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אנחנו ממשיכים את ישיבת המליאה. אני מציע  אמיר גילת:היו"ר, 

שאנחנו נתחיל בדיווחים ואז, למרות שפורמאלית אני יכול לנהל דיון בכל קוורום. 

לעשות דיון בכל קוורום, אני לא חושב  היה קוורום. למרות שאנחנו יכולים

 - - -שהנושאים הם ראויים להתקבל במספר מצומצם 

תה רוצה לחלק את החומר, או שאנחנו נוציא את א :אנטון איוב

 החומר שלנו?

מה שאתה רוצה. אז בואו נראה בהמשך, לפי  אמיר גילת:היו"ר, 

 .2112בשנת  תנועת האנשים. אני מציע שנתחיל עם התנהלות רשות השידור

 -בישיבתה האחרונה של המליאה, או בישיבה הקודמת, אני כבר לא זוכר את הסדר 

- - 

אני מבין שכולם הלכו. זרקו את הרעל שיש להם  :אנטון איוב

 והלכו.

מי שהלך, הלך. חלק הלכו לאכול, לא יודע. אני לא  אמיר גילת:היו"ר, 

לה, אני מתנצל, אין לי את  אחראי לזה. בישיבת המליאה האחרונה או זו שקדמה

התאריכים לפני, אבל באזור יולי, כשדיברנו עם קבלת מכתב השרים, הנחת העבודה 

, רשות השידור תדע כבר את 2112, בואכה 2112שלנו הייתה שעד סוף שנת 

. בעקבות זאת גם התקבלו 2112הסטאטוס שלה ואת אופי ההתנהלות שלה בשנת 

ת בעלות ערך ציבורי ארוך טווח, כלומר חיי מדף ההחלטות שדיברו על אישור הפקו

ארוכים, מתוך ראיה ומחשבה שאם אנחנו מאשרים הפקה, אנחנו מתוך אחריות 

ציבורית, צריכים לוודא שהכסף שמושקע בהפקה הזאת, גם יהיה לו פלטפורמה 

שידורית, ולכן דיברנו על תכניות עם חיי מדף ארוכים, על ערך ציבורי ארוך טווח 

תנו, ואישרנו הפקות כאלה שאנחנו משוכנעים שגם אם רשות השידור לא כהגדר

תמשיך להתקיים במתכונת הנוכחית שלה, יהיו פלטפורמות אחרות, או של רשות 

השידור או אחרות, שיוכלו לאמץ אותן לקרבן. דבר נוסף, קיבלנו החלטה להקפאת 

פעילות דחופה הרכש המכרזים, לכל ההוצאות הכספיות האחרות שאינן קשורות ל
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וחיונית, מהטעם הפשוט ששוב, מתוך אחריות ציבורית אנחנו חייבים להיזהר 

 . 2112עכשיו, כי אנחנו לא רואים אופק מעבר לשנת 

בנושא התוכן, שהוא הנושא המשמעותי מבחינת  

רשות השידור, אני חושב שאנחנו כן צריכים ועשינו את זה כבר בוועדת תוכן השבוע, 

רשות השידור ממשיכה  2112המצב, שמה שלא יהיה, גם בשנת  להתכנס להערכת

להתקיים במתכונת הנוכחית. אנחנו כולנו מכירים את התהליכים שקורים סביבנו 

ואת לוחות הזמנים המינימאליים שאפשר לצפות להם. ולכן הערכת העבודה צריכה 

 רשות השידור ממשיכה להתקיים כרגיל, ובהקשר של 2112להשתנות, שבשנת 

צר הפתח לשחרר התוכן, וועדת התוכן אמרה את זה, אני פה מעדכן את המליאה, נו

, כלומר תקציבים אשר יאפשרו לנו לשמר את לוח 2112תקציבים בתוכן, גם לשנת 

 . אז זה מהבחינה הזאת.2112השידורים בשנת 

בנושא הכללי, אנחנו ביקשנו מההנהלה, הוועד  

, כיוון 2112ופות להתנהלות הרשות בשנת המנהל ביקש מההנהלה להכין שלוש חל

ששוב, יש לנו מגבלות חמורות, חוקיות, כמו חוק הפקות מקור, שמה שלא יהיה 

מיליון שקלים   01רשות השידור חייבת לחתום על הסכמים בהיקף של  2112בשנת 

למשל, ויש מחויבויות אחרות. אני עוד לא מדבר בכלל על מחויבויות שכר, שגם הן 

. ולכן ביקשנו מההנהלה בוועד המנהל 2112, יישארו בעינן אל תוך שנת מן הסתם

להציג שלוש חלופות. בגלל שמדובר פה במדיניות, אני ביקשתי להציג את זה גם בפני 

המליאה. ההנהלה כבר בינתיים התבקשה לבחור מה מבין החלופות האפשריות היא 

החלופה שהיא בחרה בה,  מחליטה או ממליצה לאמץ. היא כבר דיווחה בכתובים על

ועל בסיס אותה חלופה היא צריכה להגיש את הצעת התקציב, תחילה לאישור הוועד 

המנהל מבחינת עקרונות, ואחר כך זה יחזור למוסדות, לוועדת הכספים ולגיבוש 

 התקציב הסופי. אז המנכ"ל או עודד, אם אתם יכולים להציג את שלוש החלופות. 

להגיד כמה מילים. צריך להבין שהנושא  אני רוצה :יוני בן מנחם

 בישיבה הזאת, גם החלופה הזאת שאנחנו מציעים, כדי שבאמת היא תהיה

ALMOST MORE OF THE SAME כמו שזה נקרא, אז הבסיס הזה זה תקציב של ,- - 

- 
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 רגע, הם עוד לא יודעים על מה אתה מדבר.  אמיר גילת:היו"ר, 

מר. אני בכוונה אומר את לא, אני מקדים ואו :יוני בן מנחם

הדברים האלה לפני שעודד יפרט, שמילת המפתח זה כסף ... ובזה אני אסיים. מילת 

על הנייר  לתמוך באופציה הזאת, אחרת היא תישאר המפתח זה כסף ותקציב שיוכל

 ולא תצא לפועל. 

אוקיי, אז נדרשנו באמת, כמו שאמר היושב ראש,  :עודד בורגר

טגיה בעידן של אי ודאות באשר להתנהלותה של הרשות, לגבש חלופות של אסטר

ולכן הנחת העבודה הייתה שהפעילות תימשך פחות או יותר כמו שהייתה בשנה 

גיבשנו למעשה ארבע אסטרטגיות, והאסטרטגיה הראשונה היא הנוכחית. 

, שזו מתודולוגיה שמתמקדת בכל הדברים lay managementאסטרטגיית 

רי דברים שהלקוח מוכן לשלם עליהם כסף. ומצד שני, שמביאים ערך ללקוח. ק

מתמקדת בהסרת כל הבזבזנים למיניהם, כל הדברים שלא מביאים ערך ללקוח, כל 

נושא ההתייעלות. גיבשנו פה איזו שהיא תכנית שהישימות שלה היא לא ברת ביצוע, 

סגן  למרות שעדיין אנחנו ננסה לבחון אותה במסגרת פגישה שנקיים בשבוע הבא עם

מנהל התקציבים. החלופה השנייה היא חלופה של הלקוח, הלקוח במרכז. 

אסטרטגיה שבה הלקוח נמצא במרכז, ובהקשר הזה יש שתי עבודות שהגשנו. עבודה 

אחת שמדברת על מתווה להפחתת האגרה, שעדיין לא ... ... והדבר השני, כל נושא 

האסטרטגיה השלישית של שיפור השירות לאזרח, שאנחנו עוסקים בו בשוטף. 

הייתה אסטרטגיה של הגדלת הכנסות, והאסטרטגיה הרביעית הייתה אסטרטגיה 

 ALMOST MORE OF   -, שלמעשה הגדרנו אותה כMORE OF THE SAMEשל 

THE SAME  כיוון שנדרשנו על ידי הוועד המנהל, לעבות אותה בנושאי תוכן, בנושא ,

ה הזו, לאחר העיבוי שלה, נציג ביום מדיה חדשה, בנושא התדמית, ואת האסטרטגי

ראשון  לוועד המנהל. אבל בעיקרון, האסטרטגיה הזאת מתבססת על העקרונות, על 

, 2112לאחר הקיצוץ, כפי שהוגשה לממשלה. ... של  2112הצעת התקציב של שנת 

-אז זהו, זו החלופה שבחרנו, חלופת האחת משתי החלופות האלה של התקציב. 

ALMOST  MORE OF THE SAME,  .והיא תוצג ביום ראשון בוועד המנהל 
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דבר ראשון, אז כאמור הוצגו בפני הוועד המנהל  אמיר גילת:היו"ר, 

ארבע חלופות, כאשר כבר במהלך הישיבה ביקשתי מההנהלה לסמן את החלופה 

שהיא רואה כישימה ביותר. שלוש מבין ארבע החלופות, אם אני לא טועה כולן 

גורמים חיצוניים ולא תלויות ברשות השידור. זאת אומר, חלופה לחלוטין תלויות ב

, בוודאי החלופה של שינוי מתווה האגרה וגם החלופה lay management -השל 

השלישית, כולן, ללא יוצא מן הכלל, על כל מרכיביהן, ואני אומר את זה בזהירות, 

ם חיצוניים. רוב מרכיביהן, אם אני מדבר בעוד יותר זהירות, תלויים בגורמי

וכשאנחנו מסתכלים על לוח השנה ורואים שהיום אנחנו כבר באמצע אוקטובר, אז 

זה יהיה לא אחראי וההנהלה מסכימה איתי בגישה הזאת, לאמץ חלופה שהיא לא 

. ולכן בישיבתו האחרונה של הוועד המנהל, ואני פה 2112ישימה אל תוך תחילת שנת 

הלה לבחור כבר בעצמה איזה משתי מעדכן את המליאה, דוד, נתבקשה ההנ

-לבין הlay management -החלופות היותר ריאליות היא בוחרת. הם התלבטו בין ה

MORE OF THE SAME ומאחר שכבר היה מגע ראשוני עם האוצר וההנהלה ,

הבינה שלוחות הזמנים לא יאפשרו את יישום החלופה הזאת בלוח הזמנים שישנו, 

ני חושב שעל דרך השלילה, אבל במציאות שנוצרה זו אז ההנהלה בחרה בחלופה, א

 - - -החלופה שנבחרה 

 ציה.ינמליעל דרך הא מיקי מירו:

, כלומר שכפול MORE OF THE SAME –המכונה  אמיר גילת:היו"ר, 

, ובאמת בעקבות ההערות שהשמעתי והשמיעו 2112אל תוך תקציב  2112של תקציב 

, 2112רוצים איזה שהוא שינוי לעומת שנת חברים בוועד המנהל, שאנחנו בכל זאת 

אם זה בחיזוק המדיה הדיגיטלית, שיפור השירות לאזרח בנושאי גביית האגרה 

, ALMOST MORE OF THE SAME-וכמובן כמובן בתוכן, אז הגדרנו אותה לבסוף כ

לתקציב  2112, אלא כהתאמה של 2112כלומר לא שכפול אחד לאחד של תקציב 

, 2112ם שהמוסדות וההנהלה חושבים לנכון להדגיש בשנת , פלוס הנושאי2112

פרטי התקציב של אותה חלופה . אז זו החלופה. 2112ואשר לא הודגשו מספיק בשנת 

יונחו, אני מקווה, בפני הוועד המנהל בישיבתו הקרובה, כי מה שהוגש לנו עד עכשיו 
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אז זה אותו , MORE OF THE SAMEנטו. אם הייתם בוחרים  2112זה תקציב שהוא 

 דבר. 

 מבחינת עקרונות התקציב זה אותו דבר. ערן הורן:

למה? אין שם דגשים אחרים שצריך להכניס?  היו"ר, אמיר גילת:

בעקרונות, אין שום דבר שצריך להכניס לשיטתכם? כי דיברנו בישיבה על כמה 

נושאים שלא הודגשו מספיק, אבל בסדר. אם זה מוכן להגשה מבחינתכם, ואני 

ב שלא. כי אני חושב שדיברנו בישיבה על כמה נושאים שהעקרונות שלהם היו חוש

 - - -צריכים להיות מודגשים 

אנחנו הגשנו את זה, גם העברנו לך את זה. אני  יוני בן מנחם:

 רוצה שנדון בזה בוועד המנהל.

