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דבר ראשון אני רוצה לברך בשם כולנו את אפרים  ר אמיר גילת:"היו

 זה בכל זאת גיל מיוחד.  08. מזל טוב אפרים. 08שחגג אתמול יום הולדת 

דבר שני, אני ביקשתי מליאת בלום להגיע. היא לא יכלה. אני רציתי להודות גם בשם 

ועוברת לתפקיד אחר כולנו לעורכת הדין ליאת בלום שסיימה את עבודתה ברשות 

במגזר הציבורי. אני מזכיר את ליאת בגלל התרומה החשובה שהיתה לה במיוחד 

בכל הנושא של הפקות מקור ובמיוחד בשנה האחרונה, והיא תרמה תרומה חשובה 

מאוד לעמידתה של רשות השידור בחוק, אז אני בשם כל המליאה רוצה להודות לה 

 ולאחל לה הצלחה. 

את הדברים דווקא בברכות, למרות שהנסיבות הן לא שמחות, אבל אני רוצה לפתוח 

אני חושב שהטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון עשה עבודה טובה מאוד בכל מה 

 היתהשקשור לסיקור מותו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון. אני חושב שזו 

וג הזה. גם דוגמא טובה ומצוינת לאיך השידור הציבורי צריך לנהוג באירועים מהס

דוגמא טובה לאיך  היתהההיערכות, גם התוכן וגם השימוש בארכיון. אני חושב שזו 

שידור ציבורי צריך לנהוג, והתכנים שהיו היו בהחלט בעקרונות שאני כל הזמן מדבר 

עליהם, איכות, רלוונטיות וישראליות, לכן כשיש מילה טובה להגיד, אני הראשון 

ברים של ביקורת, אני אומר אותם גם. לצערי לא שאומר אותה, בדיוק שכשיש ד

תמיד זה מתפרש בצורה הנכונה, אז הנה קבל עם ועדה אני מברך ומודה לטלוויזיה 

 על הסיקור בפרשת אריאל שרון. 

היו אנשים מאחורי ההצלחה הזאת. היה המנכ"ל,  :יואב הורוביץ

 היה עוזר המנכ"ל. יש אנשים. גם להם מגיעה מילה טובה. 

אני מתאר לעצמי שהמכשירים לא עשו את  :ר אמיר גילת"היו

 העבודה לבד וכשבירכתי, אני בירכתי את האנשים כמובן, לא את המכשירים. 

 לכל איש יש שם. יש לנו שמות לאנשים? :יואב הורוביץ

יש להם שמות. אני מברך רק את האנשים, לא את  :ר אמיר גילת"היו

 המכשירים. 

ציינת את הרדיו, אז אני מבקש לציין חבל שלא  :יוני בן מנחם

, כמו את הרדיו שעשה עבודה נהדרת לא פחות מהטלוויזיה. כמובן שהטלוויזיה
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שתמיד עושה עבודה טובה למרות כל המגבלות שמטילים עליה, הרדיו עשה עבודה 

נהדרת. אני מבקש שזה גם יכנס לפרוטוקול, למרות שלא מוצאים לנכון לציין את 

 זה. 

 הרדיו תמיד עושה עבודה נהדרת. :זועבי-םואפא פאהו

 לא תמיד. תתפלאי. :יוני בן מנחם

טוב, אל תכניסו לי מילים לפה. אמרתי את מה  :ר אמיר גילת"היו

 שחשבתי שצריך להגיד. 

 לא, אני אמרתי את זה בשמי. לא אמרתי בשמך.  :יוני בן מנחם

ים. אני החלה לפני ימים ספור 2812. שנת אוקיי :ר אמיר גילת"היו

חושב שזה לא יהיה יומרני מדי להגיד שזאת תהיה השנה החשובה ביותר בתולדות 

רשות השידור, אם לא אחת החשובות. זה בוודאי. בעוד כחודש וחצי אמורה ועדת 

לנדס לפרסם את ממצאיה ומסקנותיה לגבי עתידו של השידור הציבורי בישראל 

השידור הציבורי בישראל. חובתה  ואין ספק שהממצאים האלה ישפיעו על עתידו של

של רשות השידור בשנת המעבר הזאת, ותיכף אני אגיד למה אני מדבר במושגים של 

שנת מעבר, לעשות הכול כדי לתת שידור ציבורי טוב יותר. אני בכוונה גם פה מפריד 

ומדבר רק על הטלוויזיה בהקשר הזה, כי זה הסיפור האמיתי כרגע. זה גם חלון 

ו. הבעיות האמיתיות שלנו הן בטלוויזיה. ההצלחה או הכישלון של הראווה שלנ

רשות השידור ימדדו, מה לעשות, ככה זה כל השנים, בהצלחה או בכישלון של 

הטלוויזיה. הרדיו הוא מובן מאליו הפך. הוא פועל ואנחנו לא נדבר כרגע על הרדיו 

. אני חושב גם בהקשר הזה. אני אומר את זה גם בקשר להערה שהושמעה קודם

, אנחנו יכולים לתת לציבור משלמי 2812-שאם אנחנו נתכנס לפעילות נכונה ב

האגרה תמורה הולמת וראויה גם בטווח המיידי, ואם היינו עושים את זה קודם אז 

בוודאי שהיינו יכולים להשפיע יותר. אנחנו עשויים להשפיע גם על ישום ממצאי 

ת, גם לפי דברי השר, לפי התשובה של ועדת לנדס. הממצאים יוגשו לפי התכני

המדינה לבג"ץ בסוף פברואר כמו שאמרתי. יקח זמן עד שהם יוטמעו ויושמו בפועל. 

תהיה  2812-לאורך כל הדרך ש היתהלכן הנחת העבודה שלנו בחודשים האחרונים 

שנת עבודה רגילה ברשות השידור מהבחינה של התנהלות רשות השידור, כלומר גם 
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, צפונה, לכן 2812-דס תחליט כך או אחרת, היישום של זה בפועל יהיה באם ועדת לנ

כל עקרונות העבודה של רשות השידור, כך גם קבעו המוסדות בישיבות קודמות, הן 

יש ביכולתנו להשפיע ולעשות את השינויים הנדרשים:  2812-. גם ב2812באופק של 

כפי שגם דובר זה, וזה גם  אחד, חיזוק תחום החדשות. אני חושב שאם אנחנו נשכיל

, 2812-ב מופיע בעקרונות התקציב שעוד מעט נדבר עליו, לחזק את תחום החדשות

בינואר אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא,  1-ושוב אני אומר, חבל שזה לא קרה גם ב

אנחנו יכולים להיות גם בנושא הזה רלוונטיים יותר ומשמעותיים יותר. היום 

בלשון ההמון, לא תמיד סופרים אותו, ואם אנחנו נחדש ונחדד , 1למרבה הצער ערוץ 

 .- - -ונחזק 

אמיר, סליחה, מאחר ואני חייבת לצאת מוקדם  :אסתי אפלבאום

סטודנטים, וסירבת להקדים את הישיבה באיזה חצי שעה, אז אני  38להרצות בפני 

 אודה לך אם תעבור ישר לנושאים. את דברי הפתיחה שלך שהם חשובים, אז

 תמשיך, כי חבל.

 אני בנושא סקירת היו"ר. זה הנושא הראשון.  :ר אמיר גילת"היו

 לא, אין סקירת יו"ר נושא ראשון.  :אסתי אפלבאום

 לא, יש נושא ראשון, סקירת היו"ר. :ר אמיר גילת"היו

אני לא ראיתי, אבל אני אודה לך אם תכבד את  :אסתי אפלבאום

 לם.בקשתי וככה נוכל להיענות לבקשת כו

בסדר. חשוב שניכנס לקונטקסט גם לפני שאנחנו  :ר אמיר גילת"היו

 מדברים על התקציב, שנבין על מה אנחנו מדברים.  

אני חושב שאם אנחנו נהיה רלוונטיים בתחום החדשות, כמו שאמרתי, אנחנו נהיה 

משמעותיים יותר, לכן גם בעקרונות התקציב, וזה מתקשר כמו שאמרתי לנושא של 

, לכן הדברים האלה חשובים, יש לתת את הדגש על חיזוק החדשות. חיזוק התקציב

, ואני לא אכנס פה לפרטי "מבט לחדשות"החדשות צריך לבוא לידי ביטוי גם ב

הפרטים, אבל ברור שצריך להשקיע מאמץ ומחשבה גם בנושא מהדורת החדשות 

ת קיבלה , שהמליאה הזא33המרכזית, והוא צריך לבוא לידי ביטוי גם בערוץ 

החלטה שהוא יהפוך לערוץ החדשות והתרבות וכבר מזה שנה וחצי ויותר 
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מתקיימים שידורי ניסיון של ערוץ החדשות. אני חושב שאחרי תקופה כזאת של שנה 

וחצי של מה שהוגדר כשידורי ניסיון, שכוללים מבזקי חדשות וארומה יותר 

, 2עד  0מדבר רק על שעות  חדשותית גם לתכנים שהיו בעבר תכנים ארכיוניים, אני

שלא יהיו אי הבנות. זה לא פוגע בשום שידורים אחרים, אז שידורי הניסיון האלה, 

 אם אנחנו נרחיב אותם, הם יכולים להיות עוגן נוסף לחיזוק פלטפורמת החדשות.

הדגש השלישי הוא על שיתוף הפעולה בין הרדיו והטלוויזיה, ואני לא אכנס פה 

פעם, אבל דיברנו על זה בעבר. בעיקרון, אם אנחנו נשדר בערוץ  לפרטי הפרטים עוד

את יומן הבוקר, את "הכול דיבורים", יומן הצהריים וכו' וכו', תכנים אחרים של  33

-הרדיו בחדשות, אנחנו יכולים להגיע למינוף גדול יותר של תכני רשות השידור, רדיו

גיטלית הן מבחינת זכויות כבר מותאם לשידור במדיה הדי 33, כשערוץ טלוויזיה

עכשיו באתר החדשות, אני חושב שזה  33שידור, הן מבחינת הסטרימינג שיש לערוץ 

יהיה דבר טוב לעשות אם אנחנו נחזק את החדשות בפלטפורמות האלה. בכלל, 

. כפי שאני נוהג 2812-שיתוף הפעולה בין הרדיו והטלוויזיה צריך לבוא לידי ביטוי ב

שידור לדעתי חטאה בכך שלא הידקה יותר את שיתוף הפעולה לומר תמיד, רשות ה

בין הרדיו והטלוויזיה. אם רשות השידור לא מדברת במדיה אחת, בקול אחד, אז 

מספיק לנו שתהיה לנו חברת טלוויזיה וחברת רדיו, ואם הן לא יודעות לדבר ביניהן, 

הגדול יותר יכול  אז לא צריך את רשות השידור. יש טלוויזיה, יש רדיו. הפוטנציאל

להיות אם אנחנו נחבר את הרדיו והטלוויזיה, ויש מספיק תכנים היום שאנחנו 

יכולים לשדר בשתי הפלטפורמות תחת מותגים משותפים. זה מביא אותי לנושא 

האחרון בהקשר הזה, זה של המדיה הדיגיטלית. היום כבר לא מדברים במושגים של 

נו תכנית טלוויזיה ומשדרים אותה רק טלוויזיה ורדיו. חלפו הימים שהקלט

בטלוויזיה או תכנית רדיו ומשדרים אותה רק ברדיו. אנחנו מדברים היום במושגים 

צריכה לעבור למודל הזה של תוכן או במילים יותר  2812של תוכן וגם רשות השידור 

פשוטות, טכנאים ותוכנאים, אנשי תוכן, ולראות איך אנחנו מפיצים את התכנים 

בפלטפורמות השונות, אבל שהמרכז יהיה יצור התוכן, ויצור ככל האפשר שלנו 

משותף. אני ער פה לבעיות עם האיגודים והוועדים, אבל לעשות את המרב, ובמיוחד 

עכשיו כשהחבל על צווארנו כדי לשתף פעולה בין כל המדיות וליצור תכנים, 
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כל זה יכול להתבצע מדיה דיגיטלית והפצה בפלטפורמות השונות. -רדיו-טלוויזיה

רק עם שיתוף פעולה בין כל הגורמים, ואני גם בפתח הישיבה הזאת קורא לכולנו, 

למרות כל מה שמסביב וכל הרעשים והבחבושים, לשים את חילוקי הדעות בצד, כי 

רשות השידור יקרה לכל אחד מהיושבים בחדר הזה ואני חושב שטוב נעשה אם 

ים את חילוקי הדעות בצד ולפעול מעכשיו ועד סוף נתאחד כולנו, ושוב אני אומר, לש

השנה או עד עוד שנתיים או עד מתי שנהיה כאן, המוקדם מביניהם, להצלת רשות 

, ביכולתנו להשפיע על 2812השידור ולשיפורה, ואני שוב אומר, אם נפעל נכון בשנת 

ה. זה ישום מסקנות לנדס. אני אומר את זה בפעם השלישית כי אני באמת מאמין בז

 לגבי הפתיחה.  

 , שזה הנושא הראשון. 2812לגבי תקציב 

סליחה, ברשותך. באמת כפי שאמרת, מתוך דאגה  :יואב הורוביץ

שהיא משותפת לכולנו, לשידור הציבורי, יש פה נושא, בעצם אף אחד פה לא חולק 

על כל מה שאמרת, לא ברצון, שיהיה פה יותר טוב. יש נושא מהותי שנמצא על סדר 

ומנו, שהוא הייתי אומר, עומד בלב הפעילות של הגוף הזה שנקרא המליאה. יש י

סדרי עבודה תקינים של המליאה. אני באמת מקווה שמה שאני הולך להגיד לא 

יתפס לא כקנטרני ולא כפרסונלי, אלא מהותי, כי בטח המשפטנים שבינינו מבינים 

לכן אני מבקש, תקיים. שאם הפרוצדורה לא מקוימת, אז גם המהות לא יכולה לה

ובעצם הסעיף הראשון כפי  2.12-מכיוון שיש נושא מהותי והוא החלטות המליאה ב

שנשלח אלינו זה אישור החלטות המליאה, אותה מליאה, אני מבקש ברוח טובה 

להגיד כמה דברים שקשורים בזה, משום שאנחנו נמצא את עצמנו מתכתשים על 

את השולחן מהנושא הזה, ואני רוצה להציע  דברים שהם מהותיים, ועד שלא ננקה

הצעה פשוטה והגונה שתעזור לנו לפוגג את העננה הזאת שמרחפת מעלינו, כי אני 

בטח לא חשוד ככזה שלא רוצה את טובתה של רשות השידור. יעידו על זה מאות 

ואלפי העובדים שנמצאים איתי בקשר יום יום, והמאמצים שאני עשיתי בשנים 

עם אחת שתתקיים הרפורמה, ופעם שנייה לראות איך במצב הזה האחרונות, פ

, שאני 2.12-עושים יותר טוב. יש נושא ספציפי בהחלטות המליאה שהתקבלו ב

במספר, ותיכף אמנה את שמותיהם, ביקשנו בגינו מייד כשנודע לנו,  18וחבריי, 
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חינו שהתקבלה איזושהי החלטה. ביקשנו כינוס ישיבה דחופה. אנחנו לצערנו נד

בלמעלה מחודש ימים. אני מבקש ברשותך למנות את השמות של האנשים שהצטרפו 

לבקשתי לדיון דחוף בנושא הזה, שזה זכות יסוד של כל חבר מליאה. דן דייקר, לנה 

קריידלין, דבורי הנדלר, יעקב נווה, אסתי אפלבאום, גאולה אבידן, יואב הורוביץ, 

במספר. שלחנו את הבקשה הזאת בצורה  18 אנטון איוב, עאטף כיוף, שירין חאפי.

ברורה לך כשבוע ימים לאחר מכן. מכל מיני סיבות, ואני באמת לא רוצה להיגרר, 

אני רוצה לשמור גם על סגנון, ואני מכבד אותך, אמיר, ואני לא רוצה להגיע למצב 

שגם הנושא הזה יוצא, ואני חושב שאנחנו צריכים לפתור אותו פה בחדר ולא לתת 

לצאת לערכאות מעבר לפה, משום שהמצב הזה הוא מצב לא סביר ולא הגיוני. לא  לו

סביר ולא הגיוני, מה שנקרא במבחן האדם הסביר, שבחירת מנהל הטלוויזיה לא 

יופיע על סדר היום כנושא מוגדר. לא סביר ולא הגיוני שחברי הוועד המנהל 

ה בלב העניין הזה של שמכהנים ודנים מספר ימים לפני זה בתשובתם לבג"צ, שז

מינוי מנהל הטלוויזיה, לא יעודכנו בזה שהולך להיות דיון, פיזור והקמה של ועדת 

איתור חדשה. לא סביר ולא  הגיוני שחברי המליאה שישבו פה בהרכב מצומצם 

יחסית, לא ישמעו את תגובתו של הוועד המנהל. קראתי את הפרוטוקול בעיון. 

עיניי האנשים פה ולהגיד חבר'ה, היא השתמשה גאולה באה וניסתה להאיר את 

במילים "מחטף". אני רוצה בשביל הישיבה הזאת לא להיות אגרסיבי. אני אומר 

לעצמי ולכולנו, אני רוצה לשמור על הפרופורציות. חברי הועד המנהל לא מעודכנים. 

מפזרים ועדת איתור קיימת בלי שמודיעים לוועדת האיתור שהיא מפוזרת. לא 

ים את כל החומר לחברי המליאה. לא שולחים פרוטוקול בגמר הישיבה. אני מציג

, אחרי שאני כתבתי פעמיים, 12-וחבריי קיבלנו את הפרוטוקול של הישיבה הזאת ב

ימים לאחר מכן, זאת אומרת שאפילו לא היה לנו על מה לערער. לא  18זאת אומרת 

הוועד המנהל, מתמנה ועדת  מפוזרת ועדת האיתור של במקבילידענו על מה לערער. 

איתור, מתקיימות שתי ישיבות, מתמנה מנהל, ותוך כדי גם, רק כדי לסבר לכם את 

האוזן, תוך כדי אנחנו כוועד מנהל מקבלים תכתובת, מכתב כזה, מכתב אחר. לא 

בחודש, עוד לפני הפרוטוקול  2-מעדכנים אותנו שאנחנו פוזרנו, ונשלח אלינו ב

נושאים שבעולם חוץ מזה שבמינוי מנהל הטלוויזיה אנחנו שולחים לנו על כל ה



 ישיבת מליאה
41.4.1.41 0 

כוועדת איתור לא מעודכנים שפעם פוזרנו ופעם בחרו, ואז תוך כדי ההליך הזה 

רשות השידור מגיבה גם לבג"צ. שימו לב, תוך כדי ההליך הזה רשות שידור, 

המנכ"ל, יש פה את התצהירים, שאמיר, אתה חתום עליהם, שעוסק בלב העניין, 

שזה קשור לנושא הזה. מגישים תצהיר לבג"צ שמסביר, שיש לו לפחות אלה 

שהצביעו צריכים לדעת על התצהיר הזה לבג"צ. לא אומרים מילה על זה לוועד 

המנהל. בוחרים מהר בן אדם. אני אגיד רק בסוגריים שהבן הזה, ואני לא מכיר 

, להשפיע מהר על אותו, אני שמעתי עכשיו מה שאמרת, אמיר. אמרת, תקופת מעבר

ועדת לנדס, ואיש חדשות. שלושת הסעיפים האלה, הבן אדם הזה הוא איש תוכן. 

הוא לא איש מהארגון והוא לא איש חדשות, אז איך נשפיע על ועדת לנדס אם יקח 

לו חצי שנה להבין מה זה חדשות, מה זה רשות השידור? זה כאילו טענה מהותית 

ה שאני מבקש, חבריי, יש פה כביכול שני מחנות. ואני לא נגד אילן דה פריז. כל מ

חברים, אין פה שני מחנות. אין פה.  אני מבקש ללא הבדל, כי אין פה הבדלים. אם 

אנחנו מקבלים החלטה מהותית כזאת באופן כזה, אין למליאה הזאת זכות קיום 

ואסור לה לקבל כל החלטה אחרת. כמו שאתם מבינים, אני לא עובד רשות השידור 

ואני לא יכול לעזוב את עיסוקיי. הייתי כמה פעמים בחו"ל ואני בהתכתבויות. כל 

מה שאני מבקש זה שההחלטה הנוגעת לפיזור ועדת האיתור ומינוי ועדת איתור 

חדשה, תבוטל. לא מבקש שום דבר אחר. יתקיים דיון מהיר, מבחינתי מחר בבוקר 

פנינו, ומשם נצא לדרך חדשה כדי לא לאבד זמן, שקוף, גלוי, שכל החומר מונח ל

ומוצלחת. זה מה שאני מבקש. עומדת פה אסתי, היא צריכה ללכת. אנחנו ביקשנו 

גם כן, אנחנו אנשים עובדים. גם בעלי עסקים, גם שכירים. לא משנה. אנחנו 

מבקשים את ההליך הפרוצדוראלי הזה שאנחנו פה נצביע רק על הדבר הזה. אני לא 

רוצה לפגוע חס וחלילה באף אחד. אני מבקש שיהיה דיון רוצה שום דבר אחר. לא 

 3מנהל טלוויזיה זה לא עניין של  אגב, אני רוצה להוסיף,. גלוי ושקוף בנושא הזה

בפועל מי שמנהל את הטלוויזיה זה יוני וזליג שנים.  7שנים. מנהל טלוויזיה כבר אין 

זה לפרוטוקול. מגיע  שעושים ימים כלילות ומגיע להם צל"ש על זה, ואני אומר את

 להם צל"ש שבנתונים הקיימים, החבר'ה האלה יודעים להרים, והרימו כמו שצריך.

אני מבקש שתהיה הצבעה על ההצעה הזאת שלי, לבטל את ההחלטה הנוגעת לוועדת 
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איתור, לעשות פה דיון, וכל החלטה שתתקבל, אני אעמוד מאחוריה. אני מבקש 

 שנרים את היד על הדבר הזה.

רגע, רגע. קודם כל מתוך כבוד והערכה גם לך וגם  :ר אמיר גילת"והי

לאסתי, הקדמתי את הנושא הזה בסדר היום. זה מופיע למטה. מתוך כבוד והערכה 

ולבקשתכם. פתחת את הסעיף הזה, אין לי בעיה., בסדר גמור. אנחנו נדון בסעיף 

 הזה עכשיו. 

פרסונלי של מי שנבחר. אני שם בלבלת בדבריך בין כמה דברים: אחד, זה הנושא ה

את זה בכלל בצד כרגע. התכונות שלו, כן מתאים לחדשות, לא מתאים לחדשות. לא 

נכנס לזה כרגע. שניים, זה ועדת האיתור. שלוש, זה התשובה לבג"צ. תיכף אסביר 

למי שלא בקיא בעניין. בוא נתחיל לפי הסדר. בפברואר שנה שעברה, כמעט לפני 

האיתור שמורכבת מנציגי הוועד המנהל, מנציגי אגודת שנה, מצאה ועדת 

העיתונאים ומהמנכ"ל את מר משה נסטלבאום כמועמד המתאים ביותר למנהל 

 הטלוויזיה, כפוף להתייחסות של נציבות שירות המדינה. ההחלטה מופיעה פה. 

 נציג אגודת העיתונאים לא השתתף.  :אסתי אפלבאום

רכבה ועדת האיתור. בהתחלה היא אמרתי ממי הו :ר אמיר גילת"היו

חלק  היתה. אגודת העיתונאים לא הגיעה לישיבות האחרונות, אבל היא היתה

למען הפרוטוקול, נציגי אגודת העיתונאים מהוועדה. אמרתי מי היה הרכב הוועדה. 

החרימו נדמה לי את הישיבות האחרונות של ועדת האיתור. באותה עת התנהלה 

בעבירות שמוכרות לכולנו, אני לא צריך לפרט, ולכן אנחנו  חקירה נגד מר נסטלבאום

המתנו להתייחסות נציבות שירות המדינה. כך עלה מההחלטה. כשהגיעה התייחסות 

נציבות שירות המדינה, אמרה הנציבות, רבותיי, עזבו רגע אם נסטלבאום יכול 

יו את להיות מנהל הטלוויזיה או לא. אנחנו דורשים מהוועד המנהל לשקול עכש

העברתו מתפקידו כמנהל החדשות, ולכן גם לאור המלצתו של היועץ המשפטי ששכר 

הוועד המנהל, עורך דין רון גזית, שמנו בצד למשך חודשים ארוכים את סוגיית מנהל 

וכל הדיונים שהיו, ואותם הזכרת, אבל צריך להדגיש , הטלוויזיה הישראלית

מר משה נסטלבאום, האם  החדשות הזכרת עסקו בסוגיית מנהל שהדיונים שאותם

תיכף אני  יועבר או לא יועבר מתפקידו. אין לזה כרגע שום קשר למנהל הטלוויזיה.
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אגיד גם בתשובה לבג"צ. אין לזה שום קשר למנהל הטלוויזיה. לכן הדיונים האלה 

 היתההתנהלו בוועד המנהל בשבטו כוועד מנהל, לא ועדת המכרזים, כי הבקשה 

אין לזה שום קשר לוועדת האיתור. הוועד המנהל ישב כוועד מנהל  מהוועד המנהל.

