה והחנו� להגיש את

  . אבל אני אומר שלא כל פע� שצרי� להתערב ג� חייבי� להתערב, שמותר להתערב

אז כנראה , שלוש וחצי שני� א% פע� לא התערבנו  :טלי אייכנוולד

  � � �שיש פה משהו 

  � � � לא היינו מתכנסי� א� כל זה , אני מסכי�  :אמיר גילת, ר"היו

אי� לי עני� לבוא ולנהל את רשות השידור ושיוני   :טלי אייכנוולד

, הזאת וכל תוכנית אני אכנס ולמה ההוא ולמה לא ההואומיקי יחליטו על התוכנית 

  . � לפחד כל כ�אז לא צרי, וגאולה אב� עברה לפה ועברה לש� וא% אחד לא ציי�

אנחנו חיי� בעול� של אבסורדי� ושל כדורי שלג   :אמיר גילת, ר"היו

�היא אומרת שבמקרה שיש תוכנית , הרי מה אומרת ועדת האתיקה, מתגלגלי

עזבו את , ל"אז מה עשה המנכ. יהיה לה איזו�, אישית כמו התוכנית של קר� נוייב�

  � � �רת ועדת האתיקה לעשות לקח את מה שאומ, מה הוא עשה בפועל, הטיימינג

  � � � ככתבה וכלשונה   :דוברת

  ?למה לא  :אמיר גילת, ר"היו

  . אי אפשר,  אמיר  :יואב הורובי"

  . תקריא בורובסקי  :אמיר גילת, ר"היו

  . אני העברתי אותה, ההצעה אצלכ�  :יעקב בורובסקי

אני הצעתי , חברי�. אי� הסכמה על ההצעה של�  :בלהה כהנא

  � � �הצעה 
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המליאה מכירה בסמכותה של ההנהלה לערו�   :אמיר גילת, ר"יוה

�תוכני סדר . המגישי� וכל הכרו� בכ�, רצועות הזמ�, לשב� ולקבוע את השידורי

תישאר , י ועדת התוכ�" ועד שלא תשונה ע2008�י ועדת התוכ� ב"יו� אושרה ע

  .במתכונתה הקודמת זה נמחק

  ?י מי"נמחק ע  :יעקב בורובסקי

המליאה . תישאר במתכונתה הקודמת. לא יודע  :ר גילתאמי, ר"היו

אינה מתיימרת להתערב בסמכות ההנהלה א� קוראת להנהלה להאזי� בקשב רב 

אני ער לדברי� . לתוכ� לטו� ולרוח הנושבת בקרב חברי המליאה ולפעול לרוחה

ג� אני לא אהבתי את העובדה שיצאנו מלוד וקראנו בעיתו� ואני לא , שנשמעו בלוד

כביכול כהתרסה אבל אי� , שמנח� ב� ממשי� להגיש ג� מחר, מר מאיפה זה באאו

  . לי מושג מאיפה זה יצא לעיתו�

  . זאת היתה הודעה  :דוד חיו�

זאת . אני לא יודע א� זאת היתה הודעה רשמית  :אמיר גילת, ר"היו

  .לא היתה הודעה רשמית

  .אל תנסו לחסל חשבונות ע� הדוברת  :יוני ב� מנח�

  .  זאת לא היתה הודעה, לא  : אמיר גילת,ר"היו

  . שו� הודעה לא היתה  :יוני ב� מנח�

מישהו פה אמר שזאת היתה , אמרתי שלא היתה  :אמיר גילת, ר"היו

השאלה א� אפשר פה להגיע למצב של לקבל החלטה . אמרתי שלא היתה. הודעה

� הא� מקובל. כלשהי אחת מהשתיי� אבל שהיא תיכנס לתוק% תו� שבעה ימי

שיהיה בה סעי% שהיא תיכנס לתוקפה בתו� , עליכ� בנוס% לכל החלטה שנקבל פה

�, עד אז יקו� צוות משות% של ההנהלה והמוסדות כדי למצוא פתרו�, שבעה ימי

  .אנחנו מגבילי� את זה בשבוע

  . לא לא  :דוד חיו�

  . מה יש לבדוק  :דוברת

  � � �כל הדיו� הזה   :דוברת

  .וצהמודל% עכשיו הח  :מיקי מירו
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, יש פה ציטוטי�. שמתקיי� כרגע הוא בחו�  :דוברת