 MORE OF THEבסדר. אני רק אומר שאם זה  היו"ר, אמיר גילת:

SAME שתם תקציב של אז אתם צודקים, הגMORE OF THE SAMEזה  . אבל אם

ALMOST MORE OF THE SAME כפי שנקבע בוועד המנהל, אז הייתם צריכים ,

לשנות בעקרונות, בטרם זה מגיע לדיון, את העקרונות. אם אתם חושבים שלא, אז 

 -לא. אם אתם אומרים שלא, אז אני מקווה שזה לא עומד בסתירה להחלטה, אבל  

- - 

זה הכל הסטות בתוך המסגרת של התקציב, כפי  ורגר:עודד ב

 - - -שהוגש 

אבל מה עם העקרונות? אתה לא משנה שום דבר  היו"ר, אמיר גילת:

 בעקרונות התקציב?

 הכסף זה אותו, המסגרת היא מסגרת. עודד בורגר:

 העקרונות, בעקרונות.  היו"ר, אמיר גילת:

 כן, זה במסגרת תכנית העבודה. עודד בורגר:

 –אוקיי, הערות, שאלות? אני עובר לנושא הבא  היו"ר, אמיר גילת:

בפברואר המליאה, שדנה בדיון סוער בנושא המלצות ועדת  22-עדכון מסמך נקדי. ב

האתיקה לגבי עדכון מסמך נקדי, ביקשה, למרות חילוקי הדעות שהיו בהצבעה 

החברים  16-, אבל כל אחד מ8-8שהסתיימה לדעתי, אם אני זוכר נכון, בתיקו 
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יום את תדריך נקדי. היו  61שהשתתפו בהצבעה, תמכו בכך שההנהלה תעדכן תוך 

גם, כמו שדיווחנו לכם, שיחות שלי ושל המנכ"ל עם אסא כשר, שהסכים להירתם 

יום חלפו מזמן כבר, ולא באשמת ההנהלה כמובן,  61לסייע להנהלה בנושא הזה. 

כמה פעמים, אז אני אבקש עכשיו לקיים  בגלל לוחות זמנים של המליאה הדיון נדחה

 לפחות את הפרזנטציה. 

אני מבקש לא לקיים את הדיון ללא יושבת ראש  דוד חיון:

 ועדת האתיקה. אני לא חושב שזה ראוי. 

 היא הייתה פה והיא הלכה, באמת.  דבורה הנדלר:

אני גם לא רואה פה חברי ועדת אתיקה, אפילו  דוד חיון:

 - - -ו חבר ועדת אתיקה, אבל זה רק אחר מבין אחד מהם. אני עכשי

היא ידעה שדנים על זה והיא הלכה. ועד היום לא  דבורה הנדלר:

 הזה לא הוזמנתי אף לא פעם אחת לוועדה. 

אה, דבורה סליחה, וגם דבורה חברה. וגם וופא.  דוד חיון:

 וגם נגיסט. 

עדכון  שנייה, אני עוד לא מקיים את הדיון על היו"ר, אמיר גילת:

המסמך, אני מבקש מההנהלה, לאחר כמה דחיות, להציג את העבודה שלה בנושא. 

 בבקשה. 

אני אציג בפניכם את העבודה. אנחנו עושים אותה  מיקי מירו:

אסא כשר, מקבלים ממנו את הסיוע בשיתוף כמו שאמרת, אמיר, נכון, עם פרופסור 

רק אקדים ואומר שגם  המקצועי, מפני שהוא באמת בר סמכה בתחום הזה. ואני

התפיסה שאנחנו יוצאים, היא תפיסה שבסופו של דבר צריך להגיע לדברים כאלה 

מתוך הסכמה. ראוי, או השאיפה לטוב, הבסיס של האתיקה זה שאיפה לטוב. זה 

כבר אריסטו כתב, שהוא היה מהראשונים שהעלה את הסוגיה הזאת, כשבעצם 

בעיתונאות, כל מיני מקצועות כאלה, אנחנו, כל מי שעוסק באומנות, במחקר, 

ואפילו רופאים וכן הלאה, השאיפה שלהם לטוב. השאלה באמת מה הוא אותו הטוב 

שמחפשים, ופה כמו שאומרים תמיד זה היה בוויכוח, תמיד זה היה נושא שלא 

הייתה עליו ממש הסכמה, כי בסך הכל כל אחד מפרש, והיו הרבה פילוסופים 



 
 מליאת רשות השידור –רשות השידור 

2102.01.11 8 

מקומות. אנחנו מכירים את זה גם בתחום הכלכלי,  שלקחו את זה לכל מיני

שהשאיפה לטוב ולאושר, מתורגמת כל פעם במשהו אחר. אני אביא רק צורה 

מקצינה, כשיש תפיסות שהן סוציאליסטיות קומוניסטיות אל מול תפיסות 

קפיטליסטיות או ליברליות מול שמרניות, וכן הלאה. אותו דבר זה גם בתחום הזה, 

ו תופסים את העולם, איך אנחנו מפרשים אותו, איך אנחנו באמת של איך אנחנ

מגיעים אל מה שבעצם כל אחד רוצה להגיע. כל אחד שואף לחיים מאושרים, שזה 

 בעצם עומד בבסיס המדע החברתי בחיים. 

וזה בעצם עלה גם במסגרת הצורך, הרי לא סתם  

יברנו בדיון הקודם על גם המליאה נדרשה לנושא הזה, מפני שתחושה שאולי, הנה, ד

MORE OF THE SAME ,ALMOST MORE OF THE SAME יש איזו תחושה אצל .

אנשים, גם אצל העובדים שאנחנו דיברנו איתם, עשינו הרבה שיחות. אנשים כתבו 

לנו, ראיינו, יש לנו פה ערימה של שיחות עם אנשים, כמו שאומרים בניחותא, 

האם מסמך נקדי הוא טוב, לא טוב, אבל בישיבות, שבאמת הם לא יודעים להגיד 

כולם מרגישים שאולי בעידן הדיגיטאלי, צריך לחשוב על משהו חדש, ששוב, יוביל 

אותנו. תמיד צריך לזכור את הראוי למקצוע. הראוי למקצוע העיתונות. אנחנו 

 נסרוק את זה עכשיו במהלך המצגת, וננסה באמת להתגלגל עם הדברים.

ית שעמדה אצל האנשים, ובאמת, השאלה המרכז 

זה האם לשנות או להחליף את מה שעבד טוב במשך עשרות שנים. צריך להבין 

, אז 26-שנה. לא. סליחה, ב 81יהיה כבר  2112שהרדיו עובד, אני חושב שבשנת 

שנה זה עבד. המסמך הזה שאנחנו מדברים עליו,  81שנה.  81-אנחנו מתקרבים ל

מת היה אושיה, עם המון השכלה כללית, המון מסמך נקדי, נכתב על ידי אדם שבא

במסמך, כי הוא מבלבל קצת או מערבב ידע. אמנם תיכף אנחנו נבין גם שיש בעיה 

יותר מדי את נושאי מינהל נוהל, זאת אומרת חוקים, שזה לא קשור לאתיקה, כי 

חוק ואתיקה הם לא קשורים אחד לשני. כמה שזה נדמה, זה פשוט לא קשור אחד 

תיקה זה דבר אחד, מוסר זה דבר אחד. לא תמיד הדברים האלה הולכים. לשני. א

ואם תבינו את זה, למשל יש קודים אתים לציידים. אז השאלה אם צייד זה דבר 
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מוסרי. ברור שלא. אז זה מראה לנו את הקונפליקטים שיש בין המושגים שאנחנו 

 עובד. לפעמים חיים אותם, אבל אנחנו לא כל כך מרגישים עד כמה זה 

אז זאת הבעיה המרכזית, גם מה שחשנו שעבד,  

היו עם זה גם בעיות. כי באמת הבעיות של בעיות מוסריות שהרבה פעמים מתנגשות 

עם בעיות אתיות, אבל לא בדיוק ידענו לזהות את זה. אז כמו שאמרנו, על אלה 

שעברו, צידדו, אני מסכם לכם את הקטגוריות המרכזיות של אלה שאומרים 

תדריך עובד. הם אומרים שהמסמך עובד כמו שצריך. אני אגיד את זה בלשון שה

תשמע, אני נגעתי  –מחויכת קצת, זה כמו אותו אדם שבא לטכנאי הרדיו ואמר לו 

פה עם המברג ופתאום הרדיו עבד, אז הוא אומר בוא נלחים את המברג, נמשיך 

שים אומרים המסמך לעבוד ככה. אז זאת התפיסה הזאת, שבעצם אבל גם אותם אנ

טוב, אבל כמו שאמרנו יש שינויים טכנולוגיים שצריך להיות ערוכים להם. המסמך 

למשל, מסמך האתיקה, ופה צדקו מי שאמרו וזה היה בדיון הגדול שהיה, שהוא נוגע 

רק באקטואליה. זאת אומרת השאלה מה זה אקטואליה. נושאי תרבות זה 

חדשותית?  וצר, הוא בבית חולים, זאת ידיעהאקטואליה? דני ליטאי, אומן ידוע, י

כן, אבל זה בא ממקום אחר, זה לא בשיח הפוליטי, זה לא מפלגתי. או להמשיך 

זה חדש? זה מעניין? כן. זה נושא הלאה, דיסק חדש שיוצא זה נושא חדשותי? 

תרבות, אומנות. מסתבר שהדברים האלה לא עלו במסמך האתיקה, למרות שיש 

חשיבות מפני שאם אני עובד, וגם דנו על זה באחת הישיבות, נניח  לזה חשיבות. יש

אני מריץ אומן מסוים. יכול להיות שזה שיקול עיתונאי. השאלה הנשאלת פה היא 

האם השיקול שלי היה שיקול מקצועי. האם עשיתי את הראוי  –שאלה אתית 

אלה שחשבו  למקצוע. ולכן, נושאי תרבות ואומנות עלו חזק גם בין המצדדים, בין

שהמסמך צריך להישאר, אבל. וכל אחד באמת, גם אלה שחיים את המסמך, ואני 

שנים ברשות השידור, מרגישים שיש  22-מדבר על אנשים כמוני שנמצאים יותר מ

איזה זליגה, שאמנם יש מסמך, זה נחמד וטוב, אבל באיזה שהוא מקום כבר הדבר 

ם צריכים לעשות לעצמנו, כמו הזה חצה איזה גבולות מסוימים, וכולנו בעצ

מה היא האתיקה. ושוב, אני חוזר על ההערה הזאת,  –שאומרים, רענון בראש 

 שהמסמך הקיים מערבב את ענייני החוק עם האתיקה. 
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עכשיו, האם יש צורך ורצון לשנות, לשם מה נחוץ  

השינוי? אז כמו שאומרים, העליתי, יש ויכוחים. זאת אומרת אנחנו רואים שיש 

חלוקות בתוך הארגון בין האנשים, עם המוסדות, עם כולם. אז כנראה משהו פה מ

לא ברור. לכן יש מקום לעשות את השינוי הזה, באמת כי אחד העקרונות ואני 

אחזור על זה הרבה פעמים, בנושא אתיקה, זה צריך לבוא מתוך הסכמה. אם זה לא 

כמו חוק. זה לא משהו  זה לא מסמך אתיקה. כי אתיקה זה לא –בא מתוך הסכמה 

 GRASSשבא ואתה אומר כזה ראה וקדש, כי  זה בהנחתה, אלא זה צומח. זה 

ROOT,  זה בא מלמטה, צומח, ואז אנחנו אומרים אוקיי, אנחנו מקבלים עלינו. ואת

בהרבה ארגונים, העובדים הסוציאליים, הפסיכולוגים, אני לא נכנס אותו דבר עשו 

ה בא דרך חוק. אבל לא משנה, גם שם יש הסכמה של לסיפור של עורכי הדין, שז

 הפרופסיה לדברים האלה. 

כל אתיקה נוגעת בחוק, היא חובקת את החוק. אין  :אנטון איוב

 אתיקה בלי חוק. יש אתיקה שמנוגדת לחוק?

 בוודאי.  :מיקי מירו

 אני לא מכיר.  :אנטון איוב

אתה אמרתי. נתתי דוגמאות שיכול להיות דבר ש מיקי מירו:

 - - -רואה כראוי, למשל אני אתן לך 

ראוי, אבל לא בניגוד לחוק. כלל אתי לא יכול  היו"ר, אמיר גילת:

 להיות בניגוד לחוק. 

הוא יכול להיות. יש לך כל מיני כללים שזה לא  מיקי מירו:

 - - -מחויב. לא בניגוד לחוק, זה לא 

וק. טוב. אין לא יכול להיות כלל אתי בניגוד לח היו"ר, אמיר גילת:

 שום גוף שייקח על עצמו כלל אתי או קוד אתי שהוא בניגוד לחוק. 