בשביל לדון בהמלצת נציבות שירות המדינה, האם להעביר את משה נסטלבאום או 

לא להעביר אותו מתפקידו הניהולי הנוכחי דאז, של מנהל חטיבת החדשות. הוועד 

, ואני 1נגד  6וב של המנהל תוך התייעצות עם רון גזית ושתי ישיבות ארוכות, קבע בר

הייתי בין התומכים בהשארתו של מר נסטלבאום בתפקידו הנוכחי דאז, תפקידו 

כמנהל החדשות, תמך באי העברתו מתפקידו, כשעורך הדין גזית שליווה אותנו 

כאמור, קבע שהחלטותינו היא במתחם הסבירות, באומרו שגם אם היינו מקבלים 

במתחם  היתהתפקידו, גם החלטה זאת החלטה הפוכה, כלומר להעביר אותו מ

הסבירות. עשינו אז שתי ישיבות ארוכות, פרמטר, פרמטר, מה הדברים שאנחנו 

 היתהצריכים לשקול אם כן להעביר אותו או לא להעביר אותו מתפקידו. ההחלטה 

לא להעביר אותו מתפקידו. מייד לאחר מכן הגיעה התייחסות היועץ המשפטי 

פעלנו לדעתו שלא במתחם הסבירות ושגינו בכך שלא לממשלה, שאמר שאנחנו 

העברנו אותו מתפקידו. זו חוות דעת פורמלית של היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך 

הוגשה גם עתירה לבג"צ על ידי אגודת העיתונאים נגד החלטת הוועד המנהל שלא 

להעביר את מר נסטלבאום מתפקידו ובעקבות זאת הודיעה מחלקת הבג"צים 

ות המדינה שהיא לא מגנה על רשות השידור בתיק הזה, והמשמעות בפרקליט

ברורה. לא צריך להרחיב מה פשר האמירה המפורשת הזאת של פרקליטות המדינה. 

אז כינסתי את הוועד המנהל, שוב, הוועד המנהל, לא ועדת האיתור. ועדת האיתור 

 קיימת.  היתה. היא לא 2813הקפיאה את פעילותה מפברואר 

אני מקריא לך את מה שאתה כותב בהחלטה. אתה  :ורוביץיואב ה

: "הקמת ועדת איתור. המליאה דנה בהצעה קיבלת החלטה, ואני מקריא לך אותה

 שטרם סיימה את עבודתה". - - -לבטל את ועדת האיתור 

נכון. אני עוד בפברואר ואתה קופץ לדצמבר. חכה.  :ר אמיר גילת"היו

ערך פה ליד אנשי המליאה. הם ידעו כל הדיון הזה נ :יואב הורוביץ

 את כל הדברים האלה. 
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 תן לו לדבר.   אפרים באוך:

 אמיר, סליחה. :יואב הורוביץ

בסדר. הוועדה בפועל הקפיאה את פעילותה. היא  :ר אמיר גילת"היו

 לא עסקה באיוש מנהל הטלוויזיה מפברואר. זה מה שאמרתי. 

 זה לא מדויק. :יואב הורוביץ

ים אבל עזוב. אתה מסכים איתי שכל הדיונ :ילתר אמיר ג"היו

בחודשים שבין ההחלטה של ועדת האיתור למצוא את נסטלבאום כמועמד המתאים 

בדצמבר, היו בפורום של הוועד המנהל, לא של ועדת  2ביותר לתפקיד לבין היום או 

 האיתור. 

אנחנו אמרנו לוועדת האיתור שמה שמפריע לנו,  :יואב הורוביץ

סכל, ואתה אמרת שמנסים לסכל את המינוי של נסטלבאום אגב התביעה שמנסים ל

הזאת שלא הסתיימה להתברר. עזוב אותי מנסטלבאום. אני מדבר האם כל הדיון 

 הזה נערך כשהיו אנשים שהיו צריכים להרים את היד על ביטול החלטה קודמת. 

ע. שנייה רגע, אבל למה אנחנו קופצים? בואו נירג :ר אמיר גילת"היו

מה שאני אומר עוד פעם, אני מקווה שלא תתפרץ לדבריי, שוועדת האיתור בפועל לא 

. הוועד המנהל קיבל את המלצת היועץ המשפטי לממשלה או 2813פעלה מפברואר 

 דעת פרקליטות המדינה, שהוא לא מייצג אותנו. על זה אין לנו ויכוח, נכון?

 אבל השיח לא ביניכם.  :זועבי-ואפא פאהום

 יותר חמור מזה לא יכול להיות. :הורוביץ יואב

הוועד המנהל קיבל את עמדת היועץ המשפטי  :ר אמיר גילת"היו

לממשלה ואת עמדת פרקליטות המדינה. כונס הוועד המנהל פעם נוספת ואז אני 

אמרתי שאני כיושב ראש רשות ציבורית במדינת ישראל לא פועל בניגוד לעמדת 

הסיבה ששיניתי את  היתהטות המדינה, וזו היועץ המשפטי לממשלה ופרקלי

הצבעתי ובאותה ישיבה שנייה, לאור חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה 

ופרקליטות המדינה שהפנו את תשומת ליבנו לכך שטעינו לדעתם, שיניתי את 

החליט שוב שלא להעביר את משה  2נגד  2הצבעתי והוועד המנהל ברוב של 

ים התקיים הדיון בבג"צ, ובג"צ עושה דיון. אין שם נסטלבאום מתפקידו. בינתי
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אמירות ברורות, אין שם החלטות, אבל מהדברים שאומרים השופטים אפשר היה 

להבין בדיוק מה כוונתם. יש דוגמאות, לא חשוב. אמירות ברורות. אין עוררין על 

 כך. 

 גם זה לא מדויק. :יואב הורוביץ

 למה? :ר אמיר גילת"היו

 אמיר, אני לא היית שם.  :'חנה מצקביץ

 החלטה.  היתהזה לא מדויק משום שלא  :יואב הורוביץ

החלטה. גם רון גזית הבין וגם  היתהאמרתי שלא  :ר אמיר גילת"היו

 לא משנה. חנה מצקביץ' הבינה. 

 מעניין.  :יואב הורוביץ

 בוא נשמע את הפרשנות שלך, המשפטית.  :יוני בן מנחם

ת דיון שהיה צריך להיות בתוך כתלי זה באמ :ר אמיר גילת"היו

 המליאה, אבל אני משאיר את כולם, אז אל תפריעו. 

 אני שואלת מה אתה מבין שהבג"צ אמר. :דבורה הנדלר

 לא מה אני מבין, אלא מה אמרו.  :ר אמיר גילת"היו

 קשה מאוד לא להבין, במיוחד המשפטנים פה.  :דוד חיון

, אז חבל עכשיו. אני אעביר לך זה כבר דובר בעבר :ר אמיר גילת"היו

 את הפרוטוקול. אבל מה זה משנה? זה לא רלוונטי. אין לך השפעה על זה היום.   

 למה אין השפעה? כי זה נגמר וירד מבג"צ.  :יואב הורוביץ

תן לי רגע. לא נכון. נכון שירד מבג"צ אבל לא נכון  :ר אמיר גילת"היו

 למה אני מתכוון. חכה רגע. 

 . - - -אי אפשר לצטט רק חלק כדי לתת לאנשים  :יץיואב הורוב

 אבל אני מדבר על אותה תקופה.  :ר אמיר גילת"היו

 אחרי שנחתם הסדר טיעון. :יעקב בורובסקי

 יפה. מה היה הסדר הטיעון? :יואב הורוביץ

 אבל רגע, למה אתה קופץ?  :ר אמיר גילת"היו
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לטה של הבג"צ. מה זה שייך? גם כרגע עוד אין הח :יעקב בורובסקי

 יש בקשות. 

 כן, אסתי. :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה להגיד משהו. אני פשוט חייבת לרוץ. אני  :אסתי אפלבאום

רוצה להגיד משהו בייסיק. יש פה הרבה משפטנים בחדר. אנחנו עוסקים בכל הקטע 

המשפטי. אני הקשבתי למה שאתה אמרת. יוצא מדבריך לכאורה כאילו אתה, 

 ובג"צ ואמרו לך ואתה חייב וכדומה.המשפטנים 

אתם מכניסים לי מילים לפה. אני בינתיים נותן  :ר אמיר גילת"היו

 סקירה של מה שהיה.

אמיר, בסדר. למה אני אומרת? אין בעיה. אני גם  :אסתי אפלבאום

לא חושבת שמישהו מפה בחדר חולק על דבריך. אם חשבת שצריך לעשות ועדת 

יזיה, תעשה את זה שקוף, תעשה זה לאור היום. תגיד איתור חדשה למנהל הטלוו

בישיבת המליאה, תקשיבו חבריי, למנות מנהל טלוויזיה זה לא כמו לדבר על ארכיון 

או דיגיטציה של רשות השידור ולא כמו לדבר על דברים אחרים. זה התפקיד השני 

 בחשיבותו. הוא תפקיד חשוב ובדיוק בגלל מה שאתה אמרת, ועדת לנדס וכל

השינויים שהרשות הולכת לעבור, אין מה לומר. תתכבד, תכתוב את זה בסדר היום. 

אני לא הייתי בארץ. אלה לא היו. בכלל לא ידענו. גם אתה ידעת. אנחנו פה, בייחוד 

 אני אומרת, כל חברי הוועד המנהל שיושבים כאן.

 תישארי בשביל לשמוע את התשובה. :זועבי-ואפא פאהום

 אמיני לי שאני אשמע את התשובה.ת :אסתי אפלבאום

 היא יודעת את התשובה. :דוד חיון

לא. אני אשב כל עוד אני יכולה. אני מסתכלת פה  :אסתי אפלבאום

דקות. אז אני אומרת, תשים  7, מתי מגיע הזמן שאני חייבת לטוס. יש לי waze-ב

תקופה את זה. אנחנו כל חברי הוועד המנהל נתנו לך תמיכה בלתי מסויגת, באמת 

מאוד ארוכה. כל מה שרצית, ביקשת, התייעצת. עשית את המהלך הזה בלי להתייעץ 

אנשים. אז קודם כל אני רק אומרת לפרוטוקול שאני בעד  2לפחות עם מרביתנו, עם 
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קול. יש ולבטל את ההחלטה להקים ועדת איתור למנהל הטלוויזיה. שיירשם בפרוט

 לי את זה גם בכתב. 

 אז כל מליאה תבוא, תבטל את המליאה הקודמת? :זועבי-ואפא פאהום

לא, לא, אני מדברת ספציפית על ביטול החלטת  :אסתי אפלבאום

 בנוגע להקמת ועדת איתור.  7.12-המליאה מה

תפני אותנו לסעיף החוק שמאפשר את מה שאת  :זועבי-ואפא פאהום

 אומרת. 

 זאת דעתה.  :יעקב בורובסקי

 רוצה לומר. תודה שאפשרת לי. אז זה מה שאני  :אסתי אפלבאום

יש פה סעיף, אישור החלטות המליאה הקודמת.  :יואב הורוביץ

אנחנו לא רוצים שום דבר. אנחנו רוצים לבטל את ההחלטה הנוגעת לביטול ועדת 

האיתור ומינוי ועדת איתור חדשה. יש החלטה כזאת. אנחנו צריכים לאשר. אנחנו 

 לא מאשרים. 

הבעיה המרכזית צה משפט, לא דעה. תראו, אני רו :יעקב בורובסקי

של המקום הזה, זה שהוא יבקש להתעסק רק בדבר אחד, בדיוק במה שאתה דיברת 

עליו. אין מליאה, אין ועד מנהל, אין פה בעיות, אין פה תקציב, אין פה שפ"מ, אין 

ה פה כלום. יש פה דבר אחד בחיים: שתו לי, לקחו לי, עשו לי, אני אמנה, אני אקח. ז

הדיון. ואתה לעניות דעתי גם מציג את זה כדבר הכי חשוב גם בנקודת הזמן הזו. מה 

אתה בא ואתה אומר? אתה אומר, רק על זה אני רוצה לדבר. כלומר, חברים, 

האג'נדה שלנו היא אחת ואין בלתה, אג'נדה של שליטה, אג'נדה של מינויים, כאילו 

אז צריך לעשות את זה בפורומים  זה הדבר הכי קדוש, הכי חשוב. אולי כן. גם

 3שצריך לעשות את זה. משהפורומים לא מתקיימים, אי אפשר להעביר פה תקציב 

חודשים כי אין דיון אחד שהוועד המנהל הזה מתכנס. אתם מדברים על הוועד 

אני כמובן לא בא לאף אחד בטענות. אני בא רק לעובדות בטענות. ועדות לא המנהל. 

סות. כשהן מתכנסות, צריך לגרד אנשים שיעמדו בבקשה מתכנסות. לא מתכנ

ב'. חבר'ה, אתם מוסדות. יום אחד הרוב אתכם. יום -א' או ל-בטלפון, שיעשו טובה ל

מההחלטות נמצא במיעוט, בכלל בלי בעיה  28%אחד אתם במיעוט. אני כל חיי, 
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לא בתפיסת העולם שלי. אם אנשים חושבים אחרת, חושבים אחרת. אי אפשר וזה 

נכון רעיונית לקחת מקום כזה עם תקציב כזה, עם אחריות כזו לכל אחד בכתפיים, 

 ולמקד אותו.

 זה מכשיר מרמה? :יואב הורוביץ

זה לא מכשיר מרמה וכבודו לא שר המוסר  :יעקב בורובסקי

ובוודאי לא זה שיודע יותר טוב מאחרים מרמה מה היא, ואני גם לא מתעסק כרגע 

ום דבר, ואני אפילו לא נכנס לתוכן של הדברים. אני רק אומר, לא בדמגוגיה ולא בש

תראו מה קרה לנו. יש דבר אחד שמעניין אותנו. אין שום דבר אחר בחיים. כל 

מתחיל להתפורר, לא זה זה ר אחד, וכשהוא חי על דבר אחד, מהפורום הזה חי על דב

לא לעשות את משום דבר אחר. זאת המחנאות וזה לא לראות את סדר הדברים וזה 

 הדברים בצורה מסודרת. 

זה צורה מסודרת? זה צורה מסודרת שאתה מכנס  :יואב הורוביץ

מליאה ולא אומר לה מה יש בסדר היום, כי אתה רוצה לקבל החלטה מסוימת? ואם 

מחר אתה תרצה לקבל החלטה של הסתת תקציבים? זה בדיוק מינוי תפור. זה 

ים יותר חשובים ממנהל טלוויזיה. עזוב את בדיוק חוסר שקיפות.  יש כמה תפקיד

 נסטלבאום. 

 עוד פעם מנהל טלוויזיה? זה מה שמעניין אותך?  :יעקב בורובסקי

מרמה כזאת בתפקיד כזה, אין זכות קיום למקום  :יואב הורוביץ

 הזה. 

בשביל ההיגיינה הציבורית היית צריך לדבר על  :יעקב בורובסקי

ן של מנהל טלוויזיה. אתה אומר, לא, רק את זה אני הכול בדיון הזה, רק לא על דיו

רוצה לדבר, ואני אומר לך, זאת הטעות, ואני לא מדבר על א' או על ב' או על ג'. אני 

מדבר על סדר המקום הזה. עכשיו אני מגיע לדברים. יש לי סדר עדיפות, אגב, 

שפ"מ, זה  האישי שלי, הוא הדבר הכי חשוב שצריך להיות פה היום, זה תקציב, זה

 סדרה נוספת של דברים.

 בוא נצביע ונלך הלאה ונעשה את זה.  :יואב הורוביץ
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יפה. לכן אני חושב שצריך לעשות סדר דברים  :יעקב בורובסקי

מסודר, לעבוד לפי סדר היום ולקבל החלטות. יש לי הרבה מאוד מה להגיד על 

צריך להמשיך את הטענות, אבל אני לא רוצה לשבש את סדר הדברים. אני חושב ש

 סדר הדברים. 

בגלל הסיבה הזאת ובגלל שאני אמרתי שהנושא  :יואב הורוביץ

אנשים שפנו באופן מסודר ומניתי את שמותיהם, אני מבקש  18-הזה מציק ל

להצביע על זה עכשיו וללכת לתקציב וללכת לנושאים החשובים והבוערים. עכשיו, 

 ולא לחכות יותר. 

רה אחת טכנית. אולי ההצעה שלך, מקומה עוד הע :יעקב בורובסקי

 לא במקום הזה. קיבלת חוות דעת? 

 התשובה היא כן. :יואב הורוביץ

 התשובה היא כן, אז זה בסדר.  :יעקב בורובסקי

קיבלתי חוות דעת ואני עושה כל מאמץ, דרך אגב,  :יואב הורוביץ

אומר שזה  כדי לא לפגוע ברשות השידור, כי אם הנושא הזה יצא מהמליאה, אני

יעכב את כולנו, יפגע בכולנו ולכן אני אומר, חבר'ה, אנחנו כבר חצי שעה נרים את 

הידיים, נזיז את הנושא הזה הצידה, כן, כן, לא, לא. אם החברים חושבים פה שזאת 

 הדרך הנכונה לפעול נגד הוועד המנהל ולעשות ועדת איתור, אני מכבד את דעתם.

י לך את זכות הדיבור המלאה. קטעת יואב, נתת :ר אמיר גילת"היו

אותי באמצע דבריי שלי. אחרי שישמעו החברים, נראה מה נעשה הלאה. אני רוצה 

להגיד, כשבניתי את סדר היום, אני בכוונה בניתי אותו ככה שקודם יש תקציב ואחר 

כך יש שפ"מ ואחר כך יש דיגיטציה ואחר כך יש את הנושאים האחרים, כי אנחנו 

על העניין. אני רק מסביר שזה היה המוטו שלי כשבניתי את סדר היום חלוקים פה 

של הישיבה היום, כי אלה הנושאים העקרוניים ויש פה בלי ספור בעיות בוערות, 

 אבל אני קיבלתי את הבקשה שלכם ולכן הקדמתי את הסעיף. 

נתת פה נאום, שמנהל הטלוויזיה זה הדבר הכי  :יואב הורוביץ

 עדת לנדס.חשוב עכשיו מול ו

 לא, אמרתי הטלוויזיה.  :ר אמיר גילת"היו
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 אתה ככה אמרת. הרדיו הוא בסדר.  :יואב הורוביץ

 ממש לא.  :דוד חיון

אני אומר, בואו נגמור עם הסוגיה הזאת, בואו  :יואב הורוביץ

 ננקה אותה מהשולחן.

עכשיו אתה מתווכח על משהו שכבר הסכמתי.  :ר אמיר גילת"היו

 יף הזה לפתח הישיבה, אז על מה אנחנו מתווכחים עכשיו? העליתי את הסע

 לא בטוח שאנחנו מסכימים.  :יואב הורוביץ

עכשיו אני ממשיך את הסקירה, כי נתתי לך את  :ר אמיר גילת"היו

זכות הדיבור. היו הרבה אי דיוקים בדברים ואני ממשיך לתקן. ואז הסברתי 

הוועד המנהל, לא אני אלא עורך דין  שכשחזרנו מבג"צ, פה נקטעתי, כינסתי שוב את

רון גזית אמר, חבר'ה, יש פה אמירה ברורה של שופטי בג"צ. אני אומר לכם עוד 

פעם, תשקלו שוב האם אתם לא חושבים שצריך להעביר את מר נסטלבאום 

בסיפור. והוועד המנהל שוב מתפקידו כמנהל החדשות. בכלל מנהל הטלוויזיה 

 א להעביר אותו מתפקידו. החליט את אותה החלטה, של

לא. תדייק. הוועד המנהל אמר, זה נמצא בבג"צ.  :גאולה אבידן

 .- - -שבג"צ יתכבד לומר 

הוועד המנהל לא שינה את החלטתו והשאיר את  :ר אמיר גילת"היו

 צ, מבלי שהוא משנה את החלטתו. ההכרעה לבג"

 הוועד המנהל צריך להיות קשור לבג"צ? :זועבי-ואפא פאהום

לא, הוועד המנהל שקל ואמר שבנקודה הזאת יש  :ואב הורוביץי

לאזן בין חזקת החפות לבין הטענות. אנחנו רוצים שבג"צ בנושא הזה יחליט. זו 

 זכותנו. 

 .אוקיי :ר אמיר גילת"היו

 .2נגד  2החלטנו  :יואב הורוביץ

 כן, אבל חזקת חפות. על מה אנחנו מדברים?  :זועבי-ואפא פאהום

 אבל שבג"צ יחליט.  :ןגאולה אביד
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מה נעשה כשבג"צ יגיד עכשיו רטרואקטיבית שאין  :זועבי-ואפא פאהום

 בכלל חפות?

להגיד לשופט בג"צ שאומר לך להחליט, לא,  :יעקב בורובסקי

 תחליט אתה. 

 לא. :גאולה אבידן

 אבל זה מה שנאמר. זה מה שאמרנו. :יואב הורוביץ

 א נגיד ככה. זה אסור שייאמר, בו :זועבי-ואפא פאהום

 סליחה, רגע, אם זה אסור, זה ועד המנהל אמר.  :יואב הורוביץ

 אולי יותר פשוט לגלגל את זה על הוועד המנהל?  :גאולה אבידן

בג"צ אומר לך, תקשיבי. את אומרת לו, אתה  :זועבי-ואפא פאהום

 תעשה?

זו בדיוק הבעיה, שהוועד המנהל לא רצה להתעסק  :ר אמיר גילת"היו

 ח אדמה לוהט. זו הבעיה. עם תפו

 למה תפוח אדמה לוהט?  :זועבי-ואפא פאהום

מכיוון שאם בג"צ חושב שמעשיו של נסטלבאום  :גאולה אבידן

 הם עד כדי כך, שיקום ויתן איזושהי החלטה שתהווה איזושהי הנחה. 

 בג"צ מחליט ונותן לך הזדמנות להביע עמדה. :זועבי-ואפא פאהום

 ותה.הבענו א :יואב הורוביץ

 הבענו אותה פעמיים.  :גאולה אבידן

נתונים שנמצאים מהאני אגיד לך בדיוק. אמרנו ש :יואב הורוביץ

לפנינו, אין לנו את הסיבות למה להעביר אותו מתפקידו. גם לנציבות וגם לבג"צ. 

דרך אגב, אני יכול לסבר לך את האוזן שבעסקת טיעון שנעשתה לאחר מכן עם מר 

ו כל הטענות בדבר הטרדה מינית. הורדו ולא מופיעות שם משה נסטלבאום, הורד

בכלל. מה שאני רוצה לומר, שחיכינו לזה שבג"צ בנושא הזה, כי אני לא רוצה לחרוץ 

רפד את בטלוויזיה ומינו אותו, ומישהו ת שנה עבד 28-ש 61את גורלו של בן אדם בן 

ך בצורה מסודרת. המינוי שלו בהגשת תלונה. באנו ואמרנו, שקלנו, ביצענו תהלי

 אמרנו, בג"צ יחליט. עכשיו תמשיך. 
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סליחה, אני רוצה להבין. הליך משפטי ושיפוטי  :זועבי-ואפא פאהום

שארע, אנחנו באים ואומרים, מישהו תרפד לו את המינוי? אתה יכול להגיד את זה 

 על נשיא המדינה, על כל מי שהיה בדרך וקיבל כתב אישום והורשע. 

 וא לא הורשע. ה :יואב הורוביץ

 לא, אז הוא עוד לא הורשע. :ר אמיר גילת"היו

 מה זאת אומרת לא הורשע? :יעקב בורובסקי

 מי, נסטלבאום? :יואב הורוביץ

 כן. :יעקב בורובסקי

אתה מתייחס לשלב שבו לפני שנחתמה עסקת  :יואב הורוביץ

 טיעון, שאנחנו חיכינו לבג"צ. אז הוא לא הורשע. 

 ורו, אתם קופצים קדימה. ב :ר אמיר גילת"היו

 ? - - -נחכה לו עד שיפוג  :זועבי-ואפא פאהום

ואפא, אני מבקש, חכי רגע. אתם קופצים קדימה  :ר אמיר גילת"היו

 ולא כולם מבינים. 