  ?אי�. תסתכל מה שקורה כא�

אנחנו ננהיג את הנוהל שיש במשרד ראש   :אמיר גילת, ר"היו

  . ה� לא יהיו פה, הטלפוני� יהיו בחו�, הממשלה

אני רוצה שתבינו באיזה עול� אנחנו , הדבר הזה  :יואב הורובי"

�את� לא , זאת אלימות, אני קורא לכולכ�, ני הול�אני ק� וא, א� זה נכו�, חיי

מהלכי� עלינו אימי� בש� , בריוני�, יושבי� אנשי� עברייני�, יודעי� מה אני עובר

באי� והופכי� את החיי� שלנו , בש� ההגנה על החלש, בש� הנאורות, הדמוקרטיה

�אני , רהא� יש לנו כבוד עצמי וזה מה שקו, אני מבקש, חברי� תודה רבה. לגיהינו

  � � �לא מוכ� 

  )צעקות ( 

  . יואב צודק, אני עכשיו ג� ק� והול�, אני ג� הול�  :מיקי מירו

  . שיבואו ויחקרו מי הוציא מפה ציטוטי�  :יואב הורובי"

, את יודעת את זה, אני עובר איומי� כל לילה  :מיקי מירו

  . ליאת עוזרת לאנשי� שמאיימי� על החיי� ש, אנשי� שאת עוזרת לה� עכשיו

  )צעקות ( 

יש פה את הדיו� , אני קראתי את זה, זה לא נכו�  :נמרוד לב

  . אי� פה שו� דבר ממה שקורה פה עכשיו. זה לא ממה שקורה עכשיו, הפתוח שהיה

עיתונאית שנמצאת , אני חייבת לספר ל� משהו  :לינדה בר

ל ביקשתי ממנה לעלות לחדר שלי והעוזרת שלי סימסה לי שהיא מקבלת כ, בחו�

  .  מפה שממש נותני� לה ציטוטי�SMSדקה 

זה , אל תתנו פרס למי שמתנהג בהתנהגות נלוזה  :יעקב בורובסקי

  . הכל

  )מדברי� כול� ביחד ( 

כשאני אכנס בקרוב את ועדת התוכ� , בכל מקרה  :אמיר גילת, ר"היו

�  . כל חברי המליאה מוזמני

  )מדברי� כול� ביחד ( 
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רי� שאת� בטוחי� שזה סימני את� אומרי� דב  :יעקב בורובסקי

אני בשולי , המליאה סמכותה לאשר והמליאה ככה והמליאה אחרת, קריאה

צרי� להתקיי� דיו� אמיתי על הנהלי� ודיו� אמיתי , הדברי� בדברי� שאני אמרתי

היא ג� לא זרוע של הוועד , ועדת תוכ� היא לא זרוע של ההנהלה. על הסמכויות

כרגע יש , ולכ� למליאה כרגע יש התערבות בתוכ�היא זרוע של המליאה , המנהל

אפשר , כרגע יש את כל הסמכויות, כרגע יש התערבות בביקורת, התערבות באתיקה

ככל שתנסו לדייק יותר לעניות דעתי , ואפשר להגדיר אות�לפרוט אות� פירוט נוס% 

�אפשר לכתוב מבלי לגרוע . אבל זאת דעתי, כ� תתרחקו מהסמכות האמיתית שלכ

  . מי יכול לגרוע מסמכויות המליאה על פי החוק, סמכויות המליאה על פי חוקמ

, אני רוצה לכנס את ועדת תוכ� כבר בשבוע הבא  :אמיר גילת, ר"היו

  . תנו עוד שבוע, ולכ� אני שואל הא� אנחנו יכולי� להשאיר את ההחלטה הזאת

  )מדברי� כול� ביחד ( 

להוריד את המשפט , המליאה קוראת להנהלה  :אמיר גילת, ר"היו

  ? יש מתנגדי�? הא� אפשר לקבל את זה פה אחד, האחרו�

  )מדברי� כול� ביחד ( 

  ?את מתנגדת? יש מתנגדי� להצעה  :אמיר גילת, ר"היו

אני לא חושבת שצרי� עכשיו לחזור , אני מתנגדת  :דוברת

זה לא יאפשר להנהלה להמשי� , זה ייצר רעש ציבורי נוראי, למתכונת הראשונה

  .בודלע

א� זה לא מתקבל פה אחד את� חופשיי� כל אחד   :יעקב בורובסקי

  . להעלות הצעה להצבעה

זה  מקבל את ההצעה של אמיר לדחות את מי  :דוברת

  � �  �לשבוע 

  � � � ועדת תוכ� תתכנס תו� שבוע ימי� , תוסי% טל  :אמיר גילת, ר"היו

  . והיא תקבל את ההחלטה  :מיקי מירו

  . בל את ההחלטהוהיא תק  :יוני ב� מנח�

  )מדברי� כול� ביחד ( 
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  ? מי בעד הצעת ההחלטה  :אמיר גילת, ר"היו