מה שאני בא להגיד, שהאתיקה לא נוגעת לחוק.  מיקי מירו:

אני לא בא להגיד שהיא סותרת. עם מוסר היא הרבה פעמים מתנגשת, כמו שהחוק 

  - - -מתנגש עם מוסר, מפני שבחוק אתה מתיר 
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ו שנוהל של רשות השידור, להבדיל, לא יכול כמ היו"ר, אמיר גילת:

 להיות בניגוד לחוק. הוא משלים את החוק. 

יש דברים שהם חוקיים, אבל בלתי מוסריים, אבל  וופא פאהום זועבי:

 זה לא ההיפך. 

 זה לא קשור לחוק.  מיקי מירו:

 אפשר? מה הפרוצדורה, לא הבנתי. וופא פאהום זועבי:

 רה היא שמיקי מסיים ואז יש דיון.הפרוצדו היו"ר, אמיר גילת:

לא, כי איך זה התחיל? סליחה על האיחור, אבל  וופא פאהום זועבי:

 איך זה התחיל?

שההנהלה מציגה את העבודה על פי ההחלטה של  היו"ר, אמיר גילת:

 בפברואר.  22-ה

 משהו שחיכינו לו מזמן.  דוד חיון:

ושב כמי אפשר אולי איזו הערת ביניים? אני ח יוסי דרמר:

מחברי המליאה שהקדיש את הזמן ואת הבדיקה לנושא של הקוד האתי וועדת 

האתיקה, אולי היה יותר נכון לא לבזבז זמן, ושוועדת האתיקה תתכנס בהקדם 

 ותזמין את מיקי אליה. 

 הוא הוזמן, הוזמן, אנחנו ועדת האתיקה.  וופא פאהום זועבי:

 דה שלה.לא, ועדת האתיקה גמרה את העבו :דוד חיון

 אנחנו סיימנו ויצא ממנה המסמך הזה.  וופא פאהום זועבי:

אבל מיקי ישב בעקבות החלטת מליאה, הכין  יוסי דרמר:

עבודה מסוימת. הוא מנסה בעצם לשכנע אותנו לצורך העניין שמה שהוא הכין יותר 

 טוב ממה שהכינה ועדת האתיקה. 

 . זה לא הוא הכין, זה ההנהלה הכינה יוני בן מנחם:

 הוא מציג.  יוסי דרמר:

 אני מציג את עבודת ההנהלה.  מיקי מירו:

 תנו לו לגמור, אני  מרגישה כמוהו.  לוי:-נורית ירדני
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אני חושב שהם צריכים לשכנע אחד את השני מה  יוסי דרמר:

 להביא למליאה לאישור.

 לא, לא, אתה טועה בבסיס עכשיו.  וופא פאהום זועבי:

 - - -, גם אני חשבתי ש למה לוי:-נורית ירדני

 זו טעות בסיסית.  וופא פאהום זועבי:

וופא, הוא שואל האם זו חלופה לקוד האתי  אנטון איוב:

 שהוועדה החליטה עליו. 

 לא, שנייה אחת, אי אפשר.  וופא פאהום זועבי:

 וופא, תרשי לי רגע? אני רק אולי אעזור לך, בסדר? היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אוקיי, אבל אני עוד לא אמרתי מה  וופא פאהום זועבי:

שמעתי מה את אומרת. אם לא, אז אני אתן לך את  היו"ר, אמיר גילת:

רשות הדיבור. אולי אני יכול לעזור לך ולקצר. אנחנו כבר קיימנו שני דיונים על 

ההמלצות של ועדת האתיקה בנושא הקוד האתי. בדיון האחרון אנחנו ביקשנו 

מסמך הזה, שהגדרתי אותו כמסמך אקדמי תיאורטי, מההנהלה להפוך את ה

 בישיבה ההיא, להוראות הפעלה. זו הייתה המשימה של ההנהלה. 

 מה זה המסמך? של הוועדה? נורית ירדני לוי:

כן, של הוועדה. הוא היה מסמך כללי עם תפיסת  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -עולם, עם דברים 

 איזו ועדה, אתיקה? נגיסט מנגשה:

 כן. "ר, אמיר גילת:היו

 שאנחנו לא קיבלנו את כולו.  אנטון איוב:

 - - -רגע. אבל היה חסר בו בעיקר  הפיכתו  היו"ר, אמיר גילת:

 קיבלנו, קיבלנו.  וופא פאהום זועבי:

 לא קיבלנו. החמישייה קיבלה. אנטון איוב:

החמישייה יצרה, היא לא קיבלה. היא יצרה  וופא פאהום זועבי:

 והפיצה.
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וופא, אם אני לא אומר אז אני אתן לך את רשות  ו"ר, אמיר גילת:הי

הדיבור. הבטחתי. ולא אמרתי לך בנוכחות כולם גם חג שמח ותודה שבאת אלינו 

 בחג. 

 חג שמח. תודה.  וופא פאהום זועבי:

 חג שמח גם לשירין.  לוי:-נורית ירדני

 וגם לעאטף. אנטון איוב:

 ולם. ועאטף. איפה עאטף?גם שירין, לכ וופא פאהום זועבי:

 לא נורא, על הדרך.  מיקי מירו:

עכשיו, מה שההנהלה התבקשה והמליאה קבעה  היו"ר, אמיר גילת:

יום לכך, זה להפוך את שני הדיונים ואת המסמך, שבעצם נדון פעמיים  61לה 

במליאה, להוראות הפעלה. ובהמשך למה שיוסי העיר, האם היא תוכל להציג את 

 דתית של הוראות ההפעלה ולא את הקטעים התיאורטיים. העבודה הנקו

 אבל זה ניסוי. מיקי מירו:

 איך אתם מתכוונים ליישם את הניסוי?  היו"ר, אמיר גילת:

אבל זה דבר כרוך בדבר. כדאי שהם ישבו יחד. אני  נורית ירדני לוי:

 מרגישה לא נוח. 

 אבל העקרונות כבר נדונו. היו"ר, אמיר גילת:

נורית, היו בסרט הזה, אנחנו מדברים על תהליך  דוד חיון:

 של שנה וחצי. כמה זמן, וופא? כמה זמן התהליך? שנתיים?

 שנתיים ומשהו.  וופא פאהום זועבי:

 חברה, בחייכם. :דוד חיון

 הוזמנו כל המי ומי לישיבה.  וופא פאהום זועבי:

 די, נורית, העבודה הסתיימה.  דוד חיון:

חה, אנשים, אני רוצה רגע רק להעיר. רגע, סלי שירין חאפי:

מתוך גם כבוד לאנשים שישבו והכינו מצגת ובאו מוכנים להציג בפנינו איזה שהוא 

 - - -משהו, אני חושבת שמבחינה אתית 

 תודה.  וופא פאהום זועבי:
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 מבחינה נימוסית, את מתכוונת.  אנטון איוב:

. אני אתית ונימוסית וכל דבר. לאפשר לו לסיים שירין חאפ:

כמי שהכינה לא מעט מצגות, זה לא פשוט להכין מצגת. הם באים להציג בפני 

 המליאה, שיסיים את דברו ואחרי זה נקיים דיון. 

 אוקיי, מקובל. אנטון איוב:

בבקשה, מירי, ותתמקד בבקשה יותר בנושא  היו"ר, אמיר גילת:

 היישומי. 

תם לא טוב, סליחה, אני באמת מבקש לכבד. אם א מיקי מירו:

? אני מנסה להסביר לכם -רוצים שאני אציג, אני אסגור ושלום. מה זה להתמקד ב

 - - -משהו 

 בבקשה.  היו"ר, אמיר גילת:

מפני שיש פה תפיסת עולם שונה קצת, ותבינו  מיקי מירו:

אותה לאט לאט. כמו שאמרתי, באמת, קחו את זה, הכל ברצון של כולם. אני באמת 

ל אחד רוצה להביא טוב לארגון. אתם לא נמצאים פה, לוקח את זה מהמקום שכ

וופא לא באה לפה בחג שלה, או שירין, לא באים בחג לישיבה כזאת סתם, כי הם 

 חושבים שיש לזה ערך ציבורי. סתם לא באים. 

טוב, מיקי, צריך גם לציין שהמצגת גם הופצה בפני  היו"ר, אמיר גילת:

 חברי המליאה, הם ראו אותה. 

 אז מה?  רו:מיקי מי

 בבקשה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אם אין סבלנות, חבל.  מיקי מירו:

 בבקשה, נו דבר. אני שלוש פעמים אומר לך לדבר.  היו"ר, אמיר גילת:

 אוקיי.  מיקי מירו:

 הוא נפגע מהר.  אנטון איוב:

העניין של מי מוסמך לקבוע תדריך אתי, זאת גם  מיקי מירו:

מדובר על ההגדרה המקובלת שאת הקוד האתי למקצוע  סוגיה. בעיקרון, בהגדרה,

קובעים אנשי המקצוע, זאת אומרת שזה בא, ואם הם צריכים סיוע, הם מקבלים 
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סיוע מבחוץ, כדי קצת להבין תהליכים. אבל את הקודים קובעים אנשי המקצוע, 

שזה דבר שמהבסיס, וצריכה להיות גם הסכמה, ואת זה אני גם אמרתי כבר בפעם 

 . אחרת

מאיפה הקביעה הזו שאנשי המקצוע קובעים את  לוי:-נורית ירדני

 הקוד?

אז שופטים אסור להם לקבוע מי רשלן כרופא או  וופא פאהום זועבי:

לא, את מבינה? צריך להביא רופא לקבוע אם רופא אחר התרשל או לא. זה לא יכול 

 להיות. בבסיס זה לא נכון. 

רות מדעיות. את רוצה וופא, יש עניין של הגד מירי מירו:

 לחלוק עלי, בבקשה, את יכולה. אני האחרון שיכפה. 

קוד אתי בנוי  –תחזור בבקשה לדף הקודם  אנטון איוב:

מערכים וכללי התנהגות בדבר המעשה הראוי שחובה לעשותו או לא לעשותו. לא רק 

 לעשותו. 

 -כן, בסדר. עכשיו, ברגע שאתה מגדיר את לעשותו  מיקי מירו:

- - 

 או לא לעשותו.  אנטון איוב:

לא, באתיקה מדברים על מה לעשות, על הטוב.  מיקי מירו:

 זאת ההגדרה, זאת התפיסה. 

 גם מה לא לעשות.  אנטון איוב:

 לא מדובר בשלילות. אין מה לעשות. מיקי מירו:

 טוב, בואו לא נתעכב על כל מילה. בבקשה.  היו"ר, אמיר גילת:

ארגון, גם פה יש חזון. אנחנו הגדרנו טוב. כמו לכל  מיקי מירו:

אותו, יש חזון של רשות השידור שנכתב על ידי המליאה והוא מבוסס על אמונות, 

הערכות ודעות, הכל בכיוון כדי שהארגון יצליח. החזון צריך להיות מותאם לארגון, 

לערכים ולכללי ההתנהגות שלו, וזה בעצם כל מה שמאפיין. כתבתי את זה במפורש, 

ההתאמה בין החזון לארגון, הערכים והכללים וההתנהגות, שמנחים את כל את 

העובדים, לבין הסביבה שלו. לבין, אם אנחנו מדברים על רשות השידור, אנחנו 
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מדברים שהסביבה זה המאזינים, זה הצופים וכן הלאה. כעת אנחנו מדברים על 

ברים החשובים חזון, ערכים וכללי התנהגות שאנחנו שואפים אליהם, שאחד הד

שאנחנו גם, כארגון ציבורי, צריכים לקחת בחשבון, זה שאנחנו צריכים להתייחס 

לכלל המרכיבים של הסביבה. זאת אומרת בניגוד לשידור פרטי, אנחנו מחויבים 

קצת יותר לאלמנטים של, בואו נאמר המונח הזה, הדרה, הוא מונח שמוביל ברשות 

לה, בגלל זה היא קיימת, באמת למנוע את שידור ציבורית, מפני שזה התפקיד ש

המצבים האלה, שמדירים אוכלוסיות, מדירים אנשים, מדירים סיפורים. הכוונה 

שמעלימים אותם מהתקשורת. בתקשורת הפרטית זה לא כל כך מעסיק אותם, את 

 השידור הציבורי זה מאד מעסיק.

אז דיברנו על שילוב כוחות שיש בו חזון, ערכים  

חקים אחד עם השני. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הפרופסיה, בעניין ואתיקה שמש

הזה אנחנו מדברים על מקצוע העיתונות, שעליו יש היום ויכוחים מפה עד להודעה 

 חדשה. 