מפריע לי משהו של טוהר מידות. אנחנו לא מחכים  :זועבי-ואפא פאהום

 לבן אדם מסוים. 

 ו. אני לא אמרתי לחכות ל :יואב הורוביץ

 אז מה אתה רוצה עכשיו?  :זועבי-ואפא פאהום

אני רוצה שההליך של פיזור ועדת איתור, שכשאני  :יואב הורוביץ

משקיע מזמני בוועדת איתור ולא משנה באיזה ועדה, אפרופו הוועדות והשתתפות 

 . - - -בוועדות, שלא ישמע באקראי שזימנו ישיבה, פיזרו אותי 

 ת לא נכון, מה לעשות? אבל בחר :זועבי-ואפא פאהום

 מה בחרתי? איך ידעתי שזה הולך לידון פה?  :יואב הורוביץ

 למה לא הופעת לדיון? :יעקב בורובסקי

אני הייתי בחופש ולא יכולתי להגיע. המעט שצריך  :יואב הורוביץ

 זה לכתוב בפרוטוקול, שנראה בפלאפון שזה מה שמופיע. 
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י קשר למה שכתוב בסדר אני מגיעה תמיד מבל :זועבי-ואפא פאהום

היום, כי אכפת לי. מינו אותי, קיבלתי מינוי, קיבלתי על עצמי תפקיד מסוים. אני 

באה ועושה אותו. לא אם הנושא א' מוצא חן בעיניי או חשוב לי, אני מגיעה, ואם 

 נושא לא מעניין, אני לא באה. 

 עכשיו קלעת לנקודה הנכונה. :דוד חיון

באה תמיד. רק אם יש איזה כוח עליון שמונע אני  :זועבי-ואפא פאהום

  בעדי להגיע, אז אני לא מגיעה, אבל לא בגלל שרשמו לי א' או ב' או ג'.

מינוי מנהל לטלוויזיה זה נושא מספיק חשוב  :יואב הורוביץ

בעיתונות שפיזרו את ועדת האיתור וני בשביל שלא יסתירו אותו ולא נשמע רועק

 שאני חבר בה. 

יואב, אתה יודע מה? חשוב לא פחות שאתה מגיע  :זועבי-ואפא פאהום

לישיבות המליאה כמו שחשוב מה שכתוב שם. גם זה חשוב שתגיע. לכן אני גם 

 מגיעה. 

האם זה מקנה את הכוח לפעול באופן לא חוקי,  :יואב הורוביץ

 בגלל זה שאת חושבת שאני צריך לבוא?

 למה? :זועבי-ואפא פאהום

 לא חוקי לדעתי.כי זה  :יואב הורוביץ

 מי אמר שזה לא חוקי?  :זועבי-ואפא פאהום

אני מבקש לבדוק את זה. אני אקבל כל החלטה.  :יואב הורוביץ

חתימות,  18אני תומך בזה שיעשה פה הליך תקין. זה מה שאני אומר. אם אני שולח 

ואני מניתי את השמות שלהם, ואומרים לי לא שלחת, אז אני אומר, אני מניתי את 

 האלה שהוא לא שלח.  18-מות ויגיד אחד מתוך ההש

 .- - -עאטף כיוף, אני לא חושבת שהוא יגיד  :זועבי-ואפא פאהום

סליחה, עאטף כיוף, בכתב. יש לי. אני דיברתי  :יואב הורוביץ

איתו עכשיו ועאטף כיוף ביקש את זה. את רוצה לראות את זה? אני אראה לך את 

 זה. 



 ישיבת מליאה
41.4.1.41 21 

שזה לא חוקי. אתה, לא אני. לא מקבל  אתה חושב :יעקב בורובסקי

 את זה שאומרת היועצת המשפטית בדיון שזה חוקי, אבל נניח שאתה צודק.

 אני חולק עליה.  :יואב הורוביץ

 מה עושה אדם שחולק? :יעקב בורובסקי

 אני טוען שלא פעלת לפי סדרי עבודת המליאה.  :יואב הורוביץ

. אתה אומר, לא חוקי. תקשיב לעצמך, לא לאחרים :יעקב בורובסקי

 אומר הרוב בדיון שנכח, חוקי. אומרת היועצת המשפטית, חוקי. 

זה לא נכון. היא טענה שיש פה מחטף והיא הודיעה  :יואב הורוביץ

 אנשים, לא מכובד.  0את זה, ומינוי מנהל טלוויזיה במערך של 

תקשיב לעצמך. קודם כל הכלל הוא שמי שצועק,  :יעקב בורובסקי

ד צודק. תקשיב. מה אתה אומר? אתה אומר לא חוקי. אני אומר כל, אבל לא תמי

נניח רוב משתתפי המליאה קיבלו החלטה אחרת. נתבקשה חוות דעתה על ידי 

 גאולה, של היועצת המשפטית, לפרוטוקול.

 ניתנה במקום.  :דוד חיון

רבותיי, תנו לי לדבר. בישיבה כשמבקשים לדון  :יעקב בורובסקי

 חוקיות, פונים לגורם המוסמך והוא מדבר לפרוטוקול.  בחוקיות/אי

 פנינו.  :יואב הורוביץ

 אתה לא היית בשביל לפנות.  :זועבי-ואפא פאהום

 . - - -אני ערערתי על ההחלטה ולא נתנו לי זכות  :יואב הורוביץ

 תנסה להתמקד.  :יעקב בורובסקי

 אני ערערתי. :יואב הורוביץ

 תחכה בסבלנות לתוצאות הערעור. אם ערערת,  :יעקב בורובסקי

 למתי? מי דן בזה?  :יואב הורוביץ

משהו לא חוקי? תפנה לערכאות. מה קרה? מצד  :יעקב בורובסקי

אות. הולכים לערכאות. כשצריך להגיד רכאחד אנחנו רוצים שיהיה חוקי, פונים לע

 2נגד  לבג"צ שהוועד המנהל חושב אחרת ממנו, אנחנו יודעים להגיד? יודעים, ברוב
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. יודעים הכול. אומרים, זה לא חוקי, עובדים בצורה 1נגד  188, ברוב של 2נגד 

 מסודרת. מה קרה לנו?

 נעבוד רק בצורה מסודרת. :יואב הורוביץ

 יפה. אז מה הלחץ? :יעקב בורובסקי

 אין לחץ, בורו.  :יואב הורוביץ

יון אני רוצה לקצר כדי לא ליפול למלכודת שגם הד :ר אמיר גילת"היו

הזה יוקדש כולו רק לנושא הזה. הוועד המנהל, כאמור גם אחרי האמירות של 

שופטי בג"צ כפי שהוצגו בפנינו על ידי רון גזית, למרות שאני גם שמעתי אותן 

באוזניים, אבל מי שהציג אותן זה עורך דין רון גזית, קיבל את ההחלטה שצוינה. 

בפתח  2812ל דצמבר, בחודש שעבר. מדברים ע נואוטוטו. אנח 2812בינתיים נכנסת 

יה. בינתיים אנחנו גם יודעים על מגעים כפי שזה מדווח ועדיין אין מנהל טלוויז

לבג"צ, על מגעים לעסקת טיעון בין נסטלבאום לנציבות שירות המדינה, שמשמעותה 

 ככל הנראה שנסטלבאום לא יוכל להיות מנהל הטלוויזיה. 

ע בכלל שזה "ככל הנראה"? אולי אבל איך אתה יוד :יואב הורוביץ

 הוא היה יוצא זכאי? 

 עסקת טיעון. :ר אמיר גילת"היו

סליחה, אז מה? לא יכול להיות בעסקת טיעון?  :יואב הורוביץ

הנה דוגמא קלאסית, ואני מבקש שזה ירשם בפרוטוקול. אני חוזר על דבריך. בשלב 

טיעון, רצת מהר, בתוך הזה שלא ידעת מה בג"צ מחליט,  ואתה גם יודע שיש עסקת 

 ימים מילאת מהר, תוך שתי ישיבות מנהל לטלוויזיה? חכה לעסקת טיעון. 18

הוא יכול היה להגיש מועמדותו לוועדת האיתור.  :דוד חיון

 לא הגיש. 

 . - - -עצם קיומו של ההליך מאיץ  :יעקב בורובסקי

נסטלבאום יכול היה להגיש מועמדות לוועדת  :דוד חיון

 א הגיש. האיתור. ל

 בורו ויואב, אני מבקש, זה לא דיון ביניכם. :ר אמיר גילת"היו

 מאה אחוז, אני מקבל את זה. :יעקב בורובסקי
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תנו לי להמשיך. אני עדיין אומר שאין לשום הליך  :ר אמיר גילת"היו

של בג"צ שום קשר למנהל טלוויזיה. הבג"צ הוא עדיין על האם נסטלבאום מנהל 

עסקת טיעון, אנחנו מדברים האם הוא יכול להיות  היתהגם אם החדשות או לא, אז 

 מנהל החדשות או לא. מי מדבר בכלל עכשיו על מנהל לטלוויזיה? 

זה לא נכון, כי אם בג"צ היה מוצא שהוא יכול,  :יואב הורוביץ

אני לא נלחם את מלחמתו של והיה פוטר אותו בזה, היית ממנה אותו למחרת. 

ה מתאר, מתאר הליך עקום של מחטף, וכל מה שאני נסטלבאום. כל מה שאת

מבקש, ריבונו של עולם, תתכנס מחר בבוקר, תפתח את כל מה שאמרת עכשיו, שלא 

אמרת בוודאי, שים על השולחן ושתיבחר מי שלא תיבחר או יבחר למנהל טלוויזיה 

 והכל יהיה טוב. זה כל מה שאנחנו אומרים. 

לתת לי לדבר בלי לקטוע אותי כל  עכשיו אתה מוכן :ר אמיר גילת"היו

 משפט?

אבל גאולה אמרה את זה בישיבה הזאת וקיבלה  :זועבי-ואפא פאהום

 חוות דעת. 

 אני לא מחכה לחוות הדעת.  :יואב הורוביץ

 היא הצביעה בעד.  :דוד חיון

לא  ,עבורך אני מקווה שאם הוא מקצה השולחן :גאולה אבידן

 יחשב אצלך חוות דעת משפטית. 

 לא, לא, את שאלת ברחל ביתך הקטנה. :זועבי-א פאהוםואפ

אני כתבתי למחרת שאני מבקשת חוות דעת  :גאולה אבידן

 משפטית כתובה להליך הזה. 

 אמיר, אני מבקש הצבעה.  :יואב הורוביץ

תן לי לסיים את הדברים שלי. אתה קוטע אותי כל  :ר אמיר גילת"היו

 משפט. 

 יש פה פיליבסטר.  אני מבקש הצבעה. :יואב הורוביץ

 תן לי לדבר ולא יהיה פיליבסטר.  :ר אמיר גילת"היו

 אני ביקשתי חוות דעת משפטית. :גאולה אבידן



 ישיבת מליאה
41.4.1.41 22 

 . - - -וקיבלת, ואמרו לך  :זועבי-ואפא פאהום

 בהנהון? :גאולה אבידן

 לא, לא, לא. אני לא הייתי שם? :זועבי-ואפא פאהום

אומרת בניגוד למה היא אומרת שהיא נגד והיא  :יואב הורוביץ

 שנאמר. 

 יואב, היא הצביעה בעד. :דוד חיון

 מישהו מטיל ספק בנאמנותה של גאולה?  :יואב הורוביץ

כאן והיא שאלה את השאלה ברחל  היתההיא  :זועבי-ואפא פאהום

 ביתך הקטנה וקיבלה תשובה והצביעה בעד. מה יש? 

 לא הצבעתי.  :גאולה אבידן

  הנה התשובה. :יואב הורוביץ

 היא מתחרטת עכשיו. :דוד חיון

 אני לא מתחרטת.  :גאולה אבידן

תגידי, אני חוזרת בי. גם בסדר, אבל לא שלא  :זועבי-ואפא פאהום

 הצבעת. 

לקול של גאולה יש משמעות, כי זכות הערעור,  :יואב הורוביץ

 . - - -ואתם ידעתם את זה טוב מאוד, כי זכות הערעור  

אני מתקדם. כון. אני אומר חד משמעית. זה לא נ :ר אמיר גילת"היו

 2ולכן בישיבת המליאה הקודמת,  ,בפתח ולנו אין מנהל טלוויזיה 2812שנת 

", ותחת הסעיף הזה 2812-תחת הסעיף "התנהלות רשות השידור ב 2813בדצמבר 

לא היה מפורט גם נושא תקציב, שהוא גם חשוב. לא יותר חשוב, אבל גם חשוב. לא 

ב המדיה הדיגיטלית, לא היה מפורט החדשות, לא היה מפורט כוח היה מפורט תקצי

אדם ואף אחד לא שאל מה יש בסעיף הזה ומה יש בסעיף הזה, ויכול להיות שהיתה 

 פה טעות. 

שבוע לפני כן אני מדבר איתך. לא כדאי להגיד לי  :יואב הורוביץ

 היינו ביחד. כחבר ועד מנהל שנמצא בוועדת האיתור, שזה מה שאתה הולך לעשות? 

 מי עושה פיליבסטר?  :ר אמיר גילת"היו
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 החלטה שהתקבלה בין פה אחד לפה אחד פחות אחד, לפי פרשנויות שונות.  היתה

 פה אחד. :זועבי-ואפא פאהום

עזבי, אין לזה משמעות, לכן חבל על הויכוח. בין  :ר אמיר גילת"היו

ל הנוכחים בחדר. אף ההחלטה שהתקבלה בין כ היתהפה אחד לפה אחד פחות. זו 

דות, לא אחד מהנוכחים בחדר למעט גאולה לא הסתייגו מההחלטה, לא הביעו התנג

הביעו תמיהה, לא שום דבר, לא על ההחלטה הזאת ולא על עוד החלטות שהתקבלו 

אישורים. אתה  9אחר כך אתם שלחתם את המכתב. אני ראיתי  באותו מעמד.

כולל יואב הורוביץ,  9"מאשר", "מאשר".  חברים הגיבו, "מאשר", 9-שלחת מכתב ו

 . 18זאת אומרת אין 

 אני מניתי את השמות. :יואב הורוביץ

 אתה דיברת ועכשיו אני מדבר.  :ר אמיר גילת"היו

 .18ואני אוכיח ששלחתי לך  :יואב הורוביץ

אבל אתה דיברת ועכשיו אני מדבר. יואב הורוביץ  :ר אמיר גילת"היו

 אנשים שאני ראיתי בעיניי ולשכתי ראתה בעיניה. 9 שלח מכתב, מייל, והיו

 את מי לא ראית? :יואב הורוביץ

 את שירין.  :ר אמיר גילת"היו

 הנה שירין, תשאל אותה. :יואב הורוביץ

אני בעיניים, אומר לפרוטוקול, ראיתי, כולל יואב  :ר אמיר גילת"היו

שמו עאטף כיוף, והוא  אנשים שאישרו. אחד מהם, דיברתי איתו טלפונית, 9הורוביץ 

 .9, מה שאני לא ראיתי, היו 18אמר שהוא חוזר בו מהחתימה, כך שגם אם היו 

אני דיברתי עם עאטף היום והוא תומך בזה. היום.  :יואב הורוביץ

הוא דיבר איתי בטלפון והוא איתך דיבר. יש לי פה אישור שלו בכתב. אז זו המילה 

 שלי מול המילה שלך. 

 יואב, מה זה מילה שלך מול מילה שלו? :יעקב בורובסקי

 סליחה, לי יש אישור שהוא מבקש. :יואב הורוביץ

 .- - -גם גאולה הצביעה בעד  :זועבי-ואפא פאהום
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 גאולה גם התחרטה. :דוד חיון

אני רק יכול לתאר מה גרם לו להתחרט, אבל אני  :יואב הורוביץ

הרי כל דבר "לא ראיתי", , חתימות ואתה אומר לא ראיתי 18אומר, אם אני שולח 

 אז אני אומר לך, יש לי אישור בכתב. אז אתה אומר לי, הוא אמר לי בטלפון. 

ה לכל חברי המליאה ולא יואב, אתה שלחת את ז :דוד חיון

 אישורים.  9ראינו אישור של חבר אחד. ראינו 

יואב, תן לי לדבר ותרשום את ההערות ואחר כך  :ר אמיר גילת"היו

 אחרת אנחנו לא נצא מזה. תגיב, כי 

רק הערה לסדר. בואו נקצוב את זה גם בזמן. אני  :יוסי דרמר

רוצה רק להוסיף לפרוטוקול, שאני מצטרף לכל מילה שאמר בורו. אני גם אמרתי 

את זה ליואב באופן אישי. יש לנו כאלה בעיות חמורות ברשות, כאלה נושאים 

ציין שמות. אני כיושב ראש ועדת פתוחים שלא נפתרו. אני רוצה להגיד מבלי ל

ביקורת ביקשתי לבדוק ומצאתי שכמה מהאנשים הכי מכובדים שחברים בוועד 

המנהל, לא יהיו בישיבת ועדת ביקורת אחת במשך תקופה ארוכה, לא יהיו בישיבות 

ועדת פרסום, לא יהיו בישיבות ועדת תקציב, לא יהיו בישיבות ועדת אגרה, בכל 

ל הרשות. לא באו לישיבות. הנושא הכי חשוב כרגע, ותשימו הנושאים המהותיים ש

 . - - -לב, וזה מה שבורו אמר 

ממה אתה בורח, יוסי? זה מכשיר קבלת החלטה  :יואב הורוביץ

 לא תקינה? 

הנושא הכי חשוב שאנחנו דנים פה כרגע זה לא  :יוסי דרמר

 . - - -ו צריכים האם הבחירה של מנהל לטלוויזיה טובה או לא טובה. לא האם אנחנ

אבל איך אתה יכול להחליט אם הוא טוב או לא  :יואב הורוביץ

 ?- - -טוב, אם אתה עשית את זה במחטף, ואני לא יודע בכלל אם הוא נבחר 

אם אף אחד לא יכול לדבר חוץ ממך פה, אז אני  :יוסי דרמר

 קם והולך. אי אפשר. אתה לא נותן לדבר. 

דר ככה. באמת לא בסדר. אני באמת זה לא בס :זועבי-ואפא פאהום

 מעלה לסדר שאסור ליואב לצעוק. 



 ישיבת מליאה
41.4.1.41 27 

הנושא הכי חשוב שדנים פה כרגע, האם היה  :יוסי דרמר

 מחטף או לא היה מחטף. זה הנושא הכי חשוב. 

 אם היה מחטף, לתקן אותו. :יואב הורוביץ

 אי אפשר לתקן אותו. אי אפשר משפטית. :יוסי דרמר

 משפטית?  אי אפשר :יואב הורוביץ

 לא. :יוסי דרמר

 מרמה?  היתהגם אם  :יואב הורוביץ

 כן, אתה יכול לערער בפני השר.  :יוסי דרמר

 אין מרמה. :זועבי-ואפא פאהום

 ההעתקים גם לשר. אני שלחתי את  :יואב הורוביץ

 תגיש בג"צ נגד השר. מה אתה רוצה מאיתנו? :יוסי דרמר

   יך? יואב, אני יכול להמש :ר אמיר גילת"היו

 כן.  :יואב הורוביץ

 מתיש את הנפש. בחיי. :זועבי-ואפא פאהום

 9אני אומר שוב, בקרב חברי המליאה הופצו  :ר אמיר גילת"היו

אין  0-ל 9, אבל זה לא משנה כי גם בין 0חתימות. כשדיברתי עם אחד מהם, זה 

ת. זה הבדל. גאולה ביקשה וגם חברים נוספים ביקשו שזה יעבור לחוות דעת משפטי

עבר לחוות דעת משפטית. כל האמירות אחר כך בכתובים שלא צריך להיות משפטן 

דגול בשביל להבין, וכן וזה ברור וכו', אין להם מקום מפני שהנושא הוא כן היה 

משפטי מפני שאתם הלכתם לכיוון המשפטי. אתם הלכתם על הנושא של הנוהל 

זה גם לא מופיע בחוק, שישיבת  והמהות הפרוצדוראלית. פה אני כן רוצה להתעכב.

 מליאה תתכנס אחרי ישיבת המליאה בשביל לבטל החלטה של ישיבה קודמת.

זה לא נכון. לא שלחת פרוטוקול מייד אחרי זה. לא  :יואב הורוביץ

ידעו מה החליטו פה בכלל. מתי שלחת את הפרוטוקול? בסדרי עבודת המליאה 

 ? כתוב: "ישלח מייד אחרי". שלחת מייד אחרי

 סיכום החלטות.  :ר אמיר גילת"היו
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מייד אחרי, מתי? מתי נשלח סיכום החלטות? אני  :יואב הורוביץ

 בחודש.  12-אגיד לך, ב

 רגע, לא, לא.  :ר אמיר גילת"היו

רק משהו קטן. אין דבר כזה שמליאה מאוחרת  :'חנה מצקביץ

ת אין מאשרת החלטות של מליאה קודמת. היא רק מאשרת את הפרוטוקול, אחר

 לזה סוף.

אני אומר שפעלו פה לסיכול ממוקד של הדבר הזה.  :יואב הורוביץ

עשו פה מחטף וזה דבר יוצא דופן. זה מחזק אותי בזה, כי יש פה מעשה שהוא לא 

 יעשה. אני מבקש להרים על זה את היד.

יואב, סיכמנו שאתה לא מפריע. סיכום ההחלטות  :ר אמיר גילת"היו

יקר למשתתפי הישיבה שיראו אם יש משהו שנוסח לדעתם לא של ישיבה מיועדת בע

נכון. זה לפני שמגיע התמליל. אני מפריד בין תמליל, שהוא התמליל המוקלט מילה 

במילה, וכדי להאיץ תהליכים אנחנו מפיצים סיכום החלטות כדי שמשתתפי הישיבה 

- - - . 

 . גאולה השתתפה בישיבה. היא לא קיבלה תמליל :יואב הורוביץ

 היא קיבלה. נו, באמת.  :ר אמיר גילת"היו

אני בכל הכבוד, באמת אני אומר לכם, החבר'ה  :יעקב בורובסקי

האלה באו במטרה, ויואב מדגיש אותה, לאיזשהו דיון פרטני. אני חושב שיש 

הזדמנות נדירה שיש פה מליאה בהרכב מלא, לקיים דיון פעם אחת כמו שצריך על 

 כולל כל הסעיפים, ובואו נקיים מליאה כהלכתה. סדר היום, סעיף סעיף, 

אני רק רוצה להגיד שהשימוש פה במילים מרמה,  :ר אמיר גילת"היו

פה שום מרמה, לא היה פה שום  היתהאני לא מקבל אותם, אני דוחה אותם. לא 

 . - - -פה טעות, אבל אני מבקש שהמילים האלה  היתהמחטף. אולי 

 , תתקן אותה.טעות היתהאם  :יואב הורוביץ

אני אמרתי אני אומר שלוש מילים ואתה מתפרץ.  :ר אמיר גילת"היו

. אני אמרתי שאני אעשה כל מאמץ בשביל 2812-שחשוב שיהיה מנהל טלוויזיה ב

לבחור אותו ואנחנו בוועדת האיתור המקצועית והמכובדת שקמה, עמדה במשימה 
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עסקת הטיעון, ובשעה  שהיא קיבלה על עצמה וזה עוד לפני שידענו על תוצאות

שאנחנו יושבים פה היום, אנחנו יכולים להגיד שיש עסקת טיעון ושמר נסטלבאום 

הורשע על פי הודאתו ושהוא הודח או הופסקה כהונתו, אם נשתמש במילים פחות 

בומבסטיות, מתפקידו כמנהל החדשות, ושהוא לא יכול להיות שלושה חודשים 

אז  דשים הוא יוכל להתמודד על תפקיד ניהולי.בתפקיד ניהולי, ושאחרי שלושה חו

עכשיו אני שואל האם אנחנו פה, חובתנו היא מול מר נסטלבאום או אם מול רשות 

השידור ומשלמי האגרה, והאם אנחנו צריכים לחכות למעלה משנה, אם זה עד 

אפריל, אל תענה לי רגע. זו שאלה רטורית, לא בשביל שתענה לי. האם אנחנו 

, 2812-מיום ההחלטה בוועדת האיתור המקורית ב 2812מתין עד אפריל צריכים לה

כדי שמר נסטלבאום יסדיר את ענייניו מול רשויות החוק, יוכל להיכנס או לא 

 להיכנס לתפקידו כמנהל הטלוויזיה. 

רת זה מכשיר קבלת החלטה לא תקינה. זאת אומ :יואב הורוביץ

אני חושב שהמינוי הזה הוא לא תקין.  אין פה תהליך. מי שאמר שהמינוי הוא תקין?