  ? מי בעד מה שכתוב על הלוח  :דוברת

  ? מי נגד. 14  :אמיר גילת, ר"היו

  � �  �אני רוצה להבהיר נקודה שהיא מהותית   :יואב הורובי"

אנחנו רוצי� , אני רוצה להיות ענייני, זה חשוב  :נמרוד לב

  .  דבורה אומרת שא� יוגדר תו� שבוע זה יהיה פה אחד.לצאת מפה

אני אומר לכ� עוד , אנחנו בהחלטה כזאת, חברי�  :יואב הורובי"

�אני מבקש שתבינו רגע אחד ביישוב דעת שא� אנחנו לוקחי� מההנהלה את , פע

, לכל היותר מה שיקרה, יכולת ההחלטה וכנגד זה או לא תוחמי� את זה בזמ� מוגדר

  � � �צי� סכר אנחנו פור

  .תהיה אנרכיה  :מיקי מירו

שיתקו% אותנו במליו� ואחד תוכניות אחרות ולא   :יואב הורובי"

  . נצליח לעצור את זה

  . זה לא יהיה יואב, זה לא יהיה  :אורי ארבל גנ"

אתה לא תשלוט ? אי� תוכל להבטיח שזה לא יהיה  :מיקי מירו

  . בזה

  ? היהאי� אתה יכול להבטיח שלא י  :אנטו� איוב

, אני נמצא בישיבות המליאה שנה ורבע ולא אתה  :אורי ארבל גנ"

שנה ורבע לא , ואני אומר ל� שמה שקורה עכשיו הוא חדש ואי� מאחוריו שו� דבר

  . כזאת של א% אחד מהגורמי� המקצועיי�התערבנו בהחלטה 

  .ג� בוועדת תוכ�  :דוד חיו�

ע פעמי� ולכ� ג� בוועדת תוכ� הוגשו לפחות ארב  :אורי ארבל גנ"

התוכנית אושרה לראשונה . הנתו� ש� הוא לא נכו�, המבקרת אמרה במלוא הכבוד

המליאה שאני חבר בה בוועדת התוכ� שאני חבר בה , 2008י ועדת תוכ� בשנת "ע

אישרה לפחות שלוש פעמי� לוח שידורי� שהתוכנית של קר� נוייב� במתכונת הזאת 

  .דת התוכ� הזאת במליאה הזאת אישרהמצויה בלוח השידורי� הזה ולכ� ג� וע

  . לא נכו�  :מיקי מירו
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לוח השידורי� הוגש לוועדת . אל תגיד לי לא נכו�  :אורי ארבל גנ"