 קשרים. שירין חאפי:

אני אגיד לכם למה, כשאנחנו באים ווופא, פה אני  מיקי מירו:

דין אני צריך הכשרה מקצועית, מתחבר למה שאת אומרת, שלמשל כדי להיות עורך 

אני צריך עמידה במבחני הסמכה, אני צריך רישוי. אותו דבר הרופא ואותו דבר 

הפסיכולוג. לעיתונאי זה לא קיים. וגם המונח הזה, הפרופסיה מה זה עיתונאי, זו 

פתחות של שאלה שבאמת הפכה להיות שאלה מאד פתוחה, אל מול כל ההת

בעצם כל אחד הוא עיתונאי. היום אני פתחתי בלוג  התקשורת הדיגיטלית, שהיום

ואני מתמיד בו, אני מעביר סיפורים, מה התפקיד של העיתונאי? להעביר סיפורים, 

לתווך סיפורים. אז אני הגעתי לאיזה אירוע, אני נמצא פה באירוע, אני מספר לכל 

ם חדשים, החברה מה עברתי, אז אני עיתונאי? אז היום במחקר מדברים על עיתונאי

עיתונות מסורתית. זה נושא שהוא מאד שנוי במחלוקת, אבל אנחנו כארגון ציבורי,  

צריכים לקבל את ההחלטות בעצם מה הן דרישות הבסיס. עכשיו, למה זה חשוב? כי 

זה הבסיס לכל הדרישות ההמשכיות שלנו. עובדה שאנחנו אומרים היום למשל, 

של למדת בבית ספר לתקשורת. זה לא תנאי  מקבלים עיתונאים, אז אין עניין כל כך
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. אתה יכול ללמוד B.Aמתלה או תנאי הכרחי שאי אפשר בלעדיו, מספיק שלמדת 

B.A   בתולדות האומנות, ולהיות אחר כך עיתונאי. אתה יכול לעשותB.A  בפיזיקה

ולהיות עיתונאי. זאת אומרת שאין פה את העניין הזה של ההתמחות וההכשרה 

אלה דברים שאנחנו כארגון תקשורת, צריכים לקחת אותם לעתיד, המקצועית, ו

לחשוב עליהם. כי אתה לא יכול אחר כך לדבר עם מישהו שלא למד את זה ולא ידע 

את זה ולא חי את זה, אחר כך לבוא אליו עם עקרונות שהוא לא בדיוק מבין אותם. 

 - - -בדיוק כמו עורך הדין 

. אם מישהו לא חי את זה ולא אדרבא ואדרבא וופא פאהום זועבי:

למד את זה, אז לפחות אתה מתווה לו עקרונות ואז הוא צריך לפחות את אלה 

 לדבוק בהם. 

הוא לא מבין את זה. לא, הוא לא מבין את זה. זה  :מיקי מירו

 - - -בדיוק כמו שאני אגיד לך עורך דין 

 - - -אם אתה מביא בור ועם הארץ, אז  וופא פאהום זועבי:

 וופא, לא, לא, לא אמרתי.  י מירו:מיק

 - - -מירו, זו המציאות, כל כתב של כל העיר הוא  לוי:-נורית ירדני

סליחה, אנחנו רוצים לשנות את המציאות, נכון?  מירי מירו:

 . MORE OF THE SAMEאמרנו, אנחנו לא רוצים 

 כי הוא אוניברסאלי.  לוי:-נורית ירדני

 . MORE OF THE SAMEוצים שנייה, אנחנו לא ר מיקי מירו:

 MORE OFאבל אתה רוצה שיישאר מסמך נקדי,  וופא פאהום זועבי:

THE SAM .THE SAME THING, FOR EVER. 

 לא. לפי מה אמרת את זה? מה? מיקי מירו:

 - - - -לפי מה שאני מבינה שאתה רוצה  וופא פאהום זועבי:

 איך אתה מבינה? מיקי מירו:

ך נקדי הוא הכי נכון. תזכור שאני לא שמסמ וופא פאהום זועבי:

 - - -בחקירה נגדית. אבל מה שאני חוזרת לדרך ה 

 אני לא הייתי אומר לך את זה. מיקי מירו:
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אני מחזירה את זה, אתה מחזיר אותי כאילו  וופא פאהום זועבי:

תחזור לבייסיק. אם אנחנו  -למסמך אריסטו, שכאילו זה תמיד, כשמסתבך המשחק 

ם הוראות ההפעלה אנחנו חוזרים לאריסטו שזה ספר התורה של מסתבכים  ע

 - - -הפילוסופיה ושל האתיקה, אבל זה לא ככה. אנחנו קיבלנו מנדט לשנתיים וחצי 

 אבל הוא לא מספיק תבוני. מיקי מירו:

הוא מעולה. אבל אם אתה רוצה, ניקח את המסמך  וופא פאהום זועבי:

 - - -של אריסטו כמסמך שלנו 

לא, אני רק אמרתי, אני רק חידדתי עובדה שגם  מירו:מיקי 

 - - -את לא מכירה בדיוק את המונח אתיקה, כי את באה מדיסציפלינה משפטית 

 אני מכירה את המונח אתיקה.  וופא פאהום זועבי:

 - - -את מכירה את החוק נהדר, ואת ה  מיקי מירו:

ק עכשיו את אני לא צריכה להכיר, אתה לא בוד וופא פאהום זועבי:

 הידע שלי. 

צריך להכיר. אני לא בודק, חלילה, וופא, אל תביני  מיקי מירו:

 אותי.

שנייה אחת, לשנתיים אנחנו קיבלנו מנדט על  וופא פאהום זועבי:

עצמנו לדון בסוגיה הזאת. בשביל זה התכנסנו שנתיים לבחון את זה. לבוא להחזיר 

סמכות לאף ועדה להתקיים אם ככה, אותי, להגיד את לא מבינה את האתיקה? אין 

 כי אף אחד מאיתנו לא נולד עיתונאי.

 - - -לכן, לכן  מיקי מירו:

אז תביא את אסא כשר ותשלח את כולנו הביתה,  וופא פאהום זועבי:

 כי אסא כשר יודע טוב יותר מכולם. מה זה האמירה הזאת?

 - - -אלף תכבדי  מיקי מירו:

בדת ידע. תכבד אתה פוזיציות, אתה אני מאד מכ וופא פאהום זועבי:

 לא מכבד אותן. 

 למה? אני מאד מכבד. מיקי מירו:
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אתה לא מכבד פוזיציות. כאילו הידע לא היה אצל  וופא פאהום זועבי:

 אסא כשר וזהו, נגמר שם. 

 וופא, את קראת את המצגת שלו? דבורה הנדלר:

כת לא. זה מספיק לה. היא כבר יודעת מה אני הול מיקי מירו:

 להגיד.

 אני שומעת אותו.  וופא פאהום זועבי:

 - - -הצורך במציאת חלופה ל  דבורה הנדלר:

דבורה, אני יודעת שאת רוצה להגן על עובדי ...  וופא פאהום זועבי:

 אבל תנוחי. תנוח דעתך. 

אני הולכת עם לא, אני הולכת עם האמת שלי.  דבורה הנדלר:

 דעתי. 

 ת ידע. זה ממש מביש. חברה זה לא תרבו מיקי מירו:

 סליחה, לא, זה לא מביש, מיקי.  :שירין חאפ

 איזה מביש? וופא פאהום זועבי:

 - - -אתה נכנסת עם אנרגיות  שירין חאפ:

 לא, אני רוצה לגמור להגיד.  מיקי מירו:

יקירי, תקשיב, אומרים בלוד כפרה אני עליך,  שירין חאפ:

 תרגיע, בסדר. 

 וטין. אני רגוע לחל מיקי מירו:

 אז אני אסביר לך. שירין חאפ:

 עוד לא עברנו ללוד.  היו"ר, אמיר גילת:

כן, לא עברנו. אני אומרת ככה, מותר להתווכח,  שירין חפא:

אבל יש משהו שמפריע לי בתור חברת מליאה, שאתה ישר כאילו, אומרים איזו 

 - - -מילה ואתה  

 נכנס למגננה.  אנטון איוב:

 לא. מיקי מירו:

 ודבורה ישר קופצת לעזור.  פאהום זועבי: וופא
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 - - -אולי אתה לא מרגיש את זה, אבל אנחנו  שירין חאפ:

 לא עזרתי לו.  דבורה הנדלר:

 את כן.  וופא פאהום זועבי:

 את קראת?  דבורה הנדלר:

 - - -שירין, אני כבר מתקן   מיקי מירו:

 הוא נכנס למגננה על כל המערך. אנטון איוב:

תבין, מיקי, אנחנו באמת מנסים מהמקום הכי  שירין חאפ:

מכבד להבין את מה שכתוב פה, ומותר לי שיש לו דעה אחרת, להגיד שהוא חושב 

 - - -שצריך אחרת. וזה לא 

שירין, במיוחד האחד הזה שעבד שנתיים  וחצי על  וופא פאהום זועבי:

 המסמך. 

 - - -וופא, וופא  היו"ר, אמיר גילת:

, טוב, אז אני מציעה שמיקי יסיים ואז אוקיי שירין חאפ:

 אנחנו נעיר את ההערות. 

 דברי אלוהים חיים. אנטון איוב:

חברה, אני מבקש, כל מי שיש לו הערה שירשום.  היו"ר, אמיר גילת:

 תנו למיקי לדבר רגע אוטוסטראדה. בבקשה. 

שוב אני אומר, אני רק רוצה להקדיש, לכל מקצוע  מיקי מירו:

זה מה שניסיתי להגיד. לא חלילה לפסול אף אחד, כי בשיח ים שלו. יש את המאפיינ

חופשי כל אחד יכול להביע את דעתו. אני האחרון שאעצור, שלא תבינו אותי לא 

 נכון. 

אז אנחנו נמשיך. אני נותן לכם שתי הגדרות פשוט  

של שני אנשים שמובילים, צוריאל ראשי שמדבר על מה זה הראוי למקצוע, שאתם 

ים את זה לבד. צוריאל הוא חוקר אתיקה. אין הרבה חוקרי אתיקה בארץ, יש קורא

יחסית מעטים. את הדוקטורט שלו הוא עשה באתיקה, כמו מי שאנחנו גם 

מתייעצים איתו, אסא כשר, וזה ציטוט מאסא כשר, שמדבר על קוד אתי שמשול 

מרת, , את מקבלת חיזוק למה שא-למצפן, שבעצם זה מה שאת אומרת, שאנחנו
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שבעצם אנחנו קובעים לנו כללים שהם עוזרים לארגון. וכמו הנווט ששואל את עצמו 

לאן אני נוסע, יש לו את הכיוון הזה, שזה נותן לנו באמת את הכלים להבין את 

 הנקודה ההמשכית. 

עכשיו, כשניגשים לניתוח ובעצם לעניין של איך  

הוא מאד מורכב.  יש עליו אנחנו ניגשים אל תחום האתיקה, הרי  תחום האתיקה 

 מחקר וידע. הוא שונה מתחום הרטוריקה. רטוריקה היא חלק מהסיפור.המון המון 

בינתיים אנחנו שומעים רטוריקה. סליחה, יש איזו  וופא פאהום זועבי:

 - - -שהיא הגבלה של זמן? כי אני שומעת הרצאה 

טוב, חברה, יאללה, מספיק. אמיר, אני לא מוכן  :מירי מירו

 ככה.

 - - -רגע, אני רוצה לשאול  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -או שתהיה התייחסות רצינית   מיקי מירו:

לא צריך. אני רוצה זמנים מוגדרים, אני לא יכולה  וופא פאהום זועבי:

 לשבת כל היום. 

 עזוב, כל שנייה פה מפריעים לי.  מיקי מירו:

 - - -וופא, וופא  היו"ר, אמיר גילת:

להחזיר אותי להרצאה על רטוריקה, באמת.  ום זועבי:וופא פאה

 באמת. 

 - - -שנייה רגע, מיקי, שאלתי האם אתה  היו"ר, אמיר גילת:

 עזבו חברה, זה לא רציני.  מיקי מירו:

 תן לנו את ההזדמנות, שמענו את ההצעה. דוד חיון:

זה כן רציני, אם אתה מרצה לנו על אתיקה ועכשיו  וופא פאהום זועבי:

 - - - 1יא אותנו לשיעור מספר מב

 חברה, זה לא רציני.  מיקי מירו:

 - - -מיקי, האם בסוף המצגת מסתתרות גם  היו"ר, אמיר גילת:

 סליחה, אני לא מעוניין יותר להגיב, אני גמרתי. מיקי מירו:

 לא צריך.  וופא פאהום זועבי:
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 - - -אני שואל האם יש    היו"ר, אמיר גילת:

 - - -סיימתי. לא, אמיר  אני מיקי מירו:

אתה לא עונה לי על השאלות? אני שואל אותך רגע,  היו"ר, אמיר גילת:

 .האם אתה מגיע בסופו של דבר גם להוראות ההפעלה

 אין לי הוראות הפעלה.  מיקי מירו:

 זהו, אז נתחיל מהתחלה. וופא פאהום זועבי:

 אין לי כלום.  מיקי מירו:

 זו הייתה המשימה.  למה אין? היו"ר, אמיר גילת:

 למה? כי יש פה יחס מזלזל. מיקי מירו:

 אז תגיע להוראות. היו"ר, אמיר גילת:

לא, אני לא מוכן. לא מוכן. אם לא מוכנים לקיים  מיקי מירו:

 פה דיון רציני ולהבין את התשתית של החשיבה, אז בסדר. 