אני חושב שההליך של המינוי הזה היה לא תקין. איזה דרך יש לי לערער על זה? רק 

 כחבר מליאה. 

אני אסביר לך. אני רוצה לקצר. חנה תתקן אותי  ר אמיר גילת"היו

אם אני טועה. אני אעשה את זה בקצרה. אין דרך שישיבת מליאה מתכנסת בשביל 

חלטה קודמת. אין חיה כזאת. בשביל לערער על החלטות של מליאה, יש לבטל ה

חתימות בהליך הפרוצדוראלי. אני צריך לשמוע את עמדת הרוב ואת  18הליך של 

חתימות, וגם אם היו  18עמדת המיעוט ולהעביר אותם לשר. כאמור, לא היו 

ה מבורדק לשיטתך, המסמך שהגשתם, לא היה ברור מה אתם רוצים, מפני שהוא הי

סעיפים, ולכן חידדתי את זה וזה גם מה שהועבר ללשכה המשפטית.  1,888והכיל 

ועדת איתור. היא פעלה  היתהבינתיים אין לזה שום משמעות. אני אומר שוב, 

בשלוש ישיבות. ישיבה אחת הוגדרו אמות המידה של המועמד שאנחנו נרצה לראות 

מועמדים שהוועדה הזמינה כדי לבדוק  כמנהל הטלוויזיה. הישיבה השנייה, רואיינו

את התאמתם. בישיבה השלישית אנשים שהגישו מועמדות ביוזמתם. בתום דיון 

מעמיק, אגב, מי שלא זוכר, ועדת האיתור שאני עמדתי בראשה הורכבה מיוסי דרמר 
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-כנציג המליאה, מצילה רוז כנציגת אגודת העיתונאים, מד"ר תהילה אלטשולר

אלי לדמוקרטיה והמנכ"ל, שמסיבותיו הוא העדיף שלא להגיע שוורץ מהמכון הישר

לישיבות הוועדה. כנראה שזה קשור לחילוקי הדעות בתוך המוסדות, כי אין הסבר 

 אחר למה המנכ"ל בחר שלא להגיע. 

 מי היה מהוועד המנהל?  יעקב נווה:

 אני אמרתי הרגע. :ר אמיר גילת"היו

מנהל בוועדת האיתור. אין כזה מושג נציג הוועד ה :דוד חיון

 אין כזה מושג משפטי. 

 במיוחד כשמסתירים את זה מהוועד המנהל.  :יואב הורוביץ

הוועדה בחרה באילן דה פריז כמועמד המתאים  :ר אמיר גילת"היו

ביותר. הוא עשה רושם מצוין על חברי הוועדה. הוועדה התלבטה קשות אם בעת 

וכישוריו וניסיונו ויכולותיו של מר דה  הזאת צריך מועמד מבפנים או מועמד מבחוץ,

רגע המועמד המתאים ביותר. למרות שאין הליך כזה פריז הביאו להחלטה שהוא כ

ולמרות שכאמור, אין החלטת מליאה שמבטלת את קודמתה, אני מוכן עכשיו לפנים 

 בדצמבר. 2משורת הדין לאשרר את ההחלטה של 

 . - - -תח כל פעם לא, לא, כי אתה פותח פ :זועבי-ואפא פאהום

אמיר, יש לי שאלה אליך. אני פונה אליך באופן  :יואב הורוביץ

שנים. כל שלושת השנים האלה  3אישי. אתה מכהן כיושב ראש רשות השידור במשך 

קיבלת ממני גיבוי ועזרה בנפש חפצה לכל דבר. אני הסברתי את עצמי ואם אני 

ל כך מהותי ואחרי שנאמר פה, בין הרמתי את קולי, אני מתנצל. אני מבקש בנושא כ

אם במפורש ובין אם במשתמע שיתכן וכן נעשו טעויות, בין אם בזימון או בין אם 

בפרוטוקול, אני מבקש בנושא כל כך מהותי שאת הסעיף הזה בלבד אנחנו נאשרר. 

היה ואושרר, אני מקבל עלי בהערכה כל החלטה שהיא, ואם לא, נבצע הליך מהיר 

איתור ומינוי מנהל הטלוויזיה, אבל אני מבקש ממך ברמה של הקמת ועדת 

האישית, אמיר, וזה בסמכותך, שהאנשים פה ירימו את האצבע, כי אני בטוח שיש 

פה אנשים כמוני שמבינים שזה לא סביר מה שקרה ושזה לא תמים. אנא ממך, 

 אמיר. 
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אני מבקש רגע. תראו, אני נמצא בדיון הזוי.  :יעקב בורובסקי

הזו יכולה עכשיו לבקש להצביע עבור כניסה של פליטים מארץ במזרח  המליאה

בדצמבר  2-וסדרי העבודה, המליאה קיבלה ב ,אירופה לכאן. יש סדרי עבודה

החלטה. ההחלטה דווחה היום כמי שוועדת האיתור סיימה את עבודתה. לא עובד 

היכנס לסדר טוב העניין הזה. הוא לא עובד טוב משום שאני באופן מהותי מתנגד ל

יום של דיון שעוסק במנהל א' או מנהל ב' או מנהל ג'. המליאה הזו תקבל כל 

החלטה שהיא יודעת לקבל. נבחר מועמד מתאים, אני מקווה. אנחנו צריכים לברך 

שינתן איזה תוקף לתחושות כאלה ואחרות, אני אותו וללכת הלאה. אני חושב שכדי 

נבחר בהודעה. אם חברים רוצים להצביע הייתי מציע שהמליאה תברך את המנהל ה

על החלק הזה או להימנע ממנו, זה בסדר. הרי אין דרך לא פרוצדוראלית, לא 

מהותית להחזיר את הגלגל אחורנית ולכן כדי שבאמת איזה שהן תחושות ולמען 

ההרגשה הטובה של יואב, שלא עושים ככה ולא עושים אחרת, אז אני בדעה שיהיה 

הודעת ברכה למנהל הטלוויזיה הנכנס. אם רוב חברי המליאה לא נכון להצביע על 

 ירצו לברך אותו, אז יש לזה איזה משמעות. זה אני מוכן לראות. 

 אז יש פה שתי הצעות.  :יואב הורוביץ

רגע, אני רוצה לפני כן לומר משהו. לגבי תחושות,  :גאולה אבידן

לעצמי באותו רגע על קראתי השבוע את הלוח השידורים ששלח גינאי. חשבתי 

 .- -  -הפספוס הרציני שיש בפני 

רגע, אנחנו מדקדקים במשפטנות היום. את לא  :דוד חיון

 ועדת גל"צ. אני לא יודע אם את יכולה להתעסק בענייני תוכן. 

זה לא תוכן בכלל. תן לסיים. דוד, בסוף תגיב.  :גאולה אבידן

זה שאנחנו מתכנסים לישיבות  ראיתי את לוח השידורים ממקום אמיתי. כאבתי את

מסוג זה ולא לישיבות מסוג אחר. מה שבזמנו נגיסט העלתה את הנושא של 

האתיופים. אני כאמא לילדה מיוחדת רציתי מאוד לקדם את הנושא של אנשים עם 

צרכים מיוחדים, אבל יש איזושהי בדיחה ששמעתי, שגלגלו זקנה במדרגות ואחר כך 

נפלת. זו פחות או יותר התחושה. נעשים כאן דברים לא  אמרו, מה את רצה? בגלל זה

, הגענו, יש אוקייבדרך המקובלת לפי טעמי, ואחר כך, אחרי אותו הליך אומרים, 
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תחושה  היתהמנהל טלוויזיה, בואו נתחיל מכאן ואילך. התחושה בסיום המליאה 

לחן. יש שאם היו רוצים להביא את זה לרמת דיון, היו צריכים לשים את זה על השו

פסקי דין לא מעטים שמדברים על זה בכל מיני דירקטורים, שדברים מהותיים לא 

יכולים להיכנס תחת "שונות". אני לא ממציאה את פסקי הדין. תשבו ותקראו את 

פסקי הדין האלה. כשיש משהו שנחשב מהותי, כותבים אותו בסדר היום. אז גם 

ם כל מילה, שטלוויזיה לא יכולה במליאה הקודמת, אמיר, אמרתי שאני מסכימה ע

להתנהל ללא מנהל, ובזה אתה צודק. הדרך, ההליך להבטיח, הוא היה הליך שהוא 

לא מקובל, בטח ובטח לא בסדרי העבודה שהיינו עד כה, ברמת האמון ששרר בכל 

הישיבות של הוועד המנהל, בדברים שקידמנו. בסופו של דבר על בורו אין לי שום 

 חילתו של ההליך, זה לא אדם שהוא רצה לראות. טענות כי הוא מת

 זה לא נכון שזה האדם שלא רציתי לראות. :יעקב בורובסקי

 גאולה, אתם לא באים לישיבות במליאה.  :זועבי-ואפא פאהום

לא רציתי לראות ועד מנהל כזה. זה משהו אחר.  :יעקב בורובסקי

 לא רציתי לראות ועדת איתור כזאת. 

מדברת על ועדת איתור, ולכן הדברים היו אני  :גאולה אבידן

 צריכים להעלות ולהביא את הדברים על השולחן.

אני רוצה להעלות להצבעה את הצעת ההחלטה  :ר אמיר גילת"היו

הבאה: מליאת רשות השידור מברכת את אילן דה פריז שנבחר על ידי ועדת האיתור 

ה מאחלת לו שהקימה המליאה לתפקיד מנהל הטלוויזיה הישראלית. המליא

 הצלחה בתפקידו החשוב ומנחה את ההנהלה לקלוט אותו לעבודה החל ממחר. 

אז אני רוצה להציע הצעה נוספת. המליאה לא  :יואב הורוביץ

 . - - -בנוגע לוועדת האיתור ומבקשת  2.12-מאשרת את החלטת המליאה מה

 אבל אין הליך כזה. :ר אמיר גילת"היו

לא מאשרים את מינויו של מר דה אמיר, אנחנו  :יואב הורוביץ

פריז למנהל טלוויזיה בהליך הזה. נקודה. אני אעשה את זה יותר ברור. מליאת 

רשות השידור לא מאשרת את מינויו של אילן דה פריז בגלל ההליך הלא תקין. זאת 

הצעת ההחלטה שלי. אני רוצה להגיד לפרוטוקול, גברת מצקביץ' פנתה אלי ואמרה 
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ת זה לפרוטוקול, בשיחה אישית, שמשה נסטלבאום הוא איש אלים לי, אני אומר א

וברברי ואני חושב שבעקבות זה היא בניגוד עניינים חמור. אתה יודע את זה גם כן, 

 אמיר.

 נסטלבאום לא הסיפור פה. :ר אמיר גילת"היו

 לא, היא צד בעניין של ההליך הזה.  :יואב הורוביץ

אתה, כי אתה פתחת ואמרת היחידי שלא צד זה  :יעקב בורובסקי

 שלא עוסקים בעניינו של נסטלבאום. 

 לא, אפרופו חוות הדעת שלה.  :יואב הורוביץ

 בורו, אנחנו גולשים בזמן. כן, חנה. :ר אמיר גילת"היו

הדברים הלאה לא ראויים להתייחסות, לכן אני  :'חנה מצקביץ

שפתיו את שמי, כי לא אתייחס אליהם. אדון הורוביץ בכלל מנוע מלהעלות על דל 

הוא נגוע בניגוד עניינים אחרי שאיים עלי ואחרי שדרש מהיועץ המשפטי לממשלה 

 לפטר אותי, כשאני נתתי חוות דעת משפטית שהוא נגוע בניגוד עניינים.

המליאה היא ועדת האיתור, החליטה. המליאה לא צריכה לבוא לאשר. ועדת  

עצמך עכשיו אומר בדברים האלה האיתור בחרה. מה זה קשור לנסטלבאום? אתה 

 שאמרת נגדי, שאני לא רוצה להתייחס אליהם, שכל הדיון פה הוא על נסטלבאום.

 לא, אני מתייחס לחוות הדעת שלך.  :יואב הורוביץ

 אתה הרי פנית ליועץ המשפטי לממשלה.  :'חנה מצקביץ

מי שהיה איתי ביועץ המשפטי, שביקשו דרך אגב,  :יואב הורוביץ

 תך, זה יעקב בורובסקי ואמיר גילת. הם היו ביחד איתי. לפטר או

 ואתה גם עושה את זה בשקר.  :יעקב בורובסקי

מי בעד הצעת ההחלטה שהקראתי, לברך ולקלוט  :ר אמיר גילת"היו

 .7. מי נגד? 11מייד, ירים את ידו. 

 ואסתי. היא השאירה את הצבעתה.  :דוד חיון

 .0 :ר אמיר גילת"היו

ה, ההצבעה של אסתי היא תקינה? היא לא חנ :דוד חיון

 יודעת על מה היא הצביעה. 
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 נמנע. טוב.  1מי נמנע?  :ר אמיר גילת"היו

אפשר להגיד משהו? אני חייבת להגיד שעברתי  :שירין חאפי

הרבה רגעים לא פשוטים לאורך חיי, עוד כשהם לא כאלה ארוכים, אז זה אחד 

הסיטואציה שהגענו אליה. הכול הפך  הרגעים ההזויים שבהם. ממש לא מבינה את

להיות אישי ולא מהותי, הסגנון, הדרך. אני חושבת שאם רוצים לדבר על נהלים של 

רשות השידור, צריך להחליט שהנהלים ברשות השידור מהיום והלאה יהיו תקינים 

בכל המובנים ולא רק בתהליך של בחירת זה או אחר. לדעתי יש הרבה שיעורי בית 

ות. אני רוצה רגע להבהיר מה קרה בתהליך, אם הצטרפתי או לא שצריך לעש

הצטרפתי, כי אני אדם ישר ואין לי שני פנים. כשאני ישבתי בבית וקראתי את מה 

שבו יש מחטף, זה מה  איתי שהוא מתאר שם תהליך לא ראוישיואב כתב, ור

שינו את  אנשים ר שעות על גבי שעות.שקראתי, אני יושבת ורואה שישבה ועדת איתו

זמנם, מצאו אדם שהוא ראוי לדעתם בתור ועד מנהל, בחרו את האיש המתאים 

זה זמן של אנשים. צריך לתת להם את  לא תהליך פשוט, ועדת איתור.מבחינתם. זה 

הכבוד שמגיע להם, והוא תיאר שם תהליך שבו ניצלו את ההזדמנות ולא פירטו מה 

ור חדשה והחליטו למנות מישהו אחר. הולך להיות בישיבת מליאה. קבעו ועדת אית

בתור איש חינוך, אדם ישר, אדם הגון, חשבתי והצטרפתי ליואב כדי להבין מה 

קורה, איך יכול להיות כחברת מליאה שקורה כזה דבר. מי נגד מי? אני הצטרפתי 

לבקשה של יואב כדי לכנס ישיבה ולהבין מה קורה. אני אומרת את זה במפורש. לא 

נתי אז, בדיעבד גם כאשת חינוך, שבזה שאני מצטרפת לדברים של משנה איך הב

יואב, לבקשה לישיבת מליאה, אני למעשה, יש לי יד, יש לי חלק במינויו של אדם לא 

ראוי כמנהל טלוויזיה, ופה כן כמחנכת אני לא יכולה לתת יד שמנהל טלוויזיה, 

א לא ראוי מוסרית אפילו אם יש רבב של אמת בזה שהוא הטריד או לא הטריד, הו

תי ואמרתי ללהיות מנהל טלוויזיה ולנהל אנשים, ולכן אני לרגע לא הבנתי והתבלב

אני רוצה לראות מה קורה, וככל שעבר הזמן התבלבלתי עוד  .רגע, אני רוצה לחשוב

יותר. אחרי הישיבה הזאת אני עוד יותר המומה ולכן נמנעתי. אני בחיים לא נמנעתי 

ים בעד או נגד. אני מוכרחה להגיד לכם שאני גם אחרי בישיבות מליאה מלהר

הישיבה הזאת לא כל כך מבינה מי נגד מי ומה קורה כאן. אני רוצה להגיד שאיך זה 
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ל, לא רק היושב יכול להיות מצב, מי שאמור לעבוד עם מנהל הטלוויזיה זה המנכ"

יזיה, איזה מן ראש. איך יכול להיות מצב שמנכ"ל יעבוד או לא יעבוד עם מנהל טלוו

וכמו שימנו אצלי בתור מנהלת בית ספר רכז שכבה או סגן  ?סוג של יחסי עבודה יהיו

מנהל, איך אני אעבוד איתו? בסופו של דבר אנחנו רוצים את טובתה של רשות 

השידור. אני תוהה כנציגת ציבור איזה מן יחסי עבודה הולכים להיות, ופה אסור 

ת את השולחן במובן הזה, כי מי שצריך לעבוד איתו לעזוב את הדיון הזה בלי לנקו

זה לא אני ולא אתה ואף חבר מליאה, אלא המנכ"ל. אז אם אין אמון והוא לא חושב 

 שהוא ראוי, אז יש פה דרשיני. 

אם הוא היה טורח להגיע לוועדת האיתור, אז יכול  :דוד חיון

 . - - - היתהלהיות שדעתו 

ת מה שאני חושבת. אני לא אני רוצה להגיד א :שירין חאפי

מתווכחת. בגלל שאני אדם אמיתי, זו דעתי. אני נמנעתי. לא הייתי בעד, לא הייתי 

נגד. אני לא באה ממחנה מסוים. אני נגד מחנאות. אני רואה איך אנשים שטים בין 

כאן וכאן וכל פעם יש דעה אחרת. אנחנו צריכים להיות נאמנים קודם כל לעצמנו 

ותנו ולשקול כל דבר לגופו ולא תמיד להיות בצד הזה או בצד השני. ולציבור ששלח א

אני מרגישה שפה הסוגיה הזאת לא פתורה עד הסוף. אותי מטריד כל הסיפור, איך 

זה נעשה. אותי מטרידה ההתנהלות באופן כללי, איזה מן יחסי עבודה יש בין יועצת 

וירה שאפשר יא לא אול האווירה כאן המשפטית למנכ"ל, ליושב ראש, למליאה. כ

לצאת ממנה ממשבר. אלף רפורמות לא יכולים לעזור כשזה המטען האישי שנמצא 

בחדר הזה בין אנשים שבסופו של דבר צריכים לעבוד ביחד. מה זה יעזור אלף 

 רפורמות? 

היועץ המשפטי אמר את דברו לגבי היחסים של  :'חנה מצקביץ

המשפטית. את רואה כאן את הדוח  המליאה, הוועד המנהל והמנכ"ל, עם היועצת

הזה? את קראת את הדוח הזה? אם היית קוראת את הדוח הזה שהוא בסיס 

להקמה של ועדת לנדס, שהמדינה מתגוננת בדוח הזה על הקמת ועדת לנדס, את 

 כחברת מליאה יודעת את זה?

 לא.  :שירין חאפי
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 אז חבל מאוד.  :'חנה מצקביץ

יואב אמר שברגע הרגיע אותך. שירין, אני חייב ל :יוסי דרמר

 שתתקבל החלטה, עובדים כולם ביחד. 

 אין ברירה.  :זועבי-ואפא פאהום

 הוא עומד מאחורי המינוי, אם תתקבל החלטה.  :יוסי דרמר

 אין לנו ספק שזה מה שיהיה.  :דוד חיון

היה כאן דיון של משפטנים מבריקים, מאוד  :נורית ירדני לוי

אני רוצה להגיד לך משהו, לכולם, לכל  י לא משפטנית.אנמרשים מכל הכיוונים. 

אני הצבעתי, כולכם ראיתם איפה אני עומדת, כי אני באמת חושבת שיש  .החברים

באה לקדם נושא כל כך מהות בחיים ויש פרוצדורה, ואנחנו איבדנו את המהות. היא 

ופים חשוב. אני באתי לקדם כמה אג'נדות. היא ניסתה לקדם את הנושא של האתי

והכל התמוסס והלך. כששואלים אותי מה אני עושה, אז אני קצת מעלימה שאני 

ברשות השידור. תוקפים אותי כי אני קצת מגיעה לנקודה שאני מתביישת. אני רוצה 

שאני חושבת  בחיון, להגיד לך, באותה ישיבה כשמינו נציג מהמליאה, אני פגעתי

 בה יותר מרבים מאיתנו. שהוא עושה המון המון עבודה. הוא משקיע הר

 אני לא נפגע כל כך מהר.  :דוד חיון

 והוא כועס עלי עד היום, ובצדק. :נורית ירדני לוי

 אני לא כועס על אף אחד. :דוד חיון

כי כאילו הוא האיש שטורח יותר מכולם, ולנמרוד,  :נורית ירדני לוי

צעיר שהולך שאני מיניתי אותו למליאה של התזמורת, כי אני מעריכה, כבחור 

טרליים המטרה? לקחת אנשים יותר ני היתהלעשות עבודה ציבורית בראש טוב. מה 

כדי שיוני יוכל לעבוד איתם. עכשיו כשהחלטנו את מה שהחלטנו, האחריות עלינו 

להוריד פה את הלהבות. אי אפשר. כלום אנחנו לא מקדמים. את צריכה לבוא 

אחרי כל זה? אם פנינו לא למי צודק,  מירושלים, יום שלם הולך. מה אנחנו עושים

מבחינה ציבורית, ואתה נראה לי בחור עם עתיד גדול מבחינה ציבורית, מה אנחנו 

כלפי הציבור? אילן דה פריז, יש לו רקורד של עשייה קהילתית במדינה הזו, מאוד 

מאוד מכובדת. לא מכירה אותו, לא יודעת, יודעת קצת עניינים, מה היה בסינמטק. 
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כלפי הציבור, איך אנחנו מתחילים, באמת שהרחב מוטלת על מכירה את האיש. לא 

צווארינו, אולי עוד שלושה חודשים, אולי עוד חצי שנה. כאילו שהיו פה אנשים לא 

פעמים, לא בדקו  18פעמים, לא בדקו את התעודות שלנו  7רציניים, לא בחרו אותנו 

יעו לכאן מכל קצוות החברה את העשייה הציבורית שלנו. אנשים רציניים הג

הישראלית, ותראה לאן אנחנו מגיעים. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שמחר יוני 

 ואמיר יוכלו לעבוד ביחד? כן, זה שם המשחק. 

ברגע שהרפורמה התבטלה, אמיר קרא תיגר על  :גאולה אבידן

 ההנהלה.

 אל תדברי בשמי. :ר אמיר גילת"היו

צה רק להתייחס כדי לסגור את סליחה, אני רו :יואב הורוביץ

 הפרק הקודם. 

מתחילים לצאת כל מיני נחשים. מתקבלות  :גאולה אבידן

 החלטות לבד. 

אני לא מקבל שום החלטה לבד. תיקנו אותך  :ר אמיר גילת"היו

 בתחילת הישיבה. 

אנחנו נציגי ציבור, לא חובתנו רק כלפי הציבור.  :נורית ירדני לוי

 ף אחד פה.נציגים של החברים של א

אני אגיד לך בכנות וביושר, ואני מתרשם שאת  :יואב הורוביץ

מדברת מדם ליבך ואין לך איזה שהם אינטרסים זרים וכן הלאה, אבל כמו שאני, 

ולפעמים לצערי אני מרים את הקול, לא כי אני לא איש מנומס. אני חושב שמה 

שאני אקבל. המקום  שקרה פה זה לא ראוי. בסופו של דבר אני אקבל את ההחלטות

הזה לדעתי לא ביצע הליך נכון ותקין בבחירתו של מנהל הטלוויזיה. יתכן וכתוצאה 

מזה גם נבחר בן אדם שהוא לא ראוי, שוב, כי הפרוצדורה היא לא טכניקה. 

הפרוצדורה מבטיחה לך שמחר בבוקר כשתרצי לקדם משהו מהותי וחשוב, לא יעשו 

ני ברמה האישית, זה לא חיזק אצלי, זה החליש לך את אותו מחטף שעשו עכשיו. א

אצלי את האמון בכל מה שקורה פה, ואני לא חושב שציבור משלמי האגרה יכול 

 להביע אמון בגוף שככה מתנהל. 



 ישיבת מליאה
41.4.1.41 30 

זה הדבר היחיד שמעניין את ציבור משלמי האגרה,  :דוד חיון

 יואב?