לוח השידורי� הזה כלל את , התוכ� לפחות שלוש פעמי� ואני הצבעתי עליו

אנחנו אישרנו את לוח , התוכניות של הרדיו ואת התוכניות של הטלוויזיה

�לא מוכ� שיאיימו עלי , במלוא הכבוד, אני לא מוכ�, ל זה פרט קט�אב, השידורי

אנחנו רק נוכיח , יפנו אלינו ואנחנו נפרו� את הסכר, ויגידו לי הרפורמה עכשיו תיפול

 שני� אחרי שהתחלפה המליאה הרימה את 3.5�שיש כא� מליאה אחראית שאחת ל

�ת בטעות� וג� א� ומבקשי� מההנהלה להודו. ידה ואמרה להנהלה סליחה טעית

בשביל זה יש לה מועצה ציבורית והפע� המועצה , ההנהלה לא מודה בטעותה

את� רוצי� , את� רוצי� לקבל החלטות. הציבורית הזאת אומרת להנהלה לא כ�

, להגיד לקר� נוייב� או לכל מגיש אחר שהוא חרג מגבולותאת� רוצי� , לנהל דיו�

ה לא בבית קפה בשבע וחצי בבוקר ותעשו תעשו את ז, אדרבא ואדרבא, שיש תלונות

את זה בפני ועדת תוכ� ותספרו לנו מה את� חושבי� מבחינה מקצועית ואנחנו נהיה 

�לא , ככה אני לא יכול לגבות אתכ� ולא מוכ� לגבות אתכ�. הראשוני� לגבות אתכ

לא בשידור ולא בשו� דבר אחר ותפסיקו לאיי� עלי , לא ברפורמה, בעוד שעה אחת

  . א� הרפורמה תלויה בזה אז שהרפורמה תיפול מחר בבוקר. ורמה תלויה בזהשהרפ

אני שותקת ארבע שעות ולא אומרת לכ� שאת�   :לנה קריינדליי�

�קומיסרי� , אי� פה קומיסרי�, אז בואו נירגע, למזלכ� לא יודעי� מה זה קומיסרי

י יודעת את תאמינו לי אנ, הקומיסרי� האלה' ה� לא מתקבלי� לכיתה א, זה צחוק

אני אתמול קיבלתי בפייסבוק שאני , הסיבה שאני לקחתי את המקרופו�. זה

�אל תקבלו החלטות , התחלתי גלויה כזאת, התחלתי לקרוא את זה ולחבר חברי

�אני דווקא לקחתי את . כשאת� מעוצבני� ואל תחלקו הבטחות כשאת� מאושרי

אני מרגישה שאנחנו , נואבל אני חושבת שאנחנו כול, החלק השני לתשומת ליבי

דווקא לקראת קבלת ההחלטה , היינו די הגיוניי� ודי נורמאליי� במש� כל הדיו�

, אני חושבת שזה יהיה ממש לא נכו� עכשיו. אנחנו כולנו נהיינו כמו קומקו� רותח

בואו נעצור , בבקשה, כולל ההנהלה וכולל כול�, זה יגרו� נזק לכולנו כולל המליאה

 אני חושבת שההחלטה הזאת דורשת איזה שהיא יכולת להתפשר כי, רגע ונחשוב

לא , מכל הצדדי� כדי שאנחנו נהיה מאוזני� ואני מרגישה עכשיו שא% אחד
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כול� כבר חמי� עכשיו ולא , לא מוכני� להתפשר, לא האנשי� שרצו שינוי, ההנהלה

  . מוכני� לשמוע אחד את השני

 אפילו א� ההנהלה היתה אומרת סליחה טעינו  :דוברת

  . אבל היא אמרה לא טעיתי, שבוע הייתי נותנת לה

  . היינו רוב, אבל הצבענו  :נורית ירדני לוי

אנחנו שמענו ג� מהיושב ראש וג� מאנשי המקצוע   :לנה קריינדליי�

�  � � �שמענו את זה , שהטיימינג וההחלטה היו לא בזמ� ולא במקו

ההצבעה את למה אחרי , למה לא אמרת קוד�  :וופא זועבי פאהו�

  . אומרת

  .עוד לע הצבענו  :גלילה אלקרנאווי

  .מה זה לא הצבענו, הצבענו  :דוברת

  . לא כול� הצביעו, מי שהצביע הצביע  :גלילה אלקרנאווי

אני רוצה להזכיר לכ� שההצעה של יעקב   :לנה קריינדליי�

  � �  �שזה יהיה פה אחד בורובסקי היתה מותנית בזה 

יה העני� של ועדת התוכ� דבורה מבקשת שיה  :נמרוד לב

שוועדת התוכ� . מתכנסת תו� שבוע ואז היא ג� מצביעה ואנחנו יכולי� ללכת מפה

  . תתכנס תו� שבוע

  .אני לא מבינה, אבל היתה הצבעה  :דוברת

  . כרגע זה מוקפא ותו� שבוע יש החלטה  :נמרוד לב

, אני לא רוצה להישמע כמי שנוטה לכיוו� ההנהלה  :גלילה אלקרנאווי

ל אי� לנו אינטרס כאנשי ציבור להראות לתקשורת שמחכה בחו� שאנחנו אב

ועדת תוכ� תתכנס בתו� , א� את� תוחמי� את זה בזמ�. מכופפי� את ההנהלה

  . א� לא אני מתנגדת, אני מצטרפת להצעה הזאת, זה יגרו� מחדש, שבוע

בגדול יש פה שתי גישות שלגמרי לא בטוח לאיזה   :יעקב בורובסקי

  .זה המצב כרגע,  רובגישה יש

  . עכשיו הצבענו  :דוברת
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, בכל הכבוד לכ� אני ביקשתי ואני חוזר ואומר  :יעקב בורובסקי