 בסדר, אוקיי. זו התשתית שלך.  וופא פאהום זועבי:

כל המסמך שלך נסמך על רטוריקה, את יודעת את  מיקי מירו:

 זה? המסמך שאת חתומה. 

 מיקי, לכן לא צריך פה הכפלה.  היו"ר, אמיר גילת:

 בדיוק. וופא פאהום זועבי:

לא, זה חוסר הבנה. תעשו מה שאתם רוצים. תעשו  מיקי מירו:

 מה שאתם רוצים. 

עמיים שלמות סליחה רגע, מיקי, אנחנו דנו כבר פ היו"ר, אמיר גילת:

יום  61לפחות בנושא. עכשיו, המשימה שהוטלה על ההנהלה הייתה להגיש תוך 

הוראות הפעלה למסמך האתיקה, שאני בעצמי הגדרתי אותו כתיאורטי ואקדמי. 

עכשיו, אם אתה הולך להקדיש את כל הדקות שיש לך רק לתיאוריות, אז זה לא 

י אנחנו כבר סיימנו. אנחנו במקום, כי אנחנו כבר אחרי זה. את הפרק האקדמ

 התכנסנו היום כדי לדון בהצעה של ההנהלה לעדכון קוד נקדי. 

סליחה, אני רק רוצה לתקן. החלק התיאורטי  מיקי מירו:

 - - -שעליו  
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רגע, סליחה, סליחה, אני קיבלתי זכות דיבור,  נגיסט מנגשה:

פה למסמך של בסדר? סליחה. קודם כל תיקון בבקשה. המליאה ביקשה להכין חלו

ועדת האתיקה, היא הכינה ולא כמו שאתה מגדיר. אז בבקשה. זה חלופה, כן חלופה. 

 לא בדיוק מסמך עקרוני לביצוע. אז בבקשה. 

 22-לא, לא, מליאת רשות השידור מנחה ב היו"ר, אמיר גילת:

בפברואר את הנהלת רשות השידור לעדכן את מסמך תדריך נקדי, בסוגית עמדה 

 יום.  61דורי אקטואליה, ולהתאימו למציאות התקשורתית החדשה בתוך ואיזון בשי

 חלופה.  –במובנו  אנטון איוב:

 בדיוק. נגיסט מנגשה:

  - - -מה שאותנו מעניין  שירין חאפ:

בבקשה, האם אתה מיקי יכול להציג לנו את עדכון  היו"ר, אמיר גילת:

התאימו למציאות מסמך נקדי בסוגית עמדה ואיזון בשידורי אקטואליה ול

 התקשורתית החדשה? 

אני גם כתבתי את זה במפורש, שאת הסיום, וזה  מיקי מירו:

אמנם מסמך שנכתב ביולי, אנחנו נשלים סופית כחלופה. העקרונות שלה כבר 

 כתובים. אין טעם להציג אם אני לא מציג את הבסיס.

 לא, לא.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -את הבסיס, אז אנחנו אז אם אתם לא רוצים  מיקי מירו:

 לא, אנחנו לא רוצים את הבסיס.  היו"ר, אמיר גילת:

אין בעיה. אין שום בעיה. העקרונות יהיו מוכנים  מיקי מירו:

 באמצע נובמבר.

 יום.  61בפברואר קיבלתם  22-לא, אבל ב היו"ר, אמיר גילת:

אנחנו הסברנו ואני הסברתי אלף פעמים, שמסמך  מיקי מירו:

מסמך שנותן חיים לארגון, אני גם לא עושים בשלוף. זה מסמך עקרוני,  אתיקה

 - -ל בנו במשך כמה שנים סביר את זה, שלא עושים אותו ברגע. את הקוד של צה"מ

- 

 אנחנו שמונה חודשים אחרי קבלת ההחלטה.  היו"ר, אמיר גילת:
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לא, אז סליחה, קוד אתי יש לו את הזמן של  מיקי מירו:

כי הוא צריך לצמוח בהסכמה. לא מנחיתים קוד אתי, אין כזה דבר. ההבשלה שלו, 

 לא קיים כזה דבר. 

 טוב, תודה. חברי המליאה.  היו"ר, אמיר גילת:

 ואני מוחה על זה שסתמו לי את הפה. מיקי מירו:

 אוקיי. בבקשה, מישהו רוצה להתייחס? היו"ר, אמיר גילת:

 ה. לא, זו חוצפה, ואל תחייכי. אני חושב שזו חוצפ מיקי מירו:

 מיקי, די לחנך.  דוד חיון:

 סליחה, אני יכולה להגיד משהו למיקי? נגיסט מנגשה:

 ני לא מחנך. א מיקי מירו:

 אתה לא בשיעור חינוך. דוד חיון:

יש כללי התנהגות. זו בושה למליאת רשות  מיקי מירו:

 השידור. אני אומר בושה, כלימה וחרפה. 

 יקי, תרגיע. מ דוד חיון:

 לא נתקלתי בדבר כזה.  מיקי מירו:

מיקי, מכיוון שיש החלטה, אני רוצה להגיד לך  נגיסט מנגשה:

 משהו. 

 - - -תעזבי, אני  מיקי מירו:

חלה עליך אחריות לעשות את לא, לא, בסדר.  נגיסט מנגשה:

 האתיקה שהבאת, להסביר לכולם. אם יש הערות אתה לא צריך להיעלב. 

 אני לא נעלב.  ו:מיקי מיר

  - - -תפקידך, אתה מקבל שכר על עבודתך  מתוקף נגיסט מנגשה:

 אבל לא נתתם לו לדבר.  אפרים באוך:

 בל את נותנת לי לדבר?א מיקי מירו:

 - - - ש רגע, שנייה, אני לא אמרתי נגיסט מנגשה:

 אבל אתם כולם מפריעים לו. אפרים באוך:
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חה, זה לא דיון זה שוק. הפכתם את זה לשוק. סלי מיקי מירו:

 זה שוק. 

 צועק כאן.  איך הוא מגיע פתאום למליאה ו וופא פאהום זועבי:

 מה אני צועק? אפרים באוך:

אתה אני מעט ראיתי אותך בוועדה ואתה צועק  וופא פאהום זועבי:

 עלינו. אתה מגיע ואתה צועק עלינו.

 אני מכבד את הבן אדם.  אפרים באוך:

אם אתה מכבד, אז אתה צריך לכבד את כולנו, אז  וופא פאהום זועבי:

 ובוודאי לא לצעוק על נגיסט. בוודאי לא לצעוק על נגיסט.

 באמצע. אבל זה לא תרבות להפריע לבן אדםכן,  אפרים באוך:

 .-תרבות גם להגיע לישיבת מליאה, לא פעם ב וופא פאהום זועבי:

 באמצע הרצאה כזאת מותר להעיר הערות.  אנטון איוב:

 מותר, בטח מותר.  אפרים באוך:

 מותר. אז זה מה שהיה. אנטון איוב:

 זו המצאה ישראלית. אפרים באוך:

 זו לא המצאה ישראלית. אנטון איוב:

 אפרים, אפרים.  היו"ר, אמיר גילת:

ל המליאה הזאת, עובד אני מוחה שאתה לא מגן ע נגיסט מנגשה:

מר, הנה. אני מבקשת שההחלטה המליאה הזו ממונה עליו. אתה או רשות השידור,

אתה פה יושב הראש, אתה המנהיג של  לסדר. הזאת תעבור, ואני קוראת לך להביא

 - - -המליאה, אתה לא יכול לתת לעובד שלך לרדת עלי 

 למי שלא יהיה. וופא פאהום זועבי:

 תכבדי אותי.אני לא עובד, אני מנהל קול ישראל.  מיקי מירו:

 אני מצדיעה לך, אני מכבדת אותך.  אתה עובד, נגיסט מנגשה:

שאני מכבד אותך ותתני לי לדבר. תכבדי. כמו  מיקי מירו:

 ביקשו ממני להציג, באתי עם הדברים להציג.
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מיקי, אתה איש חברתי שאני מאד מעריכה, אבל  :מיקי מירו

 - - -פה אתה מתנהג קצת 

 אתם סותמים לי את הפה. מיקי מירו:

אני מבקש, וופא, אני רוצה לקיים את הדיון טוב,  היו"ר, אמיר גילת:

הזה רק בנוכחות חברי המליאה כרגע. אני מבקש שהמנכ"ל יישאר והיועץ המשפטי, 

 וחברי המליאה. 

 למה? מיקי מירו:

 ככה. יש התנגדות לחברי המליאה? היו"ר, אמיר גילת:

אנחנו רשאים להחליט שאנחנו סוגרים חלק  דוד חיון:

 מסוים לכמה דקות. 

 לא הבנו את ההחלטה שלך. נטון איוב:א

 - - -אני מבקש לקיים את הדיון  היו"ר, אמיר גילת:

 סיימנו? אנטון איוב:

 לא, לא. )מדברים ביחד( היו"ר, אמיר גילת:

 הוא מבקש.  יוסי דרמר:

, אני מאד נעלבת מזה. -אני לא אוהבת את מה ש וופא פאהום זועבי:

אני באה לכאן, משחיתה את זמני בחג שלי,  אני לא הולכת לשתוק. מי שלא יהיה,

 שמישהו יבוא ויגיד חוצפה? ככה מדברים? 

 זה קורה. דוד חיון:

לא, לא נכון, אצלי זה פעם אחרונה שזה קורה.  וופא פאהום זועבי:

 פעם אחרונה. אני לא הולכת להבליג על כבודי. 

 .צריך להישאר לא וגם מירו אנטון איוב:

 י נשאר.כון, ואננ מיקי מירו:

 לא, לא, אתה לא נשאר.  היו"ר, אמיר גילת:

 למה? מיקי מירו:

 כי אני מבקש לצאת.  היו"ר, אמיר גילת:
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למה? זה לא ברור. אני שואל. אני באתי, אני כבר  מיקי מירו:

בא פעם שישית לישיבה, ואפילו את הכבוד המינימאלי להציג את הדברים, זה 

 התפקיד שלך. 

לא נתת לנו כבוד בזה שלא עמדת  אבל מיקי, דוד חיון:

 בזמנים גם, מיקי. לא עמדת בזמנים. 

 כמה זמן עבר מאז שאני הגשתי את המכתב? מיקי מירו:

 טוב, מיקי, אני מבקש שתצא.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -... ... מקום רציני, לא  מיקי מירו:

נו, במקום רציני לא אומרים חוצפה למישהו  דוד חיון:

 . שאומר משהו

 טוב, מיקי, מיקי.  היו"ר, אמיר גילת:

 חוצפה זו מילה מאד מכובדת.  מיקי מירו:

 אבל זה לא אישי, מיקי. דוד חיון:

ממש. ממש. אני עובדת שנתיים וחצי על ועדת  וופא פאהום זועבי:

 אתיקה ואתה בא ואומר לי חוצפה? 

 טוב, וופא, תודה.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אתם לוקחים את המילה חוצפה כאילו לא,  וופא פאהום זועבי:

לא, אנחנו לא לוקחים ואני חושב שהוא לא בסדר  אנטון איוב:

 וההערה מוטב שלא הייתה נאמרת.

, אני לא מוכנה שנגיד מוטב שלא -לא רק מוטב ש וופא פאהום זועבי:

 - - -היה. אני רוצה ש 

 היא בסך הכל העירה, מה יש בזה? אנטון איוב:

וופא ואנטון. על מנת לקיים את הדיון כסדרו, ללא  יר גילת:היו"ר, אמ

הפרעות וללא התנגחויות, ואני באמת פה מוחה על הדברים שנאמרו כלפי חברי 

מליאה, אני חושב שעברנו באמת את השלב של שיעורי חינוך, אבל שמענו את 

בלי  הדברים. לפני שאנחנו נגיע לדיון עצמו, אני רוצה להבהיר עוד פעם, בשקט,

בפברואר מליאת רשות השידור, אחרי מספר דיונים בנושא, קיבלה  22-הפרעות. ב
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יום את הקוד האתי. הקראתי כבר פעמים  61את ההחלטה שההנהלה תעדכן תוך 

את ההגדרה המדויקת. לא יכול להיות שאנחנו עכשיו באוקטובר ומקבלים פה 

לי יותר כללית מהמסמך, פרזנטציה כללית, תיאורטית, ממש כמו המסמך, אפילו או

מבלי שהייתה נגיעה בעצם ההחלטה עצמה. זאת אומרת: עדכון הקוד האתי. ולכן, 

כששאלתי את מיקי האם בסופה של המצגת יש גם את הנחיית המליאה לגבי עדכון 

הוא אמר שלא, ולכן אין עוד טעם להמשיך לשמוע את הדברים, כי הדברים 

מרנו, ואנחנו צריכים עכשיו להתכנס לדיון התיאורטיים כבר מאחורינו, כמו שא

עצמו, ולא למרוח ולבזבז את הזמן. אני לא רוצה לחשוב שמדובר בפיליבסטר, אבל 

 בדיונים כלליים על מהות האתיקה, לא לשם כך התכנסנו. 