 טוב, תודה.  :ר אמיר גילת"היו

אין בעיות אחרות ברשות השידור? הבעיות  :דוד חיון

 מ'?-נ' ומסתיימות ב-מתחילות ב

 אמיר, אני רוצה להגיד משהו. אני צריכה לצאת. :לינדה בר

 לא, לא, ממש לא.  :ר אמיר גילת"היו

ממש כן. אתה תפסיק להשתיק אותי וממש כן. אני  :לינדה בר

 יהיה.אגיד את מה שאני רוצה להגיד. השלטון השתקה הזו לא 

 את חברת מליאה? :ר אמיר גילת"היו

 לא, אני לא חברת מליאה.  :לינדה בר

 אז תודה. :ר אמיר גילת"היו

 אני חברת הנהלה ואני רוצה להגיד משהו. :לינדה בר

 את חברת מליאה?  :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה להגיד לפרוטוקול שהשיטה הזו להשתיק  :לינדה בר

ו. אני לא הוזמתי לישיבת המליאה הזו ופתאום אני אותי זה משהו שחוזר על עצמ

מתפלאת לראות כאן עיתונאים. אני מתפלאת לראות אנשים אחרים שכן הוזמנו. 

פעם נוספת לא הוזמנתי לישיבת המליאה למרות שהישיבה היא פתוחה לציבור. אני 

 רוצה להגיד שאני חייבת לצאת. אני קיבלתי עכשיו טלפון שאמא שלי בדרך לאשפוז

ואני חייבת לצאת מכאן, אבל לא לפני שאני אגיד לכם, אתם חברי המליאה, אני 

ראיתי, נתקלתי עכשיו בסדר היום שמתכוונים להקים כאן ועדה לקידום מעמד 

האישה. מאוד מאוד מוזר העיתוי שלך, אמיר, להקים ועדה לקידום מעמד האישה 

חושבת שאתם צריכים לדעת כשעומדת ותלויה תלונה שלי נגדך על העניין הזה. אני 

את זה. חברי המליאה צריכים לדעת את זה, אפרופו שקיפות, לפני שאתם מרימים 

יד, כי לפי דעתי מה שנעשה כאן, אמיר פשוט מנסה להראות לפני החקירה שהוא 

 עומד לפניה, הוא מנסה להראות שהוא מקדם את מעמד הנשים.

 בדיון משפטי. :דוד חיון
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 בקשת להגיד את הדברים שלי, דוד.אז אני מ :לינדה בר

 בדיון משפטי, לינדה.  :דוד חיון

לא, זה לא בדיון משפטי. זה ממש לא בדיון  :לינדה בר

 משפטי. 

 אתה כל הזמן מחרחר מלחמות כאן.  :אנטון איוב

דוד, חבל מאוד שכשאמיר סילק אותי מהישיבה  :לינדה בר

לא קמת ואמרת שזה לא תקין בבושת פנים לפני חודשיים, סילק אותי מהישיבה, 

להתנהג ככה. חבל מאוד שלא עשית את זה. חבל מאוד. אפרופו, אם הרשות חשובה 

כמו  SMSלך, אמיר, אז להוציא הודעות לעיתונאים אחרי כל ישיבה בהודעות 

הג לעשות, אני יכולה להראות לכם, גם אותה ישיבה, מייד אחרי הישיבה שאתה נו

לעיתונות, יש לי את הכול ממוסמך. אני יכולה להראות  הוא ודדי מוציאים הודעות

את זה לכולם, והם נפגשים עם עיתונאים וככה אנחנו נראים בפני הציבור. בדיוק 

ככה אנחנו נראים. עיתונאים לועגים לנו וצוחקים עלינו ואומרים שאיך יכול להיות 

 שיושב ראש רשות השידור, כשהרשות מתמוטטת מתעסק בלהוציא הודעות

לעיתונות ובלהתראיין נגד רשות השידור, נגד התכנים ונגד האנשים שעושים כאן 

שנה. את  23עבודה, שזה בליבם ובנפשם. אני מדברת מדם ליבי. אני עובדת כאן 

 הנשמה שלי נתתי למקום הזה ואתה בא ורק הורס, וזה מה שאתם צריכים לדעת.

 תודה ורפואה שלמה לאימא שלך.  :ר אמיר גילת"היו

 כן, זה ממש מעניין אותך. :לינדה בר

אני חושב שהדברים דיברו בעד עצמם. אני לא  :ר אמיר גילת"היו

צריך להוסיף. יואב, אני מצפה שתעמוד מאחורי מה שאמרת בפתח הישיבה לפני 

 ההצבעה, אתה וחברייך להצבעה. גם אם היה ליקוי, הוא תוקן.

אחד. יעקב מצא אתה ניסחת.  אני ביקשתי משהו  :יואב הורוביץ

 איזה מן ניסוח פתלתל של מברכים. אני אומר שנעשה פה מחטף לא ראוי ומרמה. 

 יואב, זה סותר את מה שהבטחת.  :דוד חיון

ואני אגיד יותר מזה. אחרי שאני שומע את שירין,  :יואב הורוביץ

שאני מאוד מעריך ומאוד מכבד, אני שומע מה אמרו לה בשביל, היא אמרה את זה 
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on record על משה נסטלבאום, אני מבין באיזה לחצים עמדו פה האנשים בתקופה ,

 חודש זמן הזה. -הזאת כדי שאנחנו נגיע, ולכן הייתם צריכים את השלושה שבועות

 לחצים? :דוד חיון

של ההחלטה היה ניסוח  שהניסוח יואב, אני חושב :ר אמיר גילת"היו

יכה במנהל הטלוויזיה שבחרה ועדת נכון מפני שהוא מרצה את כולם, הוא נותן תמ

 - -האיתור ובעצם מאשרר את החלטת המליאה. הוא לא קובע תקדים שכל מליאה 

- . 

 הוא לא מאשרר.  :יואב הורוביץ

 הוא בעצם מאשרר. :ר אמיר גילת"היו

 הוא לא בעצם. תראה מה כתבת.  :יואב הורוביץ

 אתה מוכן לעבור לסדר היום? :יעקב בורובסקי

 כן. :יר גילתר אמ"היו

 הוזמנו פה למליאה עם "ים" של נושאים.  :יעקב בורובסקי

אני רק רציתי לסכם ולומר, משנפלה החלטה כפי  : ר אמיר גילת"היו

שנפלה, אני מצפה שכל חברי המליאה יתייצבו מאחוריה וכל ההנהלה תיישם אותה 

הערת ונאחל הצלחה למנהל החדש. אני חושב, אגב, ברמה האישית, לגבי מה ש

שירין, אני חושב שאילן דה פריז הוא דמות יוצאת דופן עם יחסי אנוש מעולים, ואני 

חושב שרשות השידור התברכה בו, ואם יוני ישכיל לשתף איתו פעולה, כולם יצאו 

 מורווחים.

סליחה, אני מתכוון לפנות, אדוני המנכ"ל, כי אתה  :יואב הורוביץ

בקר המדינה שיחקור את מה שקרה פה הוא זה שאחראי. אני מתכוון לפנות למ

במינוי הזה, להניח בפניו את כל הדברים. כך אני אעשה. אני רוצה שזה ירשם 

 בפרוטוקול.

 נרשם בפרוטוקול. :יעקב בורובסקי

 יש פה אורחים קבועים אצלו. :דוד חיון

על פי החוק הוועד  – 2812נושא התקציב. תקציב  :ר אמיר גילת"היו

את התקציב, להעבירו לדיון בוועדת הכספים שדנה בפרטי המנהל אמור להכין 
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הפרטים של סעיפי התקציב והיא מגישה את המלצתה לוועד המנהל. הוועד המנהל 

מילא סמלית את החלק הראשון של התפקיד. הוא לא הכין את התקציב. הוא קבע 

ז מספר עקרונות כלליים ובהם שהתקציב יהיה מאוזן, וזה בערך מה שהוא אמר, וא

היו מספר דיונים ארוכים בוועדת הכספים שבחלקם השתתפה ההנהלה ובדיון אחד 

המנכ"ל לא הגיע מפאת מחלתו והיו רק נציגי הנהלה אחרים. בשני דיונים נוספים 

לא המנכ"ל ולא נציגי ההנהלה הגיעו לדיון בוועדת הכספים. כתוצאה מכך אי אפשר 

שר היה לקיים דיון תקציב ראוי ללא . אי אפכקבוע בחוק 2812היה לגבש תקציב של 

משוב מההנהלה. מאחר וועדת הכספים רצתה לעמוד מבחינתה בדרישות החוק, 

היא גיבשה את ההמלצות שלה לוועד המנהל על בסיס החומרים שהועברו על ידי 

ההנהלה, אבל כמובן שזה לא דיון ראוי ללא השתתפות נציגי ההנהלה. הוועד המנהל 

דיון על התקציב ביום שבו היה הדיון ללא השתתפות ההנהלה. היה אמור להתכנס ל

אי אפשר היה לקיים את הדיון ולכן ישיבת הוועד המנהל שהיתה אמורה לעסוק 

בתקציב, בוטלה. כדי למנוע מצב שרשות השידור לא מתנהלת עם תקציב, נתנו 

הזדמנות נוספת ויושב ראש ועדת הכספים הסכים לכנס את ועדת הכספים פעם 

בדצמבר, ביום שלישי, ואז החליטה  38-שעות. נדמה לי שזה היה ב 20וספת בתוך נ

ועדת הכספים את מה שהחליטה לגבי המלצותיה לוועד המנהל. נקבעה ישיבה 

מיוחדת של הוועד המנהל לכמה שעות אחר כך כדי להספיק ולעמוד בדרישות החוק. 

א כונס הוועד המנהל. עד , לקוורוםבדצמבר. בשל היעדר  38-אני מזכיר שאנחנו ב

 כאן הסקירה. אתה רוצה להוסיף משהו?

 לא, לי אין מה להגיד. :דוד חיון

לוועד  קוורוםמה זאת אומרת לא היה לכם  :זועבי-ואפא פאהום

 המנהל?

באותו יום.  קוורוםהיו שני חברים בדיון. לא היה  :ר אמיר גילת"היו

ציג הוועד המנהל שהיה סקרתי את ההשתלשלות. אתה רוצה להוסיף משהו כנ

 בדיון? 

אנחנו בינואר. הסדר התקין  אני רוצה להגיד כך, :יעקב בורובסקי

הוא שוועדת הכספים ממליצה בפני הוועד המנהל והוועד המנהל מקבל את 
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הם  התקציב כפי שוועדת הכספים העבירה. אנחנו בשנת חירום.עקרונות  ההחלטות,

רעוני. שניים, הוא מחייב ילהיות לא געקרונות מחויבים. אחד, התקציב חייב 

עובדים. שלוש, הוא מדבר על שיטת ניהול שמדברת על  288-הפחתה של למעלה מ

אחריות עם סמכות, קרי לכל גוף ברשות רדיו, טלוויזיה, ניו מדיה. כל גוף, יש לו 

תקציב והתקציב הוא סוג של משק סגור ובתוך התקציב יש אישור של כל סעיפי 

לא משהו שאפשר להזיז, לנייד ולשנות. כמובן אפשר בתהליכים של  התוכן, וזה

הרשות, ואנחנו אם כך ננהג, מאוד יכול להיות שתהיה לנו שנה תקציבית שתנצל את 

המשבר ותהפוך אותו להזדמנות להשפיע על עולם התוכן האמיתי שלנו. אי אפשר 

אפשר להגיד  לצעוק לאטמה, לאטמה, לאטמה, ושלא יהיה בצד השני תקציב. אי

זה הדיון. לשם צריך להשקיע אנחנו רוצים פעילות תוכן להדגיש א' או להדגיש ב'. 

כי חשוב  את העוצמה שלנו. למה אני אומר כל הזמן שאנחנו מתעסקים בזוטות?

מאוד שהמסגרת הזו תאושר וכמובן שהוועד המנהל צריך לאשר אותה לפרטי 

שרואים, ואני אופטימי כל ימי חיי, אז פרטים, ואם כך ננהג, נדמה לי שאני מאלה 

בוודאי גם כאן. אפשר להגיע להקצאה של משאבים מול צרכים. באמת. עולם התוכן 

של המקום הזה ובעיקר של ההנהלה, צריך להשתקף בדיון הזה באופן מלא, שאם 

. חברים, אתם יכולים לדבר 12חלקי  1לא כן, אז הולכת עוד פעם להיות שנה של 

זה שיטה  12חלקי  1אין כסף לא לצרכים.  12חלקי  1-ודעה חדשה. במכאן עד לה

שמשמרת את הקיים, קצת משכורות, קצת גמישות, פה דיון, שם דיון. אם כן 

הולכים לשיטת ניהול של אחריות וסמכות, אז זה דבר שיכול להביא את הטלוויזיה, 

ן הזה ונקבל גם את רדיו, את רשות השידור, קדימה, ואני אשמח שבאמת נלך לכיוו

את הרוח הגבית של המליאה, שהוועד המנהל יתכנס, ידון בצורה מלאה ומסודרת, 

 ואם לא היו דיונים, אז ועדת הכספים קבעה את התקציב כמות שהוא. 

כן, עוד התייחסויות לנושא התקציב? טוב, מה  :ר אמיר גילת"היו

פעת הנהלת רשות שאני מציע בהקשר הזה, שאנחנו נראה בחומרה רבה את אי הו

השידור לישיבות ועדת הכספים באופן שסיכנו את היכולת של רשות השידור לעמוד 

 . 31.12.2813בחוק ולהציג תקציב מאוזן עד 
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סליחה, יש פה מנכ"ל. אפשר לשמוע תגובה? אתה  :יואב הורוביץ

 והייתי רוצה שהמנכ"ל יתייחס.  אומר אמיר,

בת הצעת החלטה. העובדה אבל אני באמצע הכת :ר אמיר גילת"היו

שהם לא הגיעו. המליאה מנחה את ההנהלה להתייצב לישיבות הקרובות של ועדת 

 .  זו הצעת החלטה. 2812הכספים על מנת לאפשר למוסדות לגבש את תקציב 

תראו, כל ההתנהלות של היושב ראש מול  :יוני בן מנחם

היא נעשית בצורה של  ההנהלה, מול המנכ"ל ומול המנהלים, לא תקינה ולא נכונה.

תכתיבים, על פי לוחות זמנים שמתאימים ליו"ר מבחינה אישית ולא משתלבים עם 

העבודה שלנו להפעיל את רשות השידור. אנחנו ביקשנו כמה פעמים, היו סיכומים 

על כך שיתאמו איתנו מראש בזמן מספיק כדי שנוכל להיערך. הדבר הזה לא מתבצע. 

בות. זה לא מאפשר לנו להיערך. זה משבש את העבודה מהיום להיום מוזמנות ישי

שלנו. דיברנו על זה כמה פעמים. זה לא זה. גם לא מתחשבים בעמדות שההנהלה 

מציגה. הכול פה אישי כדי לנגח את ההנהלה. ההחלטות פה שמוביל היו"ר הן לא 

ענייניות. הן נועדו לפגוע בהנהלה, להכפיש אותה, כולל הופעות בתקשורת נגד 

ההנהלה ונגד רשות השידור. הדברים האלה יוצרים אווירה לא נעימה. היו ניסיונות 

בעקבות הייתי אומר גם שיחות שהיו לי פה עם בורו, היו ניסיונות ליצור אווירה 

ולתאם. ניתנו הבטחות שזה יעשה בתאום ושוב הן הופרו באופן חד צדדי ולא נעשה 

האמון אבד. עכשיו כדי שנוכל  יה,יבכחש ורמהתאום. כאשר ראינו שהכל מתנהל 

להמשיך לעבוד צריך לבנות אותו מחדש, ואתה רואה שהאווירה פה היא לא טובה, 

כי ישר פותח היו"ר בשביל להוביל החלטה נגד ההנהלה כדי להכפיש אותה עוד פעם. 

אחר כך מייד הוא ייחצן את תוכן הישיבה במייל לכל העיתונאים וזה עוד פעם פוגע 

שידור. אז אני פונה אליכם וכבר פניתי אליכם כוועד מנהל כמה פעמים ברשות ה

והעליתי את זה גם בישיבות בנוכחות היו"ר, ישיבות שלא יוחצנו ולא פורסמו. 

האופן הזה שמנסים פה להוביל משטר דיקטטורי, משטר צבאי, ולהנחית על 

ואתם כחברי ההנהלה הנחתות שלא הגיוניות ולא נעשות בתאום, זה פוגע בעבודה 

 מליאה חייבים לרסן את ההתנהגות הזאת, אחרת לא נגיע לשום מקום. 
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אני חושב שהמקום הזה שידר היום פני עתיד ולא  :יעקב בורובסקי

אומר לך פה כל חבר  .פני עבר. זה מה שאני חושב. אני חושב שאנחנו רוצים, כולם

אותך, אבל אני בא לדיון,  מליאה, אם הוא בצד א' או בצד ב' או בצד ג'. זה לא יפתיע

אני קובע את העמדה שלי בדיון, ויהי מה. לא מעניין אותי שום דבר. אין לי רקע 

 98%-08%-ואני מניח ש אה אותםקודם. יש נושאים שאני כן רואה אותם או לא רו

מחברי המליאה הם כאלה. יש חזקה שלנו, שלי, שההנהלה צריכה לקבל את כל  

אפשר למצוא את שביל  לתת את כל הכבוד למוסדות.העדיפות אם היא יודעת 

ההידברות. אין בכלל אפשרות אחרת. אני אומר לך את זה כמנכ"ל. אני עכשיו אומר 

משהו שלא אמרתי. אני חזרתי לרשות השידור, הלכתי לשיחה עם אמיר גילת 

 ואמרתי לו, אמיר, אני לא חוזר למקום הזה. אני חוזר בתנאי שהולכים לעבוד ביחד.

באתי אליך, יוני, אמרתי לך בדיוק את אותם דברים, ואני עדיין חושב שכולכם 

יכולים לעבוד ביחד, ואמון, ואני מסכים שהוא הרוס אבל הוא ניתן לשיקום והוא 

ניתן לבניה והוא ניתן לתמיכה ברגע שיש כבוד הדדי. אגב, זה לא יו"ר ולא מנכ"ל, 

ם עם בטנים מלאים, כל אחד זה חברי מליאה. יש פה חברי מליאה שהולכי

מסיבותיו, כי פגעו בהם, כי העליבו אותם. פתאום הם צריכים להיות קשובים גם 

לחברי המליאה, כמו שחברי המליאה צריכים להיות קשובים למנהלים הבכירים 

ברשות. כלומר, הדיאלוג יכול וצריך להשתנות אם קיימת נכונות. הנכונות צריכה 

אגב, גם אתה באופן אישי אמרת שאתה מוכן ללכת. אמיר, להיות תוך כבוד הדדי. 

אני אצטט אותו. הנה, אתה רואה, זה נושא שלא עלה. אמר לי, אתה יודע שאני איש 

של פשרות. אני שאלתי, בדקתי אם זה הפיך, אם זה בלתי הפיך. הבנתי שזה לא 

צאו מזה. הפיך, זה מחויב המציאות. כל אחד תקוע פה באיזה פינה רגשית, אישית. 

יכול להיות שהתוצאה נראית רע כלפי א' או כלפי ב' או כלפי ג'. היא בטח לא אישית 

היכרות  היתהמהאנשים, לא  99%או  90%כלפי אף בן אדם מהמקום הזה. 

מו מוקדמת, והיחס שלי וגם של האחרים, אני שומע את האנשים. לכן אני אומר כ

ונות להגיע למצב שיש הידברות תמיד, משברים הם הזדמנות. אמיר, אם יש נכ

שמייצרת דפוס עבודה נכון, מקובל, תחת כבוד, תחת הערכה, אני מציע, תדלג על 

עיניים,  2הסעיף של ההנהלה מהמקום שבו תקיימו החל מבחינתי ממחר בבוקר, 
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עיניים, תקיימו את השיח ביניכם. השיח ביניכם הוא לא אפשרי, הוא סופר  188

חשוב שהוא יותר חזק מהשני. יש היררכיה. יושב ראש הוא אפשרי. שאף אחד לא י

יושב ראש, מנכ"ל הוא מנכ"ל. אין לאף אחד יכולת לכופף ידיים וזה גם לא נכון 

 לכופף ידיים. 

אני רוצה להצטרף למה שבורו אמר. אני מברך על  :יואב הורוביץ

לוק הזה, אין זה. אנחנו לפני שלושה חודשים פנינו והצענו מתוך ראיה והבנה שהדד 

 לו תוחלת. הוא מייצר מצב שהגוף הזה מתרסק. באנו וקיבלנו החלטה בוועד המנהל. 

 לא קיבלנו. :ר אמיר גילת"היו

אני מנסה להתקדם ואתה לוקח אותי אחורנית,  :יואב הורוביץ

 אמיר. 

 אתה לוקח אחורה. :ר אמיר גילת"היו

 יש פה חברי ועד מנהל. אתה ממשיך עם :יואב הורוביץ

ההתנהלות הזאת. אני אמרתי והצעתי שהמשנה ליושב ראש תבוא ותירתם ותיכנס 

לעובי הקורה כדי שאמיר והמנכ"ל יוכלו לעבוד, ותגשר ותפשר, כי אחרת זה לא 

 יקרה, בורו.

אמיר ויוני יסתדרו במאת האחוזים בלי תיווך. כל  :יעקב בורובסקי

כת בכוחות משותפים, תחת אחד מהם יודע יותר טוב, שאת העגלה הזו, צריך לל

 כבוד הדדי ותחת כיבוד המוסדות.

 אני יותר מאשמח שזה יקרה.  :יואב הורוביץ

אני אתחיל מהסוף. אני מוכן לקבל את כל מה  :ר אמיר גילת"היו

שנאמר פה לגבי שיתוף הפעולה עם המנכ"ל. אני בעצמי יזמתי את זה. זה גם מתועד 

ני לבין המנכ"ל, פגישות שוטפות, שבועיות בכתובים, אין ספור בקשות לפגישה בי

כדי לקדם עניינים, כדי ללבן עניינים, כדי לפתור בעיות. זה לא קרה עד היום. אני 

מקווה שזה יקרה ממחר ואני פונה פה למנכ"ל, בוא ניפגש מחר בבוקר לפגישת 

 עבודה שוטפת כל יום רביעי. 

ר אווירה בשביל לא להעכיר את האווירה וליצו :יוני בן מנחם

נעימה, אני לא אגיב על מה שנאמר פה. אני מוכן לכל דבר. היו לי שיחות ארוכות 
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מאוד עם בורו. אם כל דבר זה יתחיל, ההנהלה לא בסדר והודעות לעיתונות 

 ולכלוכים ויום הכיפורים וסיפורי סבתא, אז אנחנו לא נגיע לשום מקום. 

לטה תהיה לגבי התקציב אני מבקש שההח :ר אמיר גילת"היו

שהמליאה מנחה את ההנהלה להתייצב לדיוני ועדת הכספים על מנת לגבש את 

 . אני גם מטעמי האווירה לא אחזור אחורה לאי דיוקים שהושמעו. 2812תקציב 

נושא שפ"מ. אני רק מפנה את תשומת לב חברים שנמצאים בניגוד עניינים בנושא 

 שפ"מ, הנושא עכשיו הוא נושא שפ"מ. 

ה שחברים בוועד המנהל נמצאים בניגוד עניינים בנושא שפ"מ ואי אפשר בשל העובד

היה לקבל בוועד המנהל החלטות בנושא שפ"מ, הוקמה ועדת פרסום שמחליפה את 

הוועד המנהל בכל מה שקשור לטיפול בפרסום. שפ"מ זה הספק, אבל בכל הנושא 

ים, ומגיע של הפרסום. אני מקצר פה בגלל השעה המאוחרת שנה וחצי של דיונ

שאומרת: "ועדת הפרסום שמעה את הצעת  31.12.13-להחלטת ועדת הפרסום ב

ההנהלה כפי שהועברה לעיונה וכן את עמדת שומרי הסף, היועץ המשפטי, עורך דין 

תומר קרני וסמנכ"ל הכספים ערן הורן, שהביע הסתייגות מהפן הכלכלי של ההצעה. 

שונים מתנאי המכרז המקורי את מדובר פה על בקשת ההנהלה להאריך בתנאים 

ההתקשרות עם שפ"מ, שהוא הספק הבלעדי של רשות השידור לפרסום בקול 

ישראל, הפרסום ברדיו, שהוא מקור ההכנסה השני בחשיבותו ברשות השידור אחרי 

 08מיליון שקל". אנחנו עוסקים פה בסעיף של  08 -האגרה. היקף ההכנסות מפרסום 

שות השידור. אני מדלג פה על חלקים. "לאחר דיון הגיעה מיליון שקל מתוך תקציב ר

הוועדה למסקנה שכגוף ציבורי אין בסמכותה לאשר התקשרות שאינה עומדת בחוק 

חובת המכרזים ובהתנהלות תקינה של גוף ציבורי. הוועדה חוזרת על החלטתה מיום 

וך על הוצאה לאלתר של מכרז לספק שירותי פרסום לקול ישראל ת 22.12.2813

ה על הוועדה מבקשת לעדכנהסתייעות ביועץ חיצוני שיכין וילווה את המכרז. 