  . בהינת� שההצבעה איננה פה אחד ההצעה שלי לא עולה לדיו�

  . זה כבר לא של�, מי אמר  :וופא זועבי פאהו�

זאת הצעה שלי והיא לא עולה לדיו� א� היא לא   :יעקב בורובסקי

  . חדפה א

  )צעקות ( 

ה שה� משפטני� יכולי� להעיד במסגרת כל 'חבר  :גאולה אביד�

 האנכרוניסטי� כל פע� היו הדיוני� שאי 80� פסקי הדי� האחרוני� של שנות ה

החל ', הרשות לא תעמוד וכו, הרשות תיפול, אפשר לתבוע את הרשות הציבורית

  .  לקרותמה יכול.  אפשר לתבוע רשות ולא קרה שו� דבר90� משנות ה

  )מדברי� כול� ביחד ( 

רציתי להציע שא� למשפט השני נוסי% שההנהלה   :חני פרי

ההנהלה מודיעה כי התוכנית סדר . ואז נגמר הסיפור, �מודיעה שזה לא ישונה עד ש

 �  � � �יו

  . ועדת התוכ� נשארה  :יעקב בורובסקי

אבל היא תודיע שהיא לא תשנה עד שלא תתקבל   :חני פרי

 ועד 2008�י ועדת התוכ� ב"הלה מודיעה שהתוכנית סדר יו� אושרה עההנ, החלטה

, אז יוצא שלא הנחינו. י ועדת התוכ� תישאר במתכונתה הנוכחית"שלא תשונה ע

לא פגענו בהנהלה וההחלטה כתובה וברורה ואני חושבת , ההחלטה היא של ההנהלה

  .שהיא מכבדת את כולנו

  . אבל ההנהלה לא מסכימה לזה  :דוד חיו�

  .הצעתי לה�, שיחליטו  :חני פרי

  ? את� רוצי� להוציא הודעה בש� ההנהלה  :יוני ב� מנח�

  .היא לא מסכימה  :דוד חיו�

  .אז רשמנו לפנינו את הודעת ההנהלה  :חני פרי

  ?שמה  :יוני ב� מנח�

  .הוא לא מוכ�  :אמיר גילת, ר"היו
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  . ההנהלה לא הודיעה דבר כזה  :יוני ב� מנח�

נסיו� אחרו� . ההנהלה לא מקבלת את ההצעה  :אמיר גילת, ר"היו

  � � �להוסי% סעי% 

א� זה לא הול� פה אחד אני מבקש להעמיד   :יעקב בורובסקי

יש עשרה אנשי� שזימנו דיו� של . להצבעה את שתי הדעות ואז נראה לאיפה זה הול�

  � � � שישימו את ההצעה שלה� לסדר , המליאה

ול� צריכי� קצת להתפשר כבר הגענו לפתרו� שכ  :לנה קריינדליי�

  . זה לא השפלה, וזה בסדר בפורומי� האלה

  � � �ההחלטה תיכנס לתוק% תו� שבוע ימי�   :אמיר גילת, ר"היו

  . תעשה שבועיי�  :דוד חיו�

  . לא מוכני�  :דוברת

  )מדברי� כול� ביחד ( 

המליאה מגבה , יכולה להיות הצעה נגדית שאומרת  :יעקב בורובסקי

א� זה לא יהיה פה אחד . ד שהיא עשתה ובואו נראה בהצבעהאת ההנהלה על הצע

  . אני חושב שזה מדרו� חלקלק ובעייתי

  )מדברי� כול� ביחד ( 

מליאת רשות השידור ערכה היו� דיו� ממוש�   :אמיר גילת, ר"היו

. בתוכנית סדר יו� והעירה להנהלה על התנהלותה בשיבו� מגיש אורח לתוכנית

אנחנו , זאת הצעה שניה. כולו יבוא לדיו� בוועדת תוכ�המליאה מחליטה כי הנושא 

  . מצביעי� על שתי ההצעות

  )מדברי� כול� ביחד ( 

יש מישהו שמתנגד להצעה ? יש עוד הצעות  :אמיר גילת, ר"היו

  ? הראשונה

  )מדברי� כול� ביחד ( 

. מי בעד הצעת ההחלטה הראשונה ירי� את ידו  :אמיר גילת, ר"היו

ההצעה , זה לא משנה?  מי נגד3? בעד הצעת ההחלטה השניהמי . 5? מי נגד. 14

  .הראשונה התקבלה