תסלח לי, סליחה שאני קוטע אותך. היינו בדיון  אנטון איוב:

 וד האתי. יחד עם צוות שהכין את הנושא בזמנו, את הק

 וועדה של המליאה.  דוד חיון:

ועדה מטעם המליאה. ורצו להכניס לנו בזמנו כל  אנטון איוב:

מיני עיזים שאנחנו לא הסכמנו איתן ואמרנו לא, תשבו בצד. היום הוא בא עם חומר 

- - - 

 הוא לא בא.  היו"ר, אמיר גילת:

 כך הוא טוען לפחות.  אנטון איוב:

 לא. שאלתי אותו, הוא לא.  הוא היו"ר, אמיר גילת:

 הוא אמר שלא.  וופא פאהום זועבי:

הוא לא בא לגבי היישום. הוא אומר אין לו את  אנטון איוב:

 - - -היישום 

 נכון.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אבל לגבי  :אנטון איוב

רגע, אבל אמיר, יש פה שני דברים, סליחה. יש פה  :שירין חפא

את הדרך שבה הוא דיבר לחברת מליאה. יש פה שני  את העניין המהותי ויש פה

דברים שצריך להפריד ביניהם. יש פה תחושה כללית, כשנכנסים פה חברי הנהלה, 

כאילו חזית אחרת, ישר נכנסים למגננה. לא נעים, גם לא מכובד. אנחנו חברי מליאה 
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ירה שמפנים את הזמן שלנו, מקדישים את עצמנו לבוא לפה היום. אני חושבת שאמ

כללית שלנו, כולנו כחברי מליאה, כי היום זו וופא, מחר זו אני, מחרתיים זה נגיסט. 

היא לא אני חושבת שהוא התפרץ בצורה לא פרופורציונאלית בכלל להערה של וופא. 

 העליבה אותו באופן אישי, היא אמרה לו הערת תוכן.

 לא רק זה, כמה פעמים הערנו למנכ"ל עצמו?  אנטון איוב:

שירין, חבר הנהלה בכיר ביותר קרא ליושב ראש  חיון: דוד

 שקרן. מה את רוצה יותר מזה? –בישיבת ועדת התוכן האחרונה 

אני לא אבוא עכשיו לדבר על השיח המתנהל  שירין חאפ:

בשנתיים האחרונות בין ההנהלה למליאה למועצה לוועדה, אני לא רוצה לדבר על 

י מאד שיושב פה מנהל קול ישראל ונכנס לדיון זה. אבל אני אומרת עוד פעם, עצוב ל

עם חברי מליאה, שבאים בסך הכל לכבד אותו ואת רשות השידור, והוא מתנגח 

בצורה כזאת בחברת מליאה ששאלה אותו שאלות לא אישיות ולא ירדה עליו באופן 

. הקוד האתי בעיני זה הדבר החשוב ביותר -אישי, וניסתה להבין אתה משמעות

 שה שנבחרתי כנציגת ציבור, להשפיע עליו. שאני מרגי

 הוא עשה את זה בצורה לא אתית. יוסי דרמר:

אוקיי, אז אני אומרת למה אנחנו פה? כי אני רוצה  שירין חאפ:

 להיות פה כדי להשפיע בקצת. 

קוד אתי זה הדבר היחיד שניתן לכמה עונשים לא  אנטון איוב:

 רק פסקי דין.

נכנס לפה והתחושה הכללית של בסדר, אבל הוא  שירין חאפ:

 ההנהלה  שיש פה אנשים שנגדם וכו' וכו', וזה עצוב, בשורה התחתונה.

טוב. אני מצטרף לכל מה שאמרת. עכשיו לגבי  היו"ר, אמיר גילת:

בפברואר הטלנו על  22-העניין עצמו. אני תיכף אתן לחברים, אבל אני אומר, אם ב

חודשים, אני חושב שיש פה מה שאנחנו  8יו יום, אנחנו עכש 61ההנהלה לעדכן בתוך 

חוזרים ואומרים בזמן האחרון לא פעם ולא פעמיים, אי קידום החלטות של 

 המוסדות. 
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אז עושים שימוע והעתק לתיק אישי. כשמורה לא  שירין חאפ:

 , אז מזמינים. לא אני, יש פה אנשים. שהו מסויםמגיע לי תכנית עבודה על מ

 י מגישה תלונה על זה, תדעי לך. אנ וופא פאהום זועבי:

 טוב, ולכן אני מבקש עכשיו לקיים את הדיון עצמו.  היו"ר, אמיר גילת:

אני רוצה להגיד שתי הערות כלליות. אמרתי את  יוסי דרמר:

זה לפני שבוע באיזו פגישה, שנלחמנו, חלק מחברי המליאה, נגד חברים שלנו, ועד 

 - - -י ה היום אני מרגיש איבה מסוימת מצד חבר

 על מה? :דוברת

 תקשיבי עד הסוף. יוסי דרמר:

 נכון, אני מסכימה איתך.  וופא פאהום זועבי:

 תנו לו לדבר.  היו"ר, אמיר גילת:

יבה מסוימת מטעם חברי ועדת האתיקה שעמלו א יוסי דרמר:

 במשך תקופה ארוכה להכין את המסמך הזה, ושלא ...

 את ה... שלך, יוסי.  דוד חיון:

 תנו לו בבקשה לדבר רצוף.  ר, אמיר גילת:היו"

זה דבר ראשון. דבר שני ואני אומר את זה כהערה.  יוסי דרמר:

אני בדרך כלל לא מדבר באופן אישי, אבל מיקי מירו, ואני פונה אל המנכ"ל כרגע, זו 

לא פעם ראשונה שמעירים לו איזה הערה, הוא עושה פוס ויוצא, או מן הערות 

גות, לא של מנהל. לא הייתי מצפה ממנהל שיתנהג כך וזה לא כאלה. זה לא התנה

פעם ראשונה. ובנושא הזה, עוד פעם, המנכ"ל כלפיו, באופן אישי, זה לא התנהגות. 

ובטח כמו שוופא אומרת, אנחנו מחכים עם המשרד הראשי, מחכים עם משרד 

יא אמרה העבודה, כל אחד פה עם העיסוקים שלו, באים על חשבון הזמן שלנו, אז ה

 משהו. אתה יודע מה, אפילו אם זה משהו שפגע בו, קצת נימוס, דרך ארץ. 

עכשיו לגופו של עניין, אני לא בקיא במסמך. אם  

 המסמך אופרטיבי, אז הייתי מצביע עליו כרגע. המסמך של ועדת האתיקה. 

 הוא אופרטיבי לדעתי. בעיני.  וופא פאהום זועבי:

 - - -הגיע הזמן   יוסי דרמר:
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תן לי לסיים. מאחר שההנהלה, אני אומר עוד  יוסי דרמר:

פעם, כל דבר אפשר לשנות. אני אומר ככה: הקמנו ועדה, הטלנו עליה תפקיד, היא 

תשפרו, תתקנו, תעשו, תביאו לנו  –הביאה בפנינו את התוצאות. אמרנו להנהלה 

שהו אחר. יום. לא הביאו מ 61-משהו אחר. מפברואר עד היום עברו הרבה יותר מ

אנחנו נאמץ כרגע את מה שהחליטה הוועדה, ואם בעתיד מישהו יראה, מישהו ירצה 

לשנות, לעשות קצת דברים אחרים, נדון בזה מחדש. כרגע הדבר היחיד האופרטיבי 

 שיש, זה מה שאישרה הוועדה. זה מה שאני מציע. 

 כן.  היו"ר, אמיר גילת:

ר על המסמך הזה שאנחנו תקשיב, אני יכולה לדב וופא פאהום זועבי:

עשינו והגענו אליו לא בקלות. אנחנו שמענו, נגיסט, בלהה, נמרוד, היו עוד שני 

חברים שהם חברים חיצוניים, מקצועניים בעלי שם, שישבנו עם כל קצוות הקשת. 

שמענו, הקשבנו, היו בעד, היו נגד הדעות הפוליטיות והדעות העיתונאיות, הכל. 

כולם הוזמנו. כולם הוזמנו, ובחלק מהישיבות גם אתה היית. . -והגענו לאיזה שהן

בהתחלה. אולי לא? בישיבה הראשונה. באחת או שתיים, אני זוכרת. בכל מקרה, 

הגענו לאיזה שהוא מסמך אחרי שנתיים וחצי, כשהיינו נוסעים במיוחד בשביל 

שולחן  להגיע אך ורק לעניין הזה. הגענו למסמך מסוים לא בקלות, שמנו אותו על

הדיונים הרבה מאד זמן. דיברנו ודנו ודשנו ואני לא אתאר את זה בצורה כזאת, 

שממש היו ויכוחים מאד קולניים וזו לא פעם ראשונה שד"ר מירו עושה את מה 

שעשה ומתנהג בצורה כפי שהתנהג היום, והייתי דווקא שמחה שהוא יישאר, כי אני 

 שלו. על כך אני לא מבליגה.  הולכת להתייחס לדברים שלו ולצורת הדיבור

 והיו עוד ישיבות שאת לא היית בהן.  דוד חיון:

 שנייה, שנייה, תן לה.  היו"ר, אמיר גילת:

אני לא יודעת, אני מדברת עכשיו על זה ומדברת  וופא פאהום זועבי:

 על הפעם הקודמת שהוא גם התפרץ.

 היו עוד מקרים. דוד חיון:

 - - -ני יכול לבקש ממך וופא, אם א היו"ר, אמיר גילת:



 
 מליאת רשות השידור –רשות השידור 

2102.01.11 22 

אני אומר עכשיו ליוני, שאני הולכת להגיש תלונה,  וופא פאהום זועבי:

 אבל זה לא זה

 בסדר, וופא.  היו"ר, אמיר גילת:

לא יכול להיות שאנחנו אני ממשיכה באתיקה.  וופא פאהום זועבי:

ישבנו ושמענו את כל המומחים. הרי שופט בבית משפט הוא לא רופא והוא לא 

אסטרונאוט. חוץ ממשפטן שהפך להיות שופט הוא כלום. כלום, זה הרבה. הוא 

בעצם שופט והוא מחליט החלטות שיפוטיות שנוגעות לרפואה, נוגעות 

לאסטרונאוטיקה, נוגעות למלחמות, נוגעות לכל דבר. אנחנו לא חייבים להיות 

 עיתונאים, למרות שיש לי תעודת עיתונאות דווקא. בחיי. 

 - - -בטח, היא הייתה כתבת ב  :דוד חיון

 לא הייתי שום כתבת, אבל יש לי את התעודה.  וופא פאהום זועבי:

 את היית. דוד חיון:

 לא חביבי, הם רק כותבים, אבל תודה, תודה.  וופא פאהום זועבי:

 תני לו להתחנף. אנטון איוב:

מה התחנפות בלהגיד למישהו שהוא היה עיתונאי,  דוד חיון:

 היה עיתונאי.בתור מי ש

 אתה רוצה להתקרב אליה. אנטון איוב:

 להתקרב אליה? אה. דוד חיון:

אבל דווקא תעודה נתנו לי. דווקא התעודה תלויה  וופא פאהום זועבי:

אצלי על הקיר. בחיי, שככה יהיה לי טוב. אממה, זה לא זה. אני לא חושבת שיש לי 

נים ושומעים ויש לנו שכל ישר, יתרון על בלהה או על נגיסט, תוך כדי זה שאנחנו ד

שיקול דעת, שומעים את זה ושומעים את זה ומחליטים. אין לי טענה לאף אחד. לכן 

לבוא להגיד, ושאלתי אותו אם הוא גם בבורד של מרכזי הטניס, כי כנראה אנחנו 

נפגשנו גם שם. כשמשחק הטניס מסתבך, מה אומרים לילדים? תחזרו למשחק 

ס ותתחילו לחבוט עד אשר יחזור לכם הקצב של המשחק. הבייסיק, תחזרו לבסי

ופה, מה שקרה עם ד"ר מירו, במקום להתמודד עם מה שהבאנו, במקצוע לבצע 

בחוג  1החלטה שניתנה בפברואר, הוא מחזיר אותי היום להרצאה מספר 
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לפילוסופיה, ומלמד אותי מה זה אתיקה. מחזיר אותי לאריסטו. מחזיר אותי למה 

אתיקה לרטוריקה. אני לא שם. אנחנו לא שם. מה שהוא רצה להביא ההבדל בין 

אותי לכאן, זה מתאים לאתיקה המשפטית, לאתיקה הרפואית, כי הוא מחזיר אותי 

לאריסטו. הוא מחזיר את זה להבדל בין זה לזה. והוא עוד אומר לי שהמסמך הזה 

הוא, אני לא הוא לא מפורט דיו, מה יקרה אם הוא ירצה לשדר שיר של מאן דא 

יודעת מי. אתה רוצה שהמסמך שלי יהיה ברזולוציה כל כך גבוהה ואתה בא לדבר 

 איתי על אריסטו וההבדל בין רטוריקה ואתיקה? 