הליכים שננקטו. הוועדה שבה וקוראת להנהלה, מתוך אחריות ציבורית, להידבר עם 

חודשים. הוועדה  2חברת שפ"מ אך ורק בתנאי המכרז הקיימים, לתקופת זמן של 

תים הקיימים לגיוס פרסומות, מנחה את ההנהלה להתחיל באופן מיידי לפעול בצוו

הוועדה ערה לעמדת ההנהלה שמדובר בדיני נפשות חסויות עד לבחירת הזכיין. 
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ומצפה שתפעל על פי דין בהתאם למצב זה ותגייס את כל היכולות הנדרשות לשם כך 

בדצמבר והסעיף הרלוונטי לדיון  31-ההחלטה שהתקבלה ב היתהעל פי חוק". זו 

עויות הכלכליות והציבוריות מחליטה הוועדה כי ההחלטה שלאור המשמ ,היום הוא

ישבו חמשת חברי ועדת הפרסום בדיון, או כמה שהיו אז,  תובא לאשרור המליאה.

מיליון שקל על  08, ואמרו שהמטלה הזאת של לקיחת ההכנסות בהיקף של 2-2

חברים, אינה אחראית. הוועדה אמרה את עמדתה  2חברים או  2כתפיהם של 

הפרסום שליוותה את התהליכים בשנתיים ומשהו האחרונות. אמרה את  כוועדת

המיליון שקל, החליטה להעביר את זה  08אמירתה אבל בגלל כובד המשקל של 

לאשרור המליאה, ולכן זה מגיע לפה. בינתיים ההנהלה המשיכה את המגעים עם 

-ה בזה בשפ"מ והגיעה איתם להסדר שונה מזה שעמד בפני ועדת הפרסום כשהיא דנ

ולכן הדיון עכשיו הוא אפרופו המלצת ועדת הפרסום שכבר אמרה  2813בדצמבר  31

את דברה, אבל בינתיים יש כבר עדכון. אני מבקש מהמנכ"ל, תציגו את ההסדר 

 החדש. 

טוב, קודם כל אני רוצה לומר שמי שטיפל בזה,  :יוני בן מנחם

עודד. הוא נמצא בחופשה ראש צוות המשא ומתן מול שפ"מ היה המשנה למנכ"ל, 

בחו"ל. הוא לא ידע שהמליאה תתכנס, אז לא יכולנו לבטל לו את החופשה. אני 

אבקש ממיקי מירו שגם הוא עמד בפרונט וגם ערן הורן, תיכף הם יתנו לכם את 

הפרטים שעברו גם וקיבלו גם בוועדת מכרזים א', קיבלו גם גיבוי משפטי. אתם 

י משפטי ועורך הדין תומר קרני נתן את הגיבוי ביקשתם שזה יהיה הכול בגיבו

המשפטי להחלטת ועדת מכרזים א'. אנחנו העברנו לכם את הסקירה של ערן הורן 

תחת הכותרת "לקראת משבר פיננסי". העברנו אותה ליו"ר. אני מקווה שהוא הפיץ 

אותה לכל חברי המליאה. אנחנו חושבים שסיום ההתקשרות עם חברת שפ"מ יוביל 

דים של עשרות מיליוני שקלים לרשות השידור וזה יהיה מכת מוות לשידור להפס

הציבורי ולרשות השידור. אנחנו העברנו את החלטת מכרזים א' לוועדת הפרסום 

והופתענו שהעמדה של ההנהלה למעשה לא זכתה לתמיכה מוועדת הפרסום, 

שהנושא  להמשיך את ההתקשרות עם שפ"מ, ולכן זה טוב שיש פה את המליאה כדי

הזה ידון בפורום הגדול והמתאים והמוסמך יותר מאשר ועדת הפרסום, כי זה נושא 
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שקשור לכל רשות השידור, ואנחנו מקווים שתגבו את ההחלטה של ההנהלה, שכפי 

שאמרתי, התקבלה בוועדת המכרזים שלנו וגובתה גם משפטית. מיקי וערן עכשיו 

 יציגו לכם בדיוק את הפרטים. 

יש לי שאלה. אני לא מבינה למה צריך להפסיק עם  :זועבי-ואפא פאהום

שפ"מ, אבל אם אני אינני טועה, באחת הישיבות שמעתי ששפ"מ לא כל כך 

 מעוניינים להמשיך איתנו. האם זה נכון? מה המצב?

שאמרו שהם רוצים  ,פניה של שפ"מ היתה :מיקי מירו

ודמת, של פגיעה קשה אנחנו, בגלל החשש, כמו שגם אמרנו בישיבה הקלהפסיק. 

בתקציב, אמרנו שלא נאמר נואש, נבדוק מה קורה בתוך התהליך הזה כדי לא לאבד 

את האופציה מאחר ולכולנו יש אחריות למקום הזה. אם נמצאים עד לשעה הזאת, 

סימן שלאנשים אכפת מהמקום הזה, שלא סתם לוקחים את הזמן היקר שלהם כדי 

אותנו וצוות המשא ומתן. לא תמיד היה קל, אבל  להיות פה, וזו הסיבה שגם הובילה

בסופו של דבר הגענו לקונצנזוס, וזה דבר הכי חשוב, שבעצם כרגע מוצעת הצעה 

, מה עומד אוקיישהיא הסבירה ביותר במצב הקיים. תמיד אנחנו יכולים להגיד, 

, בפנינו. אנחנו נאבד את הכול או שנקבל את מה שאנחנו יכולים לקבל במצב  הקיים

ואני תמיד בעד המצב הזה, שאנחנו נקבל את מה שאפשר לקבל בנסיבות הקיימות, 

וערן יסביר בדיוק מה הנסיבות. יש שינוי בשוק הפרסום ויש כל מיני דברים 

צוות המשא ומתן לקח ברצינות רבה את מה שנאמר שעומדים מבחינה כלכלית. 

ותם בצורה מאוד בוועדת הפרסום. אני זוכר את המילים שנאמרו וכיבדנו א

מובהקת. העניין של לעמוד באמת בדיני המכרזים ושצריך להגיע פה להסכמה 

משפטית מוחלטת, וזה בעצם מה שקרה. אנחנו הגענו להצעה מוסכמת גם כלכלית 

 וגם משפטית ובעצם מאפשרת לנו להמשיך את ההסכם הזה עוד שנה. 

ם של אותו אנחנו ממשיכים איתם עם אותם תנאי :זועבי-ואפא פאהום

 הסכם?

 לא, ממש לא. :דוד חיון

ערן יסביר את הפרטים. אני איש תוכן. אני את  :מיקי מירו

 הנושא הכלכלי משאיר לערן. 
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דוד, מנסים פה להשרות אווירה טובה ואתה כל  :יואב הורוביץ

 הזמן מטפטף רעל וארס והערות ציניות. למה אתה ממשיך לעשות את זה?

י עשה את זה במשך שעתיים רצופות לא זכור לי מ :דוד חיון

 פה. בוא תזכיר לי מי זה היה, שעשה את זה במשך שעתיים רצופות. 

 כן, ערן. :ר אמיר גילת"היו

ההסדר המוצע הוא כדלהלן: בכפוף למה שאני  :ערן הורן

תיכף אגיד, קודם כל שפ"מ תמשוך את המכתב שבו היא הודיעה על הפסקת 

. רשות השידור מכוח מזכר הבנות שנעשה 1 ההתקשרות. התנאים הם כדלהלן:

מתכולת המכרז את רשת ד'. הרשות תוותר  2813רשאית להוציא בסוף  2811בסוף 

בתנאים  2812. ההסכם יוארך עד סוף 2על הזכות הזאת ולא תממש אותה. זה אחד. 

. מי שזוכר ומכיר את הפרטים, יש 1זהים להסכם הקודם, למעט שני תיקונים: 

ת מינימום שהוצמדה למדד המחירים לצרכן. אנחנו הסכמנו לתת בהסכם מדרג

לשפ"מ הטבה כלכלית שמפצה אותה חלקית מאוד על ההתכווצות של שוק הפרסום 

 וכן את הרדיו, על ידי זה שאנחנו מוותרים על חלק מההצמדה הזאת. 

 תגיד מה המשמעות מבחינת כסף. :דוד חיון

בה כלכלית של המשמעות מבחינת כסף היא הט :ערן הורן

מיליון שקל, הטבה לשפ"מ. השינוי השני בהסכם, הוא שההסכם אמנם מסתיים  2.7

אבל היות שזו שנה אחרונה להסכם על פי החוק, כי אסור להמשיך  31.12.2812-ב

שנים, כדי לאפשר חפיפה חלקה עם מי שיבוא אחריהם, שפ"מ תהיה  2-מעבר ל

 .2812בצו לשידור עד סוף פברואר רשאית למכור עד סוף דצמבר פרסומות שישו

מיליון שקל  12זאת אומרת עוד הטבה כלכלית של  :דוד חיון

 בערך?

אי אפשר לאמוד אותה כי אי אפשר לדעת מה  :ערן הורן

 ימכרו.

לפי ההכנסות עד היום בערך. לפי השנה האחרונה  :דוד חיון

 מיליון שקל. 12עוד 

 אני לא חושב שזה המספר.  :ערן הורן
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 מיליון.  12אז  :יוןדוד ח

 אני לא חושב שזה המספר. :ערן הורן

 .08חודשיים מתוך  :דוד חיון

מיליון זה הכנסות הרשות, זה לא עמלת  08-ה :ערן הורן

שפ"מ. זה לא נכון. בנסיבות העניין, שכל חלופה אחרת היא הפסקה של הכנסות 

כרגע הרע  חודשים, אני חושב שההסדר הזה הוא 6-0לפחות לדעתי לתקופה של 

במיעוטו ואני ממליץ לאשר אותו. אני חושב שכרגע ההסדר הזה הוא טקטיקה. את 

 . 2812-האסטרטגיה נכון יהיה לעשות ב

 ?2812למה החפיפה אי אפשר לעשות בסוף  :יוסי דרמר

אם ההסכם . 2812כי ההסכם מסתיים בסוף  :ערן הורן

א מוכר לינואר. הוא לא יכול ל 1.1.2812-, גורם חדש שנכנס ב31.12.2812-מסתיים ב

 למכור בינואר. 

אני רוצה להבין טכנית. האם טכנית יכול מחר מי  :יוסי דרמר

 לעשות את החפיפה? 2812בנובמבר  1-שזוכה במכרז, האם הוא יכול מ

התשובה היא כן. טכנית גם היה יותר טוב להמשיך  :ערן הורן

 את ההסכם בלי שתי ההטבות האלה.

אני מבינה שזה הרע במיעוטו. אנחנו עם הגב לקיר  :יזועב-ואפא פאהום

מיליון שקל.  08ולכן אנחנו צריכים לקבל את ההסכם הזה, אחרת אנחנו במינוס של 

אין לנו הרבה ברירות אלא לאשר את זה. השאלה למה אנחנו לא ערוכים? אם באמת 

 היה במכתב הזה של שפ"מ שהם לא רוצים להמשיך לעבוד איתנו, זה סוג של

 טקטיקה על מנת לקבל בחזרה את רשת ד'. 

 ההרגשה. היתהזו  :אנטון איוב

 האם לא חכם להתחיל עכשיו לצאת במכרזים? :זועבי-ואפא פאהום

זה התחיל בזה שהגיע מכתב משפ"מ, שאם  :יוסי דרמר

 .- - -לוקחים להם את רשת ד' 

 מתי הגיע? :זועבי-ואפא פאהום

 ביולי.  :סולי אברמוב
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 מה עשינו עם זה?  :זועבי-ואפא פאהום

 אנחנו קיבלנו החלטות.  :יוסי דרמר

 תייקנו? :זועבי-ואפא פאהום

לא. אנחנו קיבלנו החלטות אבל לא נעשה עם זה  :יוסי דרמר

 כלום. 

מאחר ומדובר בנושא מסחרי, אני מבקש להכריז  :ר אמיר גילת"היו

כי זה עניין מסחרי.  על זה כישיבה סגורה ולהוציא את כל הגורמים הלא רלוונטיים,

ואם אפשר, אורן, לבקש בג'נטלמניות לא להשתמש במה ששמעת עד עכשיו בקטע 

 הזה. 

המכתב הזה של שפ"מ בחודש יולי. אני לא  התקבל :יוסי דרמר

זוכר את התאריכים. קיבלנו החלטות שלא הוציאו, אז אנחנו צריכים להיערך. היו 

ם ולא יכולים לעשות פרסום עצמי לא עוד כמה ישיבות. התברר שאנחנו לא ערוכי

 של רשת ד'. 

 זה אנחנו. :דוד חיון

אנחנו זה רשות השידור. דוד, אנחנו רוצים לשפר  :יוסי דרמר

 את האווירה. מה שהיה, היה. עובדה שלא עשו.

שיפור אווירה, על הכיפאק. תפקידנו כמפקחים  :דוד חיון

 ומבקרים, שים את זה בצד השני.

, אני מציין שכל אחד יבין מהדברים בסדר :יוסי דרמר

 שאמרתי ובלי להיכנס בדיוק לפירוט. 

באחת הישיבות האחרונות בורו הציע ללכת לקראת שפ"מ ולתת לשפ"מ עוד כמה 

 חודשים. 2חודשים לקול ישראל בערבית. נדמה לי הוא דיבר על 

 כן. :דוד חיון

 או חצי שנה. אני כבר לא זוכר. :יוסי דרמר

 חודשים. 2 :דוד חיון

ולומר לשפ"מ, אתם יודעים מה, בואו, קחו עוד  :יוסי דרמר

 היתהכמה חודשים את הערבית ובואו נמשיך בהסכם הקיים. התשובה של שפ"מ 
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לא. לא רק שלא, הם רצו עוד רשימה של דרישות שמבחינה כספית היו הרבה יותר 

יש תביעות מיליונים ממה ששמענו פה. הם רצו ויתור על המחלוקות המשפטיות. 

משפטיות הדדיות שנמצאות בדיונים. לא ויתרנו על כלום. רצו שנוותר להם ושינו 

כמובן שלא הסכמנו גם לזה. ההנהלה המשיכה במאמצים להגיע  לגמרי את התנאים.

 2813איתם להסכמות אחרות. בעצם הישיבה האחרונה של שפ"מ שהיתה לפני סוף 

לנו גם חוות דעת משפטית  היתהשפ"מ.  באה ודיברה, אנחנו דוחים את ההצעות של

של תומר באותה ישיבה, שאמר שמבחינת דיני המכרזים ההצעה של שפ"מ סוטה 

באופן מהותי מתנאי המכרז ואסור לנו לאשר את זה. נשמעה דעת ההנהלה שאמרה, 

מיליון שקל. אני אמרתי, גם אם נפסיד  08יכול להיות שאסור לנו, אבל אנחנו נפסיד 

שקל, אני לא יכול להרשות לעצמי לבוא ולאשר דבר כזה. זה בניגוד לחוק  מיליון 08

בינואר  1-המכרזים ואי אפשר לאשר את זה, ולא אישרנו את זה. ועדת המכרזים ב

ימים עד לישיבת המליאה. האריכה את ההסכם  9-התכנסה, האריכה לשפ"מ ב 2812

בקשה של ההנהלה  הקיים עם שפ"מ ללא תנאים משופרים, ולהיום בעצם מובאת

לאשר את ההסכם החדש עם שפ"מ בתנאים שערן הסביר אותם. זה מבחינה 

היסטורית. זה מה שכיום על השולחן. אז יש לנו מצד אחד, אנחנו יודעים שהרשות 

לא ערוכה כרגע לא לקול ישראל בערבית ובוודאי גם לא לכלל הפרסום ברדיו. 

יודעים ששפ"מ לא מוכנה להסכם  חנומצד שני, כרגע אנהמשמעות היא הפסד כספי. 

הקיים, אלא רק בתנאים המסוימים. יכול להיות שזה משא ומתן עסקי שצריך 

 להמשיך אותו. יש אנשים יותר מנוסים ממני במשא ומתן עסקי. 

 מי מחברי המליאה רוצה לדבר? :ר אמיר גילת"היו

מיליון פעם  2.2אני הבנתי שאנחנו מפסידים  :אנטון איוב

 בגלל הצמדות.  ראשונה

 מיליון. 08במקום  :מיקי מירו

ובפעם השנייה אנחנו לא מקבלים שום דבר.  :אנטון איוב

תסבירו לי, כמה פעמים אין הפסד? לא אנחנו מפסידים אלא הזכיין שיכנס בנעלי 

 שפ"מ, הוא יפסיד.
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בסופו של דבר ההסכם הזה, יש בו חלוקת הכנסות  :ערן הורן

, אגב, as isמוכנה להאריך את ההסכם  היתהאילו שפ"מ  בין שפ"מ לרשות השידור.

מוכנה להאריך  היתההפסקת ההסכם זה זכות שיש לה בהסכם, זה לא הפרה. אילו 

, המצב הפיננסי של רשות השידור היה יותר טוב מההסדר שאנחנו as isאת ההסכם 

 מציעים, אבל זו אופציה שלא קיימת. 

. היתהופציה הזאת לא אבל בדיון הקודם גם הא :יוסי דרמר

 הפסד יותר גדול עם תנאים הרבה יותר קשים.  היתהאופציה אחרת, שהיא  היתה

 וויתור על ההליכים המשפטיים נגדה.  :דוד חיון

אני רוצה שאנשים יבינו שגם הצד השני, יש חברה  :יוסי דרמר

 שהמשמעות של הפסקת פרסום זה חיסול החברה. אני רוצה שאנשים יבינו את זה,

כי אני לא חושב שאנשים שהיו שותפים מבינים את זה. מהצד השני צריך להבין, יש 

 חברה, שהמשמעות של הפסקת התקשרות איתה היא סגירת שפ"מ.

 וסגירת רשות השידור. :מיקי מירו

 לא סגירת רשות השידור. :יוסי דרמר

 מיליון שקל פחות?  08 :מיקי מירו

 מיליון שקל.  2.7 :ערן הורן

 גאולה, בבקשה. :אמיר גילתר "היו

אני דווקא רוצה להפנות לבורו וליואב. אני יושבת  :גאולה אבידן

כאן וזה מחזיר אותי שלוש שנים אחורה, בורו. נכון, הישיבות בוועד המנהל, בדיוק 

אותן סיטואציות ופתרונות וניסיון. בורו, תרענן את הזיכרון. כשנתנו פיילוט ואמרנו 

ביכול היינו בצד הטוב ביותר שיכול לאיים על שפ"מ. היום מה נעשה, אז בזמנו כ

התהפכו היוצרות, זה בגלל שאני חושבת שהם רואים שאנחנו מדברים, לא עושים 

ומראים להם שאנחנו תלויים בהם. אני חושבת ששלוש שנים זה לוקח אותי בדיוק 

הנושא  בימים הראשונים שלי בתחילת המקום הזה, שאמרנו, בואו נתחיל לבחון את

, אלא לעשות את זה אצלנו, אז באמת מה נעשה אז? outsourcing-בשל הפרסום לא 

 קירה עוד יותר מוקדמת.תרענן טיפה. בבקשה, בורו, בוא תיתן קצת ס
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למה את שואלת את בורו? אני לא מבין. הוא  :ר אמיר גילת"היו

 הזיכרון הארגוני.

 על זה שכל זה יתן איזושהי פרספקטיבה למליאה :גאולה אבידן

"ש", עומדים מול איזושהי החלטה שבלתה אין, זאת -אנחנו מגיעים לשעת הכשפעם 

אומרת הצד השני זה אם לא, אז אנחנו מפסידים איקס, אבל בשנה הבאה אנחנו 

 ולא נעשה, וזה שלוש שנים.  ,כבר נדע מה לעשות

אני בכוונה לא רציתי להגיע לשם, כי להגיע לשם  :יוסי דרמר

 פעם להעכיר את האווירה.  זה עוד 

לא להעכיר. אני רק אומרת, אם יש פתרון, צריך  :גאולה אבידן

 לעשות אותו פעם אחת.

הרשות קיבלה החלטה לפני שנה וחצי ויותר  :יוסי דרמר

 . לצורך זה נבחרה סולי. inhouseאפילו, להתחיל להיערך לגיוס 

 האלה.הייתי בהחלטות נכון, אני זוכרת. אני  :גאולה אבידן

 בוועדת הפרסום. :יוסי דרמר

 נכון. :גאולה אבידן

החלטה נוספת,  היתהבשביל זה נבחרה סולי.  :יוסי דרמר

 2812-שמוציאים משפ"מ את מורשת. במסגרת אותה החלטה התקבלה החלטה שב

נוציא את הערבית. רשת מורשת, רק להגיד לכולם, עם רבע עובד ועם סולי במשרה 

 הכנסות מה שקיבלנו משפ"מ. 2קבל מרשת מורשת פי כפולה, הצליחו השנה ל

 ישר כוח.  :נורית ירדני לוי

על זה היו בוועדת הפרסום ויכוחים מול ההנהלה  :יוסי דרמר

לאורך כל השנה וחצי האלה מדי פעם, למה אתם לא ערוכים. אמרו כל מיני דברים. 

דה. לא . זאת העובinhouseהעובדה כרגע שרשות השידור לא ערוכה לפרסום 

 . - - -הערבית 

 היא נערכת? :נורית ירדני לוי

 אני מקווה. :יוסי דרמר
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נמצאים היום במצב של  יש תכנית עבודה. אנחנו :סולי אברמוב

אין עניין של מערכת  כרזים, אין עניין של כוח אדם חדש,עניין של מצומת. אין 

מוצעת לכם בגלל באמת עכשיו טכנולוגית. יש תכנית עבודה, שהתכנית עבודה הזאת 

ונתנו שם את כל המאמצים כדי שזה יצליח. יש שני דברים שאתם צריכים  מורשת

להבין פה בצורה מאוד מאוד ברורה. רשות השידור עשתה בשנה וחצי האחרונות 

שנה,  10שנה. אחד, יש בקרה על שפ"מ, מה שלא היה  10דבר שהיא לא עשתה 

, 188%בקרה, בקרה, אז הבקרה היא לא ומבקר המדינה כל שנה, איתנה, בא ודיבר, 

. אנחנו רואים את , אבל יש בקרה. אנחנו יודעים מה שפ"מ עושה08% היא

אנחנו אפילו בשביל חקיקה, אנחנו לא צריכים ללכת לשפ"מ ולראות מי  התוצאות.

ים, אפרופו לכל מיני דברים שדרשנו. דבר שני, עשינו פיילוט. אני עשיתי מהמפרס

חר שעשיתי את הפיילוט, הקטע הכספי זה חלק משמעותי, יוסי, את הפיילוט. לא

אבל הוא לא רק. האם אתה יודע שהבן אדם שמשפץ בפרטיטורות עובד בצורה 

בערב? והמזל הגדול שזאת חצי תחנה. יש לנו בעיה טכנולוגית.  7ידנית כל יום עד 

בהגשה של  נתנו את זה וגית, מדובר על כמה מיליונים שאנחנולהקים מערכת טכנול

העבודה. כרגע אנחנו צריכים להיות חכמים. להיות חכמים זה להמשיך עם שפ"מ 

ולא להגיד הם ניצלו אותנו, אלא בקטע הזה יש עוד שנה. אנחנו כרגע עובדים על 

וד ברור, שלא יתמודד אנחנו מתמקדים בו בדבר מאוד מאמכרז חדש, שהמכרז הזה, 

שנה. זה שני האתגרים שלנו מבחינת  10רה יתמודד כמה, מה שלא ק זכיין אחד אלא

מיליון או נצליח להביא  08המכרז החדש. כרגע עומד לפנינו דבר מאוד מאוד ברור, 

מיליון שקל. זה מה שעומד על הפרק בנקודת זמן  2-2מורשת ורשת ד', נגיד ונצליח, 

כדי  תלקבל את ההחלטה הזא הזאת. אין פה עניין של אגו ומי ניצח ולא ניצח, וכדאי

 לא נגיע באותה סיטואציה. 2812-שב

 ובפרק הזמן הזה מתוכננת התקדמות שלכם. :גאולה אבידן

ברור. אנחנו עובדים כל הזמן על הדבר הזה. יש לנו  :סולי אברמוב

תכנית עבודה מסודרת. אי אפשר לאשר אותה עד שאנחנו נדע מה קורה עם כל הדבר 

 זה.
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למשל לבחור יועץ  החלטה היתהרגע, קודם כל  :דוד חיון

 להוצאת מכרז. 

 נכון, יש.  :סולי אברמוב

 הוצאתם מכרז ליועץ? :דוד חיון

 כן, כן.  :סולי אברמוב

 טוב, גאולה, את סיימת? :ר אמיר גילת"היו

 כן. :גאולה אבידן

 בורו, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

תראו, אני רק רוצה לתקן טרמינולוגיה שיוסי  :יעקב בורובסקי

וא אמר, בורו הציע ללכת לקראת שפ"מ. אני באופן עקרוני, כל ההצעות השתמש. ה

הדיון שעומד בפני חברי המליאה הוא  2812בינואר  1-שלי הן בעד רשות השידור. ב

שנצא להרפתקה צודקת. אם  סיכון כספי ולהמר,ם מותר לחבר מליאה לקחת הא

יסטוריה כרגע הה אם שפ"מ ניצלו את הטעויות שלנו, מישהו יבקש לדעת אחורנית

איננה חשובה. שפ"מ אולי זיהתה חולשה. אולי היא משדרת שידורים נכונים  בעינה

אני יודע מה החשבון שלנו. החשבון  מ,מצידה. אני לא יודע מה החשבון של שפ"

שלנו צריך להיות שאנחנו נותנים לעצמנו פסק זמן בן שנה, שבו אנחנו מאריכים, אם 

ברים. לא שמעתי את כל הדברים. אני מבין, וזה דבר אני מבין, שמעתי חלק מהד

חשוב מאוד לי כחבר ועדת פרסום, שההנהלה כולל איש הכספים, כולל הייעוץ 

המשפטי, כולל אנשי המקצוע מגיעים לאיזושהי נוסחה שהיא מקובלת על שפ"מ 

אני ממליץ לקבל את זה לשנה הזאת, אבל בכפוף לכך שאנחנו  .והיא מונחת לפתחנו

, אהלן וסהלן, 2812. אם אנחנו רוצים 2816-מים מהר החלטה מה הולך להיות במקד

עם כל המכרזים ועם צריך להיות בחוץ  2812, במרץ 2812, אבל בשביל לדבר על 2812

החלטות אמיתיות לגבי  , לקבל2812אני ממליץ לעצמנו לקבל את כל ההיערכויות. 

אתם שואלים אותי בתנאי מעבדה,  אם אנחנו רוצים לקבל אותם, כי אם 2816, 2812

ברשות השידור. דעתי האישית.  inhouseאני מעדיף שכל נושא הפרסום יהיה 

בשלוש השנים האחרונות אסור היה לעשות את זה.  .העדפה שלי בתנאי מעבדה

בשנה הקרובה בוודאי אסור לעשות את זה וצריך לראות האם יש לזה היתכנות 
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עוד סוג של ויכוח, כי יוסי בצדק בא ואמר, איפה  היה בין יוסי וביניתרבותית. 

האחריות שלך כחבר דירקטוריון לצורך הדיון בעניין של אי כיבוד הסכמים או 

האחריות שלי  .דברים מהסוג הזה. ברור שלא הייתי נותן יד למשהו שהוא לא חוקי

מיליון שקל  28, 28, 38, 28להעמיס הימור של . היא קודם כל למשלם המיסים

, אני חושב, כדירקטוריון אני מדבר, כחבר שנושא באחריות, זה הימור 2812תקציב ל

 , לקבל את ההסכם, לחתום עליו.2812גבוה מדי, לכן 

 עם התנאים המשופרים. :דוד חיון

עם התנאים המשופרים. לחתום עליו. בואו נהיה  :יעקב בורובסקי

 תאנוס אותנו להסכים. במצב שאנחנו מסכימים ולא נאנסים להסכים, כי המציאות

 כן. :ר אמיר גילת"היו

כניגוד עניינים, אז אני לא  מכיוון שאני הוכרזתי :יואב הורוביץ

אתייחס לאף אחד מהצדדים. אני לא רוצה לעשות את החיים קלים ולהיות פאסיבי 

 38מכיוון שאני מנהל עסקים כבר  חושב שיש לי בו לא אינטרס, אלא בדבר שאני

אני רוצה להגיד את הדבר שהכי קל לי לבוא ולהגיד, אני לא זה. שנה, אני חושב 

רשות השידור כמו שהיא נראית קדימה, זה גוף שיצטרך לעסוק בנושא  הבא:

ו מפתח את היכולות חדשות ובנושא תוכן בואריאנטים מסוימים. אני לא רואה אות

 המסחריות. 

 עמדתו של סמנכ"ל הכספים מתחילת היתהזו  :יוני בן מנחם

 הדרך. נכון, ערן?

 נכון. :ערן הורן

אנחנו מנחים את עצמנו שעל מנת להגיע למסקנה  :זועבי-ואפא פאהום

 הכי נכונה בתנאים האלה, אנחנו צריכים לבדוק אם אין לנו אופציות אחרות. 

 .2812-ב :ר אמיר גילת"היו

 2812כן. אם אנחנו מסוגלים לעשות עדיין בשנת  :זועבי-ואפא פאהום

הסכמה עם שפ"מ להאריך את החוזה שלנו איתם באותם תנאים עד שלב של ולבוא ב

עוד חודש, חודשיים, שאנחנו נהיה מסוגלים או להפריט את הפרסום שלנו עם חברה 

אחרת או לצאת למכרז וכבר להגיע למסקנות אחרות או שנעשה את זה בעצמנו. 
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כולים בשלב זה ולא אנחנו חייבים לעשות על דרך האלימינציה, שלא את א' אנחנו י

את ב', אלא ג', משום שאין לנו ברירה אלא זה, ואז אנחנו כיסינו את עצמנו מבחינת 

בחירה נכונה בשלב הזה, שהיא הבחירה שהיא הכי בידנו. אחר כך אנחנו צריכים 

לקבל את ההחלטה ולהגיד שבכפוף לכך שאנחנו כבר ניערך לשנה הבאה, שלא נהיה 

א בידי אחרים. אולי אנחנו לא יכולים להיות החברה אנוסים לא בידי שפ"מ ול

הפרטית שמנהלת את הפרסום, כי גם כשיש לנו פרסום, אולי זה יהיה יותר כדאי 

להוציא את זה לחברה פרטית ולהפריט את הנושא הזה גם, הגם שזה נמצא אצלנו. 

 רניים וערים לנקודה הזאת.ה כדאי אבל אנחנו צריכים להיות עאני לא יודעת מ

 את אומרת, בואו נאריך את ההסכם עם שפ"מ. :יעקב בורובסקי

קודם כל לבדוק אם זה אפשרי. אם כן, כן. אם לא,  :זועבי-ואפא פאהום

 לא. 

 כן, חנה, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה להתייחס לשני היבטים: א', להארכת  :'חנה מצקביץ

 . inhouseות את זה ההסכם עם שפ"מ. ב', לנושא של הבד בבד להיערך לעש

 . אין אופציה כזאת. inhouseלא  :דוד חיון

 . אוקיי :'חנה מצקביץ

 לנושא הראשון. :ר אמיר גילת"היו

אז לנושא הראשון תומר נתן את חוות דעתו.  :'חנה מצקביץ

באמת ההצעה הראשונה, היה בה שינוי משמעותי מההסכם ומהמכרז. לנוכח 

אופציה אחרת ואנחנו הולכים לאבד את מקור  הנסיבות כרגע, במצב שבו אין לנו

ההכנסה הזה, לא חשוב מה הסיבות ומי הוביל להם. לא אכנס לזה. הוא חשב 

 שההחלטה היא סבירה. 

 ערן. :ר אמיר גילת"היו

רק משפט אחד וזה הערכה אישית שלי. חברי ועדת  :ערן הורן

וסי, אתה אמרת הפרסום יודעים שההצעה שמונחת עכשיו היא כברת דרך ארוכה. י

את זה. כברת דרך ארוכה ממה שהיה קודם. להערכתי האישית, שהמשא ומתן עם 
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יצא עם כל תאוותו בידו. אני חושב שפ"מ מוצה. כל צד פה ויתר. אף אחד לא 

 שההסדר הוא הסדר של מקשה אחת ואני ממליץ לאשר אותו כפי שהוא. 

שתי האופציות אז זאת אומרת שאנחנו בדקנו את  :זועבי-ואפא פאהום

 שאנחנו הורדנו אותן.

 בפירוש. :מיקי מירו

 כן, דוד. :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה רגע לעשות קצת סדר. אני חושב שקצת  :דוד חיון

הלכנו לאיבוד פה. אני חושב שהסוגיה היא סוגיה אחת היום. הסוגיה היא איך רשות 

שקלים. איך אנחנו השידור עומדת מול הספקים שלה בהיקפים של מאות מיליוני 

עומדים בפני סחטנות של גוף פרטי שמנסה בחודשים האחרונים לסחוט אותנו 

ולהביא אותנו לשיפור תנאים כלכליים בגלל המצוקות שאנחנו משדרים להם. 

משדרים להם. אין ספק שיש פה שני היבטים. אני מההיבט של יושב ראש ועדת 

י ביד הזאת בטוח אומר, ואלה, בוא כספים, עם כל האחריות התקציבית שיש לי, אנ

מיליון שקל פחות או  68-78-נהיה בראש שקט, בוא ניתן לשפ"מ. אנחנו נקבל את ה

לא  ים ביותר. היבטים ציבוריים שאנחנויותר. אבל יש פה היבטים ציבוריים כבד

יכולים להתעלם מהם, ואני חושב שאם אנחנו נתעלם מהם אנחנו נחטא לתפקיד 

אותו כראוי. אני חושב שלוותר לספק ברמה של מיליוני שקלים בגלל שלנו ולא נמלא 

שהוא תפס אותנו עם המכנסים למטה, לא יקום ולא יהיה. אנחנו הלכנו כברת דרך 

ארוכה מאוד לטובת הספק הזה. אנחנו הצענו להמשיך את ההתקשרות בתנאים 

י שלושה הנוכחיים כפי שנקבעו במכרז במשך שנה שלמה. אמרנו את זה כבר לפנ

חודשים, ללא כחל וסרק. מצד שני עמד לנגד עינינו הניסוי המוצלח מבחינת 

ההכנסות לגבי מורשת, שהראה כשמשקיעים ברשת ולא מתחילים להסית הכנסות 

לטובת רשתות גדולות על חשבון קטנות. כשמשקיעים ברשת ומקבלים הכנסה של פי 

בתנו הציבורית היה לעשות מאשר שנה לפני זה, כאשר נוכחנו בכך, מתוקף חו 2

 28%אותו דבר לגבי רשת ד', שזו הרשת בערבית. אנחנו מדברים על רשת שמייצגת 

מהאוכלוסיה, עם פוטנציאל פרסום אדיר. מה שפ"מ עשו עם הפוטנציאל הזה בשנים 

מיליון שקל? ואם אני לא טועה, וגם  08קודמות סביב המיליון שקל בשנה מתוך 
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ליאה באופן פורמלי, היו גופים מהמגזר הערבי שאמרו שהם קיבלנו על זה כחברי מ

מוכנים לקחת את הנושא לידיים שלהם והם מוכנים להתמודד בכל הליך מכרזי 

זה דבר אחד. ברגע ששפ"מ נוכחו לדעת שאנחנו שוקלים שיהיה לנושא רשת ד'. 

 לקחת מהם, אנחנו אפילו לא הודענו, לא החלטנו אפילו, קיבלנו מכתב, חבר'ה,

חפשו את החברים שלכם, אנחנו לא נמשיך אתכם, ואז החלטנו שאנחנו בכל זאת 

ממשיכים הלאה. בינתיים נמשך המשא ומתן ואני חושב שככל שוועדת הפרסום, וזו 

גם נקודה חשובה שאתם צריכים להבין. ככל שוועדת הפרסום הקשיחה את עמדתה, 

ד ועוד בדרישות שלהם וכל כך מעמדנו במשא ומתן הלך והשתפר וכך שפ"מ ירדו עו

הזמן הם המשיכו אמנם לנקוט בסגנון, "תחזיקו אותי". הוציאו הודעה לעיתונות 

שהם מפטרים כבר את כל העובדים. לא ראיתי שהעובדים מפוטרים. כשהם הבינו 

ימים. כשהבינו שאין מליאה,  9הם לא מקבלים את רצונם, אמרו יאללה, עוד  31-שב

ים באותם תנאים. אני חושב שאם אנחנו נעמוד על הרגליים ימ 18טוב יאללה, עוד 

האחוריות ואנחנו נגיד, יש מכרז, היו בו תנאים, בטח ובטח אין על מה לדבר לאפשר 

חודש. זה לא יקום ולא יהיה, כי זו הטבה של עוד כמה וכמה  12להם הכנסות של 

אתם לא יודעים, מיליוני שקל שאין שום סיבה להיות שם, כי אנחנו כבר היום, אם 

בהליך כבר בעקבות הנחיית ועדת הפרסום, לבחירת יועץ כלכלי שילווה כבר את 

חצי שנה, -חודשים 2המכרז החדש, זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות במצב שעוד 

אנחנו צריכים לשקול שיקולים ציבוריים. אנחנו לא שוקלים נהיה עם זכיין חדש. 

א יעשו. אני אומר דבר כזה, שלבוא ולהגיד שיקולים של מה הם יעשו ומה הם ל

להם, למרות כל הצעדים שהם עשו והאיומים וכו' וכו', אבל למה להגיד להם חבר'ה, 

לעוד שנה. זה מעל מעל מעל מעל ומעבר. אני חושב שאנחנו  as isקחו איך שהיה, 

חודשים עד חצי שנה כי ההנהלה לא נערכה  2צריכים לתת להם את הערבית לעוד 

חצי שנה, ועובדה -חודשים 2תאם. אנחנו צריכים לתת להם את הערבית לעוד בה

שהיו פניות בנושא של זכיינים שרואים את עצמם פוטנציאליים. יכולים לבחור 

בינתיים זכיין לערבית תוך חצי שנה ובעוד שנה להיות גם עם זכיין לכלל הרשתות. 

ר הציבורי לא צריך כמו יכול להיות בכלל שבינתיים ועדת לנדס תמליץ שהשידו

 שאמר החבר שהלך, יואב הורוביץ, שלא צריך אולי פרסום.
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 חזון אחרית הימים. :זועבי-ואפא פאהום

החזון אחרית הימים יהיה הרבה הרבה הרבה  :דוד חיון

זה יותר פופוליסטי לבטל יותר גרוע כאשר כנראה יוחלט שמבטלים את האגרה. 

ל רוב הסיכויים שזה יקרה. אני חושב אגרה מאשר את ההכנסות מפרסום, אב

שאנחנו צריכים לפנות לשפ"מ ולהודיע להם שאנחנו מוכנים להאריך בשנה בתנאים 

הקיימים. לתת להם את הערבית לחצי שנה ולצאת בהליך מהיר כדי לבחור זכיין 

לערבית. זה מהבחינה הציבורית ואני אומר את זה בלב כבד מאוד ברמה של החשש 

ו אגב הנחיות שוועדת הפרסום נתנה להנהלה, איך בינתיים להתגבר התקציבי, והי

שאמר מה  ,על המחסור שיהיה אם שפ"מ תשבור את הכלים. אני שוב חוזר ואומר

, ששפ"מ לא תוותר על מקור ההכנסה הזה, כי זה מקור ההכנסה היחיד של יוסי

אגב, אם החברה הזו, כאשר אנחנו אומרים לה, הנה, תמשיכו בתנאים הקיימים. 

אני לא טועה, קראתי היום באחד האתרים בדרכי לפה שההכנסות מפרסום ברדיו 

דווקא גדלו השנה באופן משמעותי. אני לא מתייחס לעוגה של שפ"מ אלא בכלל. 

 כנראה שיש פוטנציאל גדול.

 וחבל להפסיד את זה.  :מיקי מירו

 שירין. :ר אמיר גילת"היו

ל כספים, שהוא אדם אני חושבת שאם סמנכ" :שירין חאפי

מקצועי גרידא, ויש, אני חייבת להגיד, מספר בודד של אנשים מהנהלת רשות 

 . - - -השידור 

 אבל הוא כבר לא פה עוד שבוע לצערנו הרב מאוד.   :דוד חיון

אם סמנכ"ל הכספים בא ואומר באופן מקצועי,  :שירין חאפי

לו שיקול כשהוא אומר לנו  נראה לי קצת לא הגיוני שחבר ועד מליאה או מנהל, יש

אנחנו כחברי  .שאין דרך אחרת או שזאת ההצעה הכי טובה מבין הגרועות שיש

מליאה צריכים לסמוך על איש המקצוע כי הוא לא יעשה משהו שלא ישמור על 

האינטרסים של רשות השידור. אני פה פונה לחברים שלי ואומרת שהוא בן אדם 

שר לסמוך עליו. יש פה אנשי מקצוע שמדברים. שעד עכשיו בשנים שהייתי פה, שאפ
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אין להם שום אג'נדה סמויה ואחרת והם לא מונעים משום דבר, ואני חושבת 

 שהשיח הזה בין חבר ועד מנהל היה צריך להיות קודם לכן. 

 התקיים במשך חודשים ארוכים. :דוד חיון

בסדר. אני מציעה לחברים שלי בכל זאת ללכת לפי  :שירין חאפי

ת סמנכ"ל הכספים וההנהלה, כי בכל זאת בשיקול הכספי אני חושבת שנעשה עמד

 שיקול דעת. 

שירין, אנחנו שוקלים גם שיקולים ציבוריים  :דוד חיון

פיקוחיים. אם לא הובן, הערכתי לערן היא ללא גבול ואני זה שקראתי לו אז 

 להישאר עוד כמה חודשים, והוא אכן נשאר עוד כמה חודשים ארוכים.

נציגים  2תראו, מי שניהל את המשא ומתן זה  :עקב בורובסקיי

מטעמנו: המשנה למנכ"ל, מנהל הרדיו, היועץ המשפטי, סמנכ"ל כספים. הם במהלך 

המשא ומתן הגיעו לוועדת הפרסום עם תיאורים של איפה זה עומד, עם קו א' וקו ב' 

, חברים, המשא משפט מרכזי. הוא אמר שאמר ערןוקו ג' וקו ד'. צריך לקחת ממה 

 ומתן, לדעתו, מול שפ"מ מוצה. 

את זה אומרים לנו כבר חצי שנה, בורו. אני מזכיר  :דוד חיון

 לך.

 אנחנו נמצאים בנקודת החלטה.  :יעקב בורובסקי

 זה מחליש את העמדה שלנו. :דוד חיון

אנחנו יכולים להיות צודקים ברמה דיונית,  :יעקב בורובסקי

שקל, ואנחנו יכולים להיות  צודקים גם מבחינה ציבורית,  מיליון 28עד  38וחסרים 

הלית, ומיצינו את המקסימום, לכן אלה שתי החלופות שעומדות וגם מבחינה נ

כי הצד  not go, יצאנו מההחלטה של go ,not goלדיון. אם נצא מפה בלי החלטה, 

חלופות. השני כבר לא מדבר איתנו. אל תתבלבלו. זאת אומרת, אין כרגע עוד שתי 

השאלה אם גם לנו יש במחסנית איזה שהם אינפורמציות שאנחנו מכירים. אני לא 

מכיר. אני ממליץ לחברנו כאן לא לקחת על האחריות שלנו, כי זאת אחריות שלנו, 

, זה דיונים 2816-, ל2812-לסכן את בור התקציב לשנה הבאה. רוצים לעשות ל

 קציב הזה יש שתי הנחות יסוד. אחרים. אנחנו מדברים על אישור תקציב. לת
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 אנחנו לא יודעים עוד מה התקציב.  :דוד חיון

לא משנה. סמנכ"ל כספים הציג שני תקציבים,  :יעקב בורובסקי

 אחד, עם פרסום של שפ"מ, שניים, בלי פרסום. 

בורו, רגע, תיקון עובדתי. סליחה שאני מתפרץ.  :דוד חיון

, הצעת התקציב האחרונה שהיתה התקציב האחרון שאישרנו וגם אתה בתוכו

מאוזנת והועברה לידיעת ההנהלה והוועד המנהל לוקחת בחשבון  אבדן הכנסות של 

 מיליון שקל משפ"מ, אבל התקציב עדיין היה מאוזן.  32-כ

אם אתה כבר עושה את זה, אני לא רציתי להיגרר  :יעקב בורובסקי

וב החברים נגדי בדעת אמורה להתקבל החלטה בוועדת פרסום, של ר היתהלזה. 

מיעוט. אני לא הסכמתי ודרשתי להביא את זה לכאן, ואמרתי שאני רוצה שזה יהיה 

החלטה של המליאה כאשר סמנכ"ל כספים בכל דיון הציג שני תקציבים: עם שפ"מ 

ובלי שפ"מ, וגם את זה צריך לדעת. כלומר, אם אנחנו בטעות מקבלים החלטה 

 . - - -שאיננה 

 לא מאמין. אני :דוד חיון

 ועדת פרסום. היתהאתה יכול לא להאמין.  :יעקב בורובסקי

 אנחנו שוקלים גם שיקולים ציבוריים פיקוחיים. :דוד חיון

זה בסדר. אני אומר שמה שאני מציע זה שיקול  :יעקב בורובסקי

 ציבורי הכי גדול שיכול להיות.

 טוב, אנטון, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

ב שמה ששירין אמרה ומה שבורובסקי אני חוש :אנטון איוב

אמר, זה דברי אלוהים חיים. אנחנו פה חייבים ואין לנו ברירה אלא לקבל את הצעת 

סמנכ"ל כספים, אחרת אנחנו נכנסים להימור וההימור הזה הוא מסוכן מאוד. 

 אנחנו עלולים להישאר בלי כלום. 

ההצעה  טוב. על הפרק מונחות שתי הצעות: אחת, :ר אמיר גילת"היו

חודש, ואני עוד לא התבטאתי. אני חושב שזה  12של ההנהלה שכוללת את מרכיב 

מרכיב שערורייתי, אבל אני שומע פה את הדברים ובגלל זה הבאנו את זה למליאה, 
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כדי שזה לא יהיה בוועדת פרסום. אני מבקש שכל אחד יצביע על פי מצפונו והבנתו. 

 אני פשוט עוד לא התבטאתי עד עכשיו.

 ?אפשר לשמוע מה דעתו :שירין חאפי

 כן, שנייה, שנייה.  :ר אמיר גילת"היו

חודש  12הוא אמר את דעתו. הוא אמר, מצד אחד  :יוסי דרמר

את החשיפה זה דרישה של שפ"מ. מצד שני, לשאלה שלי, הוא אמר שאפשר להתחיל 

 גם באוקטובר. אין הכרח מבחינתנו.

 ה? אפשר לוותר על הסעיף הז :שירין חאפי

 לא יודע. :יוסי דרמר

 הוא אמר שאפשר לעשות חפיפה גם לפני זה.  :דוד חיון

אם הוא יגיד עכשיו משהו אחר, אז זה סותר את  :ר אמיר גילת"היו

 אמירתו שמוצה המשא ומתן עם שפ"מ. הוא לא יכול להגיד משהו אחר. 

חרת כאי פרט לבקשה שלי שכל אחד יצביע לפי מצפונו והבנתו, שלא יראו הצבעה א

 אמון בסמנכ"ל הכספים. 

 חס וחלילה, מה זה קשור? :דוד חיון

לא, אני אומר, כולנו מלאי הערכה. אני אומר  :ר אמיר גילת"היו

שכמי שישב יחד עם חבריי בוועדת הפרסום, אני חושב שכל חברי ועדת הפרסום 

 שהיו בדיונים במשך השנה וחצי האחרונים, עקבו צעד אחר צעד אחר מה שתואר

פה, ניסיונות הסחיטה של שפ"מ ולכן גם כיושב ראש הרשות אני פה בדילמה כבדה. 

 מיליון מול ערכים ציבוריים.  08

אני רוצה לשאול את סולי. סולי, שאלה. להערתך  :יוסי דרמר

 המקצועית, למה זמן קדימה ברגע זה שפ"מ כבר חתומים על הפרסום הזה?

  הם לא יכלו. אסור היה להם. :דוד חיון

. אני לא day by dayכרגע מה שהם מעבירים זה  :סולי אברמוב

 יכולה לדעת. 

אני נפגשתי עם איש פרסום להבין את הנושא הזה,  :יוסי דרמר

היא אמרה לי, שפ"מ פונה גם אליהם. שפ"מ פונה אליהם באחת הישיבות של שפ"מ. 
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ו, יכול להיות ואומרת להם, תראו, בואו תיקנו אצלי עד חודש מרץ פרסום, אבל תדע

 שאני לא אאריך את החוזה. 

 אבל לא עד מרץ.  :סולי אברמוב

לא, לא, עזבי, אני סתם נותן  דוגמא. זאת אומרת  :יוסי דרמר

 שיש קדימה. זה בסיס רק להבין את הנקודה הזאת. 