עכשיו, מה שהיה כאן, ממה ששמעתי, אלף הוא  

אמר את זה בריש גלי בהתחלה, שאין לו מסמך אחר. אבל מה הוא אומר, מה שאתם 

בדתם, שמעתם את מגוון, הקול, מגוון רחב, תשמעו את עשיתם, שנתיים וחצי ע

הפרוטוקולים, התמלילים. מה שאתם עשיתם במשך שנתיים וחצי לא שווא, אני 

בשיחה, בכמה שיחות עם אסא כשר, שהוא נחשב לאוטוריטה, ולא על זה אני באה 

ר להתווכח. כאילו אין לי, אני לא, מי אני שאני אבוא להתווכח או להגיד שאסא כש

לא אוטוריטה. הוא אוטוריטה. אבל אסא כשר לא בא להחליף עבודה של שנתיים 

וחצי. אם סברתם שאסא כשר הוא זה, הייתם ממנים אותו, נקודה. למה היינו 

צריכים לעבוד שנתיים. עכשיו, אתם גם מיניתם אותנו בשביל לקבל, קיבלנו מנדט. 

מנחם. אף אחד, אני לא ידעתי מי כמו שעשינו  ועדת איתור בשביל לבחור את יוני בן 

לא,  –זה יוני בן מנחם קודם, אבל מרגע שבחרה בו ועדת האיתור, אני אגיד לה 

 תביאי בחזרה את המנדט. לא. 

 אבל יש משהו אחר וופא, כאן. אנטון איוב:

 לא, סליחה,  וופא פאהום זועבי: 

 - - -המסמך שאתם עשיתם  אנטון איוב:

 לסיים. תן לה  לוי:-נורית ירדני

אני לא מתווכחת איתך, אני אומרת את דעתי.  וופא פאהום זועבי:

וופא, המסמך שעשיתם במשך שנתיים וחצי לא שווה, ופיסת  –אחר כך תגיד לי 

הכי הרבה, אני אקבל דעתך, אבל אני לא אסכים  הנייר על אריסטו היא השווה

ות. הוא אומר קוד איתה, אבל אני אקבל שיש לך דעה. אני פשוט רשמתי את הנקוד
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 MORE OF THEנקדי. אני לא הצלחתי להבין, לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו, מה זה 

SAME אנחנו צריכים להשאיר את קוד נקדי או לשנות אותו? קוד נקדי, ונקדי ,

שהוא איש מדהים ונפלא כמו שהוא אמר בעצמו ונתן לו את כל הקרדיט בעולם, 

טוב לזמנו. זה לא התנ"ך ומשה רבנו שאי אפשר  עדיין, זה היה טוב לזמנו. זה היה

להחליף ולהביא משה רבנו אחר. זה לא זה. זה נקדי, שעניינו התאים באותו זמן 

לאותה טכנולוגיה, לאותו ידע, לאותה רמה של עיתונאות. היום אנחנו בעולם אחר 

מת לגמרי, והיום לא רק צריך, חובה לשנות ולהכניס שינויים ברמת הביצוע. לא בר

 התורה, כי כולנו שומרים על אתיקה.

 טוב, סיימת? היו"ר, אמיר גילת:

אני חושבת ואני מתחברת ליוסי כאן, אם אנחנו זה  וופא פאהום זועבי:

ה שביצענו במשך שנתיים וחצי, ואין מסמך אחר, אין תיקונים, ולטעמי, להבנתי מ

לוציות מתאימות. המסמך הוא די מסמך על, שיכול גם להיכנס ולהיות מותאם לרזו

 אם אין משהו אחר, אז אני אקבל את ההצעה של יוסי שנצביע עליו, וזהו.

 תודה. דן.  היו"ר, אמיר גילת:

פשוט רציתי להעלות שאלה כי לא הייתי פה מספר  דן דייקר :

 - - -רב של 

אני מוכרחה להגיד לך שאני רואה אותך פעם  לוי:-נורית ירדני

 שיבות. ראשונה, ואני באה לרוב הי

 זו פעם שלישית. דן דייקר:

אוקיי, אבל זה סתם, הערת ביניים. אף אחד  לוי:-נורית ירדני

 מאיתנו לא הכיר אותך. 

כן, שלום, שמי דן דייקר, המזכ"ל היוצא של  דן דייקר:

 הקונגרס היהודי העולמי. 

 נעים מאד, יפה מאד.  לוי:-נורית ירדני

שב שאני מכיר אותך ועכשיו כשאני כאן, אני חו :דן דייקר

 מהימים של טדי.

 טוב, חברים, אנחנו בלחץ של זמן.  היו"ר, אמיר גילת:
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מכיוון שהייתי בחוץ לארץ כל שישה ימים  דן דייקר:

בשנתיים וחצי האחרונות, נמנע ממני להצטרף. עכשיו סיימתי את עבודתי ואני שמח 

 להצטרף. 

 אתה לא צריך להתנצל. דובר:

תנצל, זה רק לשתף, ואני לא כל כך זה לא לה דן דייקר:

הבנתי את ההערה הזאת. עכשיו, מה שאני רציתי פשוט להגיד, וופא, שבעולם לא 

הציבורי והפרטי, הקשרים והתקשרויות של שיתוף פעולה בין חברי ההנהלה וחברי 

הבורדים, מה שקורה בארצות הברית למשל, הם קרובים מאד עד כדי כך, עד כדי 

ואפשר לעבוד יחד בחודשים האחרונים כדי למנוע בדיוק את  הכנת מסמך כזה,

 הבעיה שאנחנו חווינו כולנו היום, שמיקי בדף אחד וההנהלה בדף אחר לגמרי.

 הבורד, הבורד.  וופא פאהום זועבי:

הבורד, המליאה, הבורד. עכשיו, אם יש כבר  דן דייקר:

המסמך, בהבנה אפשרות שאחד מוועדת האתיקה יכול לעבוד יחד איתו בהכנת 

 - - -משותפת, בעבודה קצת יותר משולבת, זה יכול היה 

דן, אני אגיד לך מה, אנחנו בוועדת האתיקה  וופא פאהום זועבי:

 התיישבה והוזמנו כולם. אנחנו הוטל עלינו התפקיד לחבר את המסמך.

 וופא, תודה. אנטון. היו"ר, אמיר גילת:

החשוב והמקצועי וופא, המסמך שאתם חיברתם,  אנטון איוב:

ביותר, המליאה לא קיבלה אותו. סליחה, ואז הוחלט, וההחלטה לא הייתה בחלל 

 - - -ריק. אז הייתה החלטה להכין מסמך אחר או מסמך נוסף 

 אה, בגלל שהוא לא התקבל אצל ההנהלה? וופא פאהום זועבי:

 בוודאי, הוא לא התקבל.  אנטון איוב:

אותו כאילו ביד? או לא קיבלה  אה, לא קיבלה וופא פאהום זועבי:

 אותו. 

 לא, לא קיבל ביד, לא התקבל התוכן. אל תיתממי.  אנטון איוב:

 אה, דחתה. לא, לא, באמת לא הבנתי.  וופא פאהום זועבי:
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עכשיו, דבר נוסף, זה לא אומר שאדון ד"ר מירו  אנטון איוב:

נגיסט. מה שאני  נהג היום כשורה שאמר והתבטא כפי שהתבטא, גם כלפיך וגם כלפי

מציע, היות והמנכ"ל שלנו נמצא כאן, הוא יינזף ויודיע לנו בכתב. הוא יודיע בכתב 

 טער מאד, זאת הדרך הנכונה בארגון.למי שנפגע כאן, על הנזיפה. אני מצ

אני רק רוצה להגיד שיש פה משבר אמון גדול, ענק.  :שירין חאפ

מיקי מירו וחברי ועדת האתיקה, אם לא היה משבר אמון, הכי פשוט לשבת עם ד"ר 

 יושבים ביחד יומיים, שלושה, כותבים מסמך חדש. 

 הוא הוזמן.  וופא פאהום זועבי:

אבל יש פה בעיה רצינית מאד, שמרגע כניסתו של  שירין חאפ:

מישהו מההנהלה לחדר, הוא מיד, זאת אומרת זה גם בעיה כי לא משנה איזו 

  -- -החלטה של חברי מליאה 

 הוא מרגיש מותקף. איוב:אנטון 

הוא ירגיש במגננה וככה אי אפשר לייצר תהליך  שירין חאפ:

 - - -עבודה, ובואו נשים דברים על השולחן. כשאני מסתכלת על המצגת, באחת ה 

אולי ההנהלה יצרה את זה? אולי אנחנו יצרנו את  אנטון איוב:

 זה עם ההנהלה?

 אחד השקפים.  היו"ר, אמיר גילת:

רגע, שנייה, אחד השקפים נושא את הכותרת   פ:שירין חא

חזון, ערכים ולא יודעת מה, הייתה שם כותרת, וכל אחד עם עצמו כאן יושב ואי 

אפשר להתנתק מהדיון הקודם שהיה פה. המתח הזה בין מה שאנחנו חושבים 

שמתנהל לו ברשות השידור, לבין המסמך הנקי והטהור שבא ד"ר מיקי מירו להציג, 

. אנחנו אנשים עם רגשות ומחשבות.ת אני חושבת שזה תרם לליבוי אי אפשר

היצרים, כי הוא יושב פה בצורה מאד אקדמית ומסביר על נקדי ועל מה שצריך 

להיות ואיך  צריך להיות. ואני שואלת שאלה: איך אני יכולה להבטיח, כחברת 

ערכים של מליאה, שהדבר הזה, שנקרא קוד אתי, יהיה חלק בלתי נפרד מהחזון וה

חברי ההנהלה שיושבים להם ברשות השידור, לא רק במי הוציא דיסק ומי עשה מה, 

תתורגם לחיי היום יום, במינוי אנשים,  –חזון וערכים  –אלא שהכותרת הזאת 
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בהתנהלות הכלכלית, בתרבות הדיבור וזה הורג אותי שפתאום הדיון הוא כזה 

 - - -אקדמי, נקי 

 ו. אריסט וופא פאהום זועבי:

בסדר? אנחנו עוד רחוקים מאד מאריסטו, וזה מה  שירין חאפ:

 שהיה לי להגיד. חבל שזה מתנהל ככה. 

 זה נדמה שאנחנו רחוקים מאריסטו.  :אפריך באוך

לא, אנחנו רחוקים מאד. רחוקים כי אנחנו לא  :שירין חאפ

 - - -מבינים 

ל אריסטו קיים ו... קיים, שפינוזה קיים. אצל כ :אפרים באוך

 אחד יש אתיקה. 

 כן, דבורה.  היו"ר, אמיר גילת:

אני מחזירה את עצמנו לדיון הקודם שהשתתפתי  דבורה הנדלר:

בו בנושא האתיקה, ואז שאלתי את חנה, ואני חוזרת ושואלת, אני כעובדת מדינה, 

עובדת במשרד החינוך, לא רשאית להביע עמדות כאלה ואחרות מתוקף היותי מרצה 

ני שואלת האם האנשים שעובדים ברשות השידור הם אינם עובדי ומורה וכו'. א

מדינה או הם כן עובדי מדינה. האם חל עליהם אותו איסור שלי, כמרצה או כמורה, 

 עד היום לא קיבלתי את התשובה. 