עוד שאלה. אני רוצה לשאול את חנה. חנה, שאלה אליך. אני רוצה אם אפשר, גם אם 

מעבר למה שתומר אמר, ועדת המכרזים ומה שציטטת, אני רוצה  זה לא ברגע זה,

להיות בטוח שמבחינת דיני המכרזים מותר לנו לסתות בשקל לא סטייה קלה. מותר 

 לנו לסתות מתנאי המכרז שזכו בהם שפ"מ. האם מותר לנו מבחינת דיני מכרזים?

אתה לא יכול לסתות בשקל, אבל יש פה נסיבות  :'חנה מצקביץ

 ת בעד עצמן ומחייבות לעשות משהו. יש פה סטייה. שמדברו

 זה לא שיקול משפטי, חנה? :דוד חיון

תעשו לי טובה, אני רוצה להגיד לכם, זה לא עניין  :'חנה מצקביץ

 שיפוטי. תיקחו אחריות ותחליטו. 

מה זה לא שיקול משפטי? בהתאם לנסיבות זה  :יעקב בורובסקי

 סופר שיקול משפטי.

 ז אמרנו את זה. א :'חנה מצקביץ

 לא. דוד אומר לך שזה לא שיקול משפטי.  :יעקב בורובסקי

 חנה, תודה.  :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה לתקן, כי נאמר לפרוטוקול שתומר היה  :'חנה מצקביץ

חבר בוועדת המשא ומתן. הוא לא היה חבר בוועדת המשא ומתן. הוא נתן חוות דעת 

בד אחרי שניהלו משא ומתן שהמשנה למנכ"ל משפטית. באו אליו עם נתונים בדיע

 אמר, זה בלתי אפשרי, ובאו עכשיו והוא אמר, זה בנסיבות.

 התיקון מתקבל. :יעקב בורובסקי

טוב. על הפרק שתי הצעות: האחת, הצעת  :ר אמיר גילת"היו

חודש, שינוי מדרגות המינימום וקול ישראל בערבית  12-ההנהלה, הארכת ההסכם ב

 חודש בתנאים הקיימים.  12-. הצעה שנייה,  להאריך לשפ"מ בנשאר אצל שפ"מ



 ישיבת מליאה
41.4.1.41 66 

 אני מתנגד בכל תוקף. :מיקי מירו

זה משהו אבסורדי, מה שנאמר כאן. יש לי שתי  :זועבי-ואפא פאהום

 הצעות. 

 אבל אין שתי הצעות.  :יעקב בורובסקי

 חודש.  12-יש גם את הקטע של ה :דוד חיון

, בואו נאשר החלטה אוקיימרים, אם אנחנו או :זועבי-ואפא פאהום

 שאנחנו מאריכים לשפ"מ בשנה, ושפ"מ אומר, זה לא הצעה, אז מה עשינו? 

הדיון צריך להיות האם מקבלים את הצעת  :יעקב בורובסקי

 ההנהלה. אם התשובה היא לא, זה כל היתר. 

 12חודש ולא  12-האם יש פה מישהו שחושב על ה :ר אמיר גילת"היו

 חודש?

 . - - -אני חושב שאמר תומר  :רובסקייעקב בו

 12טוב, אני מעלה להצבעה את הצעת ההנהלה,  :ר אמיר גילת"היו

 נמנע.  2. מי נמנע? 3. מי נגד? 18חודש. מי בעד ההצעה? 

אמיר, לפני שאנחנו מסיימים, על מנת שלא תהיה  :זועבי-ואפא פאהום

תהיה בכפוף למה עוד סאגה, אנחנו אמרנו שההצעה הזאת של ההנהלה, והיא 

 שנערכים כבר ממרץ.

 זה ועדת פרסום החליטה. זה מוחלט.  :דוד חיון

בנושא  טוב, בשל קוצר הזמן לא נדון היום :ר אמיר גילת"היו

הדיגיטציה. יש עוד כמה נושאים קטנים, נעשה את זה בטלגרמות. אחד, בגלל 

נשמט לי  שקפצנו בנושא הראשון, מהנושא האחרון העלינו את הנושא הראשון,

והאופק  2812-. הרשות צריכה להמשיך להתנהל גם ב2812-בנושא של היערכות ל

, אבל כדי שהרשות תתנהל יש עדיין מספר מכרזים ובעלי תפקידים 2812שלנו הוא 

צריכים לאייש בהליך מכרזי כפי שנעשה לגבי מנהל הטלוויזיה ומנהל  נושאנח

יתכן ולאור השינויים ברשות הגביה. אנחנו מגדירים אותם מראש כמכרזים ש

השידור תשתנה הקדנציה שלהם, אבל המכרזים האלה חייבים לצאת. יש פה גם 

תקופה ארוכה מינויים בפועל. יש פה גם תפקידים שאנשים פורשים ויש תפקידים 
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לא מאוישים, לכן אני מבקש במסגרת ההחרגות שעושה המליאה, לאשר הוצאת 

סמנכ"ל משאבי אנוש עוד מלפני מספר חודשים,  מכרז. זה גם מבוסס על מכתבו של

סמנכ"ל כספים, מנהל החדשות בטלוויזיה בערבית, מנהל חטיבת התוכניות 

בטלוויזיה בערבית, מנהל רשת ג', מנהל חטיבת הביצוע ברדיו בערבית, מנהל 

שירותי המנהל בטלוויזיה, מנהל מחלקת קריינים בקול ישראל, מנהל המחלקה 

טה, וצריך להוסיף עכשיו גם את מנהל חטיבת החדשות בעברית. לתקשוב כלכלי במ

 יש עוד שורה של מכרזים בתפקידים קטנים. 

 למה, אמיר?  :גאולה אבידן

נסטלבאום סיים את תפקידו. היועצת המשפטית,  :ר אמיר גילת"היו

 האם בתום שלושה חודשים מר נסטלבאום חוזר לתפקידו?

 אין לי מושג.  :'חנה מצקביץ

הנושא יבדק. אם יש צורך בהוצאת מכרז, אז  :ר אמיר גילת"היו

 אנחנו מאשרים. 

 כרגע לא לאשר.  :גאולה אבידן

אושר בכפוף לחוות דעת. לא נכנס את המליאה עוד  :ר אמיר גילת"היו

. ההרכב הוא הרכב ועדת המכרזים הקבוע בנוהל. אני מדגיש פעם בשביל נסטלבאום

לא תהיה קדנציה מלאה. זה יוגדר במפרט  עוד פעם את הקדנציה. יתכן והיא

המכרז. אני מבקש מההנהלה לפרסם מכרזים לתפקידים האלה. יש עוד שורה של 

מכרזים לתפקידים יותר קטנים, מנהלי מחלקות וכו', אז פשוט תגישו בקשה ונעביר 

 את זה. 

 יוני, תשבו ביניכם, תדברו.  :יעקב בורובסקי

ה החליטה שהיא יוצרת סליחה, סליחה, המליא :דוד חיון

 את כל מכרזי הכוח אדם. 

 אז הנה, עכשיו היא מקבלת החלטה אחרת.  :יעקב בורובסקי

לא, אבל לבוא ולהגיד איזה מופשר. אנחנו חייבים  :דוד חיון

 להיות מיודעים לזה. הוא אמר, יהיו עוד שלא יופשרו. 
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לא מה שלא יופשר יובא למליאה. לא יכול להיות ש :יעקב בורובסקי

 להיות מובא למליאה. 

קודם כל מכרז פנימי אולי נאפשר, ואם זה יוצא  :ר אמיר גילת"היו

 . - - -החוצה  

 תעשו מה שאתם רוצים. :יעקב בורובסקי

אני רוצה לקבל החלטה אחרי שאתה והמנכ"ל  :שירין חאפי

 תדברו ותגיעו להחלטה.

 תביאו את זה למליאה.  :דוד חיון

המכרזים שהקראתי מאושרים, אלא אם כן  טוב, :ר אמיר גילת"היו

 יש התנגדות. תודה. 

מינוי ועדה למעמד האישה. בניגוד למה שנאמר פה, זה לא הצעה שלי וזה גם לא 

חדש. זו הצעה שמתגלגלת עוד לפני שידעתי על החקירה במרכאות שמתנהלת נגדי. 

ד האישה. ההצעה היא של דוד חיון ואני קיבלתי אותה בברכה, למנות ועדה למעמ

 הוועדה תעסוק בכל הנושאים שקשורים לקידום נשים מבחינת מדיניות.

 שנהוג ברוב הדירקטוריונים.  :דוד חיון

כמובן שלא מדובר פה בניהול שוטף ובבעיות  :ר אמיר גילת"היו

פרטיות של אישה או אדם כזה או אחר. מדובר פה בקביעת מדיניות בכל הנוגע 

 לנושא מעמד האישה. 

אני חושבת שזה מחזיר את הנשים אחורה, הדבר  :חאפישירין 

הזה. ברגע שצריך ועדה בשביל לקדם אותי, זה אומר שאני לא התקדמתי ואני 

 צריכה ועדה בשביל להתקדם. 

 יש ממונה על מעמד האישה ברשות השידור. :דוד חיון

 אז זה עצוב מאוד שיש ממונה על מעמד האישה. :שירין חאפי

 ה לקידום מעמד האישה בכנסת.יש ועד :דוד חיון

י תהיה יושבת רינאוההצעה היא שג'לילה אלק :ר אמיר גילת"היו

ראש הוועדה. כמובן שהממונה על מעמד האישה תהיה מוזמנת באופן קבוע לישיבות 
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הוועדה. הוועדה תגדיר בישיבתה הראשונה את תפקידיה ותביא את זה לידיעת 

 ם יהיו השגות, נאשר את זה. המליאה. א

 אני תומך. :יעקב בורובסקי

, פה אוקיימי בעד? זה פה אחד? יש מישהו מתנגד?  :ר אמיר גילת"היו

חברים  אחד. חברים שמעוניינים להצטרף לוועדה, נעשה את זה באמצעות המייל.

שמעוניינים להצטרף לוועדה יגישו את מועמדותם עד סוף השבוע, עד יום שישי. 

 נאשרר את החברות במייל. 

אני רוצה להגיד משהו על הדיגיטציה. נושא  :יוןדוד ח

הדיגיטציה הוא נושא שצריך להיות בסדר עדיפות עליון של המליאה הזאת. במקום 

לדון בזה כנושא ראשון היום, בזבזנו את הזמן שעתיים ומשהו על פרוצדורות. אני 

 חושב שזה לא בסדר שאנחנו לא דנים בזה היום. מבקר המדינה הכין ומכין דוח

מאוד עבה בנושא. השר הממונה נדרש לכך כמה וכמה פעמים ופנה למליאה כמה 

וכמה פעמים, ואני חושב שהיינו צריכים לקיים את הדיון הזה, ואם לא, אני מבקש 

מהיו"ר לכנס מליאה כמה שיותר דחוף לדון בזה. זה מחויבותנו לציבור. נושא 

 סוף.והגיע הזמן לשים לזה הדיגיטציה הוא כישלון ארוך שנים של רשות השידור 

דוד, אנחנו נתנו את המנדט, אז אולי כדאי ועדה  :גאולה אבידן

 שתשב על זה. 

 יש ועדת מדיה דיגיטלית.  :דוד חיון

נושא הדיגיטציה הוא נושא, אני מסכים עם כל מה  :ר אמיר גילת"היו

ידור. שנאמר פה ואף יותר מכך. ארכיון שידור השידור זה אחד הנכסים של רשות ש

זה ההיסטוריה של מדינת ישראל, ההיסטוריה המצולמת של מדינת ישראל ורבות 

דובר על הנושא הזה של הדיגיטציה והחשיבות שלה. יש לזה השלכות גם לגבי 

הנגשות לציבור וכו' וכו'. אני לא אכנס לזה כרגע. זה עולם ומלואו של תוכן. אני 

. זה היה בסדר היום קודם, כמו מסכים עם הדברים שנאמרו לגבי תחילת הישיבה

בנושא כזה, זה  19:28-שאתם יודעים, אבל אני חושב שלהתחיל לדון על זה עכשיו ב

 לא לעניין. 

 היה פה פיליבסטר שמנע דיון בנושאים הראויים. :דוד חיון
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 טוב.  :ר אמיר גילת"היו

 פני עתיד. העבר מת.  :יעקב בורובסקי

ומגיעים לאותו מקום אנחנו אומרים כל הזמן  :דוד חיון

 לצערי.

אני מציע להקים ועדה אד הוק לנושא הדיגיטציה,  :ר אמיר גילת"היו

שתכין את החומר לקראת ישיבת מליאה בגלל דחיפות הדברים. מי רוצה להיות 

חבר בוועדה? נפתח את זה עד סוף השבוע. חברים שרוצים להיות חברים בוועדה, 

 ארכז את הפניות. אני יגישו מועמדות עד סוף השבוע. 

אמיר, אני הייתי מציע לכל סדר היום שקשור או  :דן דייקר

לתוכן או לעניינים שוטפים של הרשות, שמנכ"ל רשות השידור והמנהלים הבכירים 

 תחתיו מציגים קודם כל את הנושא על השולחן כסדר היום החדש. 

זה מה שהיה צריך להיות. שחררנו את סמנכ"ל  :ר אמיר גילת"היו

היית  10:88עכשיו שעה  היתהכנולוגיות בשביל לעשות מצגת על הדיגיטציה. אם ט

 רואה מצגת. 

 הבנתי. :דן דייקר

 שהוועדה הזאת תתכנס כמה שיותר מהר. :דוד חיון

 היא תכונס בהקדם. :ר אמיר גילת"היו

ועדת אתיקה. כפי שאתם יודעים, בלהה כהנא התפטרה מהמליאה בכלל וכמובן גם 

האתיקה, לכן אין לוועדה הזאת יושב ראש. הוועדה היא ועדה  מרשות ועדת

מייעצת, מורכבת גם מגורמים מבחוץ ולאחר שיחות שניהלתי עם פרופסור אסא 

כשר, הוא הביע נכונות לעמוד בראש הוועדה. אני חושב שזה יהיה אמירה מאוד 

, אני מאחר וואפא חברה ממילא כבר בוועדהברורה של רשות השידור בעניין הזה. 

מציע שהיא תהיה ממלא מקום יושב ראש הוועדה. החברים בה הם חברים שכבר 

 קיימים. לא צריך להחליף את החברים. 

 אמיר, אני ביקשתי להיות יושבת ראש.  :דבורה הנדלר

רגע, אני אעלה להצבעה. אני באמצע משפט. יש  :ר אמיר גילת"היו

 חד עם בלהה. חברים בוועדה שהם כבר קיימים. הם לא התפטרו י
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 אני רוצה להצטרף. :שירין חאפי

שנייה, שנייה. לא פסקה כהונתם ולכן אנחנו כבר  :ר אמיר גילת"היו

מאשרים את שירין, בורובסקי, ג'לילה. אנחנו גם את זה ברשותכם נפתח לחברים 

נוספים שיוכלו להירשם עד סוף השבוע. נעביר גם את זה עד סוף השבוע לחברים 

ואני מעלה להצבעה, אחד, שיושב ראש הוועדה זה אסא כשר. שניים,  נוספים שירצו,

 דבורה הנדלר. מי בעד אסא כשר?

אני רוצה אתה עשית עכשיו תרגיל מאוד יפה.  :דבורה הנדלר

 . - - -להיות 

את רוצה להיות יושב לא הבנתי אותך, סליחה.  :ר אמיר גילת"היו

 ראש? 

רוצה להיות יושבת  ודאי. אני כתבתי לך שאני :דבורה הנדלר

 ראש. 

 נעלה להצבעה.  :ר אמיר גילת"היו

 והוא יהיה היועץ.  :דבורה הנדלר

. מי בעד פרופסור אסא כשר כיושב אוקייבסדר,  :ר אמיר גילת"היו

 ראש ועדת האתיקה של מליאת רשות השידור? 

אבל הוא לא חבר מליאה. ועדה מייעצת, כתוב בה,  :נורית ירדני לוי

 ה חברים מהמליאה.ככל שיהיו ב

אני רוצה לומר שהנושא נבדק משפטית. מדובר  :ר אמיר גילת"היו

שחבריה יכולים להיות גם חברים מבחוץ. החלטותיה ממילא בוועדה מייעצת 

מובאות לאישור המליאה. אני עכשיו חוזר על ההצבעה. אני חושב שזה כבוד לרשות 

 מיד את זה להצבעה. מי בעד?השידור שפרופסור כשר יעמוד בראש הוועדה. אני מע

 מה רע בי? אני רוצה תשובה.  :דבורה הנדלר

 זה לא אישי.  :ר אמיר גילת"היו

 הכול זה אישי. אין דבר כזה לא אישי.  :יוני בן מנחם

 אני רוצה תשובה. אני הצעתי את עצמי מזמן.  :דבורה הנדלר

 אמיר, יש משהו לא תקין בעניין הזה.  :דן דייקר
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 צביע נגד. ת :דוד חיון

לא, לא, לא. אני חייב להגיד. אני ישבתי בשקט כל  :דן דייקר

הפגישה הזאת. מה שיואב, עם כל הכבוד, שהרים את קולו אולי קצת יותר מדי, אבל 

הוא דיבר בדיוק על מה הוא דיבר. אם יש פה כל חבר או חברה של המליאה 

הזה של דבורה, בכתב חודשים ויותר וביקשה, במקרה  36שהשקיעו את זמנם במשך 

 . - - -להיות מועמדת 

אני במייל כתבתי שאני ממליץ על דבורי. עולה פה  :יוסי דרמר

 לדיון שם שהוא משכמו ומעלה. 

 אני מכיר באופן אישי.  :דן דייקר

אם זה היה דבורה מול חבר מליאה אחר, אני  :שירין חאפי

ואני בהחלט מעריכה חבר  לי שום בעיה להמליץ עליך, היתהמוכרחה להגיד לך שלא 

מליאה שרוצה להיות יושב ראש, כי זה אומר שהוא רוצה לתת מעבר, אבל יש עניין 

של מדרג. אם יבוא היום מישהו שהיה פעם שר חינוך ורוצה להיות במקומי מנהל 

 ה. בית ספר, אני אפנה את השטח ואני אגיד, סליח

 לא בטוח.  :ר אמיר גילת"היו

ה, יש פה הצבעה למליאה להיות יושב ראש סליח :יעקב בורובסקי

שניים, ד"ר דבורי הנדלר. היא באמת  פרופסור אסא כשר, ועדת האתיקה. אחד,

אישה סופר ראויה. זה הדיון שעומד. ההחלטה צריכה להיות בין שניהם. עלתה 

הערת אגב, האם יש תקינות משפטית בזה שמביאים מועמד חיצוני, והתשובה היא 

אז אם יש תקינות ואם אין בעיה, מותר לכל חבר מליאה להצביע  כן. יש תקינות.

כאוות נפשו, וכיוון שכך, לא זו בלבד שזה הליך הכי תקין, הוא הכי נכון. השאלה 

היא שאלה אינדיבידואלית ואתה צריך להחליט לפי סולם הערכים שלך אם אתה 

פה? מה לא נכון מה לא תקין פה? מה לא ברור מעדיף את א' או את ב'. זה הדיון. 

 פה? 

מי  מי בעד? אני מבקש שוב להרים את הידיים. :ר אמיר גילת"היו

 נמנעו. טוב.  2נגד? אין נגד? מי נמנע? 

 דבורה, יש לך הצעות לסדר. את רוצה להעלות אותן? 
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לגבי חלופה של סמנכ"ל כספים ערן הורן, ששמענו  :דבורה הנדלר

בהקשר לזה לומר משהו. אני לא יודעת  שעכשיו הוא מסיים את תפקידו, אני רוצה

בן מנחם יוני אם אנשים יודעים או לא, אני הייתי בכנסת פעמיים יחד עם אמיר ועם 

בנושא לאטמה. גם ההנהלה וגם הרשות. נדרשו לבוא ולתת תשובה מדוע לאטמה לא 

בדיון בכנסת בראשותו של מצנע מוועדת החינוך ההנהלה, גם יוני וגם עולה לאוויר. 

הכנסת הורתה מיר נדרשו להעלות את לאטמה לאוויר. אני מחכה לפרוטוקול. א

בעצם ליו"ר עכשיו להעביר בין חברי ועד המנהל אישור חתימה למישהו חלופי כדי 

 שלאטמה תוכל לעלות לאוויר, שהיא תקבל בעצם שני חתימות. 

 תעצרו בבקשה. אני עומד על זכות הדיבור.  :יעקב בורובסקי

יש לקיים את מה שהכנסת דרשה, לחתום חוזה  :רדבורה הנדל

עם לאטמה. היו"ר העביר עוד באותו לילה את דרישתו, אלא שהוא צירף גם מכתב 

והוא לא סיפר לאנשים, ולכן אני טרחתי לספר, שבוועדת החינוך  הורןערן נלווה של 

 בכנסת התנהל דיון ונאמר שם שאין שום בעיה להתקשר עם לאטמה. אין שום בעיה

לחתום חוזה. אז למען הפרוטוקול אני רוצה שהדברים ירשמו. אני אעביר כשיגיע 

לידיי הפרוטוקול, אני אעביר את זה לחברים ואני מבקשת מהחברים אכן לקיים את 

 ההליך הזה.

 זאת בקשתך. זה רשום בפרוטוקול. תודה.  :יעקב בורובסקי

ו את אישר 228ועדת תוכן אישרה את זה. ועדת  :דבורה הנדלר

זה.  ועדת התקשרויות אישרו את זה, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש. בנוסף למכתב 

של ערן הורן, מן הנכון היה שאתה תציין בפני החברים שאין שום בעיה להתקשר עם 

 לאטמה. 

אני חושב שגם הנושא של לאטמה חרג מכל  :ר אמיר גילת"היו

 פרופורציות. אני גם אמרתי את זה בכנסת. 

 בשל ההתנהלות של כמה גורמים. זה לפרוטוקול.  :הנדלר דבורה

לא אתייחס לנושא של התנהלות של גורמים כאלה  :ר אמיר גילת"היו

 ואחרים במליאה בנושא הזה. 
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מותר לדבורה להגיד את מה שהיא חושבת. מותר  :יעקב בורובסקי

 לכם לספוג את הדברים ולהכיל אותם. שום דבר לא קרה. 

טוב. בנושא לאטמה אני אמרתי בוועדת החינוך  :תר אמיר גיל"היו

שאני באותו יום של הדיון, נדמה לי שזה היה יום רביעי שעבר, אוציא מייל לוועד 

המנהל ואבקש את החלפת מורשה החתימה. אף אחד מחברי הוועד המנהל לא הגיב 

 למייל הזה. שלחתי ביום חמישי או למחרת היום, מתי שזה היה, תזכורת. אף אחד

מחברי הוועד המנהל לא הגיב למייל הזה. מכאן אני אחכה לישיבה הבאה של הוועד 

 המנהל ונעלה את זה בישיבה על סדר היום. האם יש נושאים נוספים?

כן. אני רוצה משהו קטן לסיים ברוח טובה. בואו  :גאולה אבידן

תכריז  2812אני רוצה שרשות השידור בשנת תראו איך אנחנו מסיימים ברוח טובה. 

שהיא מקדמת את הנושא של השידורים של אנשים עם צרכים מיוחדים, סרטים, 

לאו דווקא דוקומנטריים, מגישים שיהיו אנשים עם לקויות כאלה ואחרות שיוכלו 

 לראות אותם, יוכלו להזדהות איתם. 

דבר נוסף, כמשהו של פתיח אני רוצה לומר לכם רק כאמירה. בתקנות של רשות 

מה שמורגלים במדינה, שכל ימה של פטורים לעיוור, חירש. כהשידור יש רש

הפטורים וההטבות תמיד סמויים מן העין. אני אומרת, עם הרוח הרעה שיצאה 

למחלקת הגביה, בואו נעשה אנחנו משהו שהוא חיובי ואנחנו אלה שניתן ונוציא 

 אם לדעת"וננגיש לציבור, לפרסם מיהם האנשים שהם פטורים, כי כאן כתוב, 

בואו נבקש לגבש את אותם אנשים כך. זה כתוב בחוק. אז אני אומרת, כך ו "המנהל

שיש להם את הפטור ואנחנו אלה שנבוא ונפרסם. אם אתה עונה לקריטריונים א', 

 ב', ג', אתה פטור, וזו הדרך לקבל את הפטור. 

 אנחנו בעד.  :נורית ירדני לוי

 מסכימה. אני בעד.  :שירין חאפי

 יפה.  :קייעקב בורובס

 תודה, הישיבה נעולה.   :ר אמיר גילת"היו

    