 את קיבלת את תשובה.  חנה מצקביץ:

 מה הייתה התשובה? דבורה הנדלר:

יין הזה, ואותם התשובה הייתה שיש חוק בענ חנה מצקביץ:

כללים שחלים על עובדי משרד הבריאות, חלים על עובדי רשות השידור כעובדי 

רשות השידור. למשל, למה את מתכוונת? האם בכל זאת יש איזה שהוא שוני לגבי 

שידור, כי עובדי רשות השידור תפקידם לשדר. והשאלה מה זה דעתם. מה היה 

ם לחוק הזה? שאסור להעביר ביקורת אסור לכם להגיד? יש את חוק, איך קוראי

למשל על מקום העבודה. העובדים שלנו זה חלק עליהם גם, אבל הם מעבירים 

ביקורת מכאן ועד הודעה חדשה. על מקום העבודה, על זה. אז קיבלת תשובה, 

 תסתכלי בפרוטוקול.
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 - - -טוב, הזמן שלנו אוזל. אני רוצה ככה  היו"ר, אמיר גילת:

ע, עוד הערה אחת, אוקיי? בהנחה שאנחנו רג דבורה הנדלר:

מקבלים את המסמך, אני יודעת שבמסמך לקראת סופו, היה איזה שהוא מנגנון 

שהמסמך מבקש להפעיל, כדי אכן למלא אחר אותם עקרונות שהם נכתבו במסמך, 

לבדוק את הנושא של האיזונים ואת הגיוונים בשיח הציבורי. אני רוצה סביב זה, 

מת מיקי מירו היום יפתח את העניין הזה והוא יעצים את התחום אני חושבת שבא

הזה, כי התחום הזה בעיני לא היה מספיק מעובה בוועדת האתיקה, בסיכום שלכם. 

זאת אומרת אתם דיברתם אולי על ירוץ רנר למטה, שיציג מי דיבר מתי, היו לכם 

 - - -איזה שהם 

 - - -לא, לא  נגיסט מנגשה:

 רגע נגיסט.  :היו"ר, אמיר גילת

אני חשבתי שבאמת ההנהלה תציג בפנינו איזו  דבורה הנדלר:

שהיא מערכת יותר יישומית, כדי שניתן יהיה להתחקות אחר המערכת שאתם 

 שמדברת על איזונים. ביקשתם להקים, 

תודה. טוב, אני רוצה לומר ככה: אני מתחבר  היו"ר, אמיר גילת:

י ולא בפעם הראשונה, כתמונת ראי שלו. גם לדברים שאמר יוסי, אני מוצא את עצמ

אני חשבתי בזמנו שעדיף היה שההנהלה הייתה עושה את העבודה הזאת. דיברתי על 

זה גם עם המנכ"ל, גם עם מיקי בזמנו, אבל אני חושב שכשאנחנו עברנו בהרבה, לא 

יום, אין לנו מנוס אלא להתכנס כרגע, כי אחרת באמת  61-בעניינים טכניים, את ה

אנחנו נמשוך את זה לעד ולעולם אנחנו לא נתקדם. אני לא מציע כרגע לאשר את 

, לגבי ארגון 6עד  2המסמך כמסמך על כל מכלולו. אני מפנה אתכם לעמודים 

החלוקה הפונקציונאלי. ואנחנו דיברנו גם בפעמים הקודמות על הנושאים 

עכשיו להתווכח על הפונקציונאליים הישימים של המסמך, כי אני לא רוצה שנתחיל 

אנחנו כן מסכימים עם זה, לא מסכימים עם זה. אתם אומרים תראה  –התיאוריות 

תיאורטית, כמו שהבטחתי גם בישיבת המליאה -אותם כמבוא, כעבודה אקדמית

הקודמת, ואני מתחבר גם לדברים שאמרתי בפעם הקודמת לגבי הישימות של 

ם אנחנו מסכימים על הנאמר המסמך. אז אין טעם עכשיו לקיים פה הצבעה א
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, או לא. מה שחשוב לי זה הפונקציונאליות של 2בקטעים התיאורטיים בעמוד 

 .5.2המסמך הזה, ואני מדבר על סעיף 

 , זה לא אותו דבר. 2-רגע, מה מופיע לך ב לינדה בר:

במסמך,  2תרגום לחלוקה הפונקציונאלית, עמוד  היו"ר, אמיר גילת:

 בשידורי האקטואליה ברשות השידור.  מסמך הבעת עמדה ואיזון

 אמיר, תקריא את הכותרת. :לינדה בר

. -הכותרת: ארגון החלוקה הפונקציונאלית בנושא היו"ר, אמיר גילת:

. -אני מקריא את זה וזהו. ארגון החלוקה הפונקציונאלית בין נושאי תפקידים

מה שחשוב לנו חברה', מה שאני רוצה לומר זה ככה, אלה העקרונות שמופיעים פה. 

זה הביצוע של המסמך הזה. אני רק רוצה להוסיף, ברשותכם, הערה אחת. אני רוצה 

להוסיף, אני דיברתי על זה בזמנו עם בלהה וחבל שהיא לא פה. אני חושב שהיא גם 

מסכימה לדברים שאני אומר עכשיו. עוד פעם, אני מקווה שאני לא טועה ומטעה, 

אין הבעת דעה אישית  –מוסיף פה משפט שבעיקרון אבל אני חושב שכן. אני הייתי 

ברשות השידור, לרבות בקרב עובדי הרשות, ואז להוסיף את המשפט הבא: המנכ"ל, 

או עורך ראשי, באישור ועדת תוכן, רשאי יהיה להגדיר תכנית כתכנית אישית, ואז 

ברתי יחולו עליה כל ההגבלות שחלות על תכניות אישיות. זה בזמנו דברים שאני די

בוועדה. מזמן, לא  עם בלהה, ולדעתי היא מסכימה, וגם דיברתי עם חברים אחרים

 - - -עכשיו. ויש עוד סייג שאני חושב שמקובל גם על חברי הוועדה  

 - - -אני לא דיברו איתי  וופא פאהום זועבי:

זה שתכנית  –שנייה רגע, אני רק אומר סייג נוסף  היו"ר, אמיר גילת:

פרק זמן של שנה. כי גם היה פה עניין של מימד הזמן והגיוון. באשר אישית תוגבל ל

מגישים בתכנית אישית, פרשנים, כתבים, קרייני חדשות ועורכים,  –שאר הסעיפים ל

 אני לא חושב שצריך לשנות פה. 

אני חושש מפרשנויות לא רק בעייתיות שיפורשו  דוד חיון:

 - -תכנית אישית. אני לא הייתי נותן על ידי ההנהלה, שאחרי שנה יהפכו בתוקף של 

- 
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לא ידעתי שאפשר לקבל החלטה כחברי ועדת  :שירין חאפ

 האתיקה לא פה. 

ובטח לא הייתי נותן סמכות בלעדית להנהלה  דוד חיון:

 בעניין הזה. 

 - - -טוב, זו הצעתי. שאר הסעיפים  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, אני לא מבינה.  חנה מקצביץ:

אמיר, אני מציעה לסדר הטוב, ש מודפסים יגיעו  דבורה הנדלר:

 - - -לאנשים, שאנחנו 

 מה מודפסים? הנה.  וופא פאהום זועבי:

 לא, התיקונים שלו.  דבורה הנדלר:

 זו הצעה של ועדת האתיקה? חנה מצקביץ:

 - - -שלי, שלי. אה, לא, זו ההצעה של   היו"ר, אמיר גילת:

 ל מיקי. של ועדת האתיקה, לא ש חנה מצקביץ:

 זה לא ברור, תחדד את זה, של מי ההצעה הזאת.  לינדה בר:

 של הוועדה.  אנטון איוב:

 .AS ISוופא, אתן מציעות שנקבל את המסמך  דוד חיון:

 . בשביל מה שנתיים אנחנו עובדים על זה?AS IS וופא פאהום זועבי:

 אז בהוראות ההפעלה נוכל לתמרן. דוד חיון:

 תה מוכן עוד פעם?אמיר, א דבורה הנדלר:

אוקיי, אני אלך על זה ככה, בסדר, אנחנו נעשה את  היו"ר, אמיר גילת:

במסמך, עד הסעיף, ללא  6עד  2זה ככה, ברשותכם: אנחנו נאמץ את עמודים 

הסיכום. זאת אומרת אני מוריד בכוונה את החלק התיאורטי, כדי שלא נתחיל 

חשוב לנו זה הפונקציונאליות. להתווכח עכשיו מי חושב על מה בתיאוריה. מה ש

, והוראות ההפעלה יעודכנו AS IS, הסיכום, 2ללא סעיף  6. עמוד 2, ללא 6עד  2עמוד 

 - - -על ידי ועדת התוכן, שהיא אחראית  

 לא. אני מקבלת אותו כולו. הכל או לא כלום.  וופא פאהום זועבי:

 ?2רגע, מה עד עמוד  לוי:-נורית ירדני
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לא, זה הכל תיאוריה. למה עכשיו אני צריך  היו"ר, אמיר גילת:

 להתווכח פה אם זה ככה או ככה? אין פה גם מה לאשר. 

וופא, מה שהוא אומר, זה החלק האופרטיבי של  יוסי דרמר:

 המסמך. 

אז מה איכפת אם הוא אופרטיבי? זה הבסיס  וופא פאהום זועבינ:

 שממנו נבע החלק האופרטיבי. 

את יודעת מה, אני אנסח את זה ככה,  בסדר, היו"ר, אמיר גילת:

הצעת ההחלטה שלי היא כזאת, וופא: המליאה מאמצת את המסמך של הבעת 

 - - -עמדה ואיזון בשידורי אקטואליה ברשות השידור 

 כפי שהוכן על ידי ועדת האתיקה של המליאה. דוד חיון:

כפי שהוכן על ידי ועדת האתיקה. הסעיפים  היו"ר, אמיר גילת:

, יתורגמו להנחיות הפעלה שיגובשו על ידי ועדה 6-ו 5.2, 5.2יונאליים בסעיף הפונקצ

 משותפת של תוכן ואתיקה. 

 מי יעקוב אחרי ביצוע הדברים? שירין חאפ:

 ועדת תוכן.  היו"ר, אמיר גילת:

 ומה קורה במידה וזה לא מתקיים? שירין חאפ:

 - - -טוב, זה כל דבר ב  יוסי דרמר:

 י שואלת. לא, אנ שירין חאפ:

את המסמך הזה הכנו תוך עבודה של שנתיים  נגיסט מנגשה:

 היום לדון בוועדת התוכן מחדש, שתתחיל לעבוד מאפס, אני לא חושבת. וחצי. 

לא, זה לא מאפס, לא הבנת אותי. אנחנו מאמצים  היו"ר, אמיר גילת:

  ד()מדברים ביח - - -את המסמך. מאחר שההנהלה לא הביאה תכנית אופרטיבית 

 אמיר, איך ניסחת ההצעה? וופא פאהום זועבי:

 - - -אני מנסח את זה כך: המליאה   היו"ר, אמיר גילת:

 למי אמרת יש סמכויות? אנטון איוב:

תקשיבו, הצעת ההחלטה היא כזאת: מליאת  היו"ר, אמיר גילת:

רשות השידור מאמצת את מסמך הבעת עמדה ואיזון בשידורי האקטואליה ברשות 
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ה תכנית , כפי שהוכן על ידי ועדת האתיקה. מאחר שההנהלה לא הגישהשידור

 - - -אופרטיבית ליישום המסמך, מאומצים 

או כל מסמך אופרטיבי אחרת, כי ההנהלה לא  דוד חיון:

 הסכימה עם המסמך.

כולל, ללא  6 -ו 5.2, 5.2מאומצים הסעיפים  היו"ר, אמיר גילת:

 .5.2-ו 5.2דר. , עזבו, בס5.2-ו 5.2הסיכום, סעיפים 

 למה לא את המסמך כולו? נגיסט מנגשה:

 אופרטיבית.  היו"ר, אמיר גילת:

הוא מאמץ את כל המסמך, אבל הוא מציע  שירין חאפ:

  - - -שהחלקים האופרטיביים  

 קודם כל לאמץ אותו. נגיסט מנגשה:

 אמרתי.  היו"ר, אמיר גילת:

 אמרת? נגיסט מנגשה:

 את כל המסמך?אנחנו מקבלים  אנטון איוב:

 כן, אבל ההוראות האופרטיביות, תקריאי רגע. היו"ר, אמיר גילת:

מליאת רשות השידור מאמצת את מסמך הבעת  לינדה בר:

העמדה ואיזון בשידורי האקטואליה ברשות השידור, כפי שהוכן על ידי ועדת 

 - - -האתיקה. מאחר שההנהלה לא הגישה תכנית אופרטיבית ליישום המסמך 

 - - -יום כנדרש  61בתום  , אמיר גילת:היו"ר

 או חלופה. וופא פאהום זועבי:

 .5.2-ו 5.2המליאה מאמצת את סעיפים  לינדה בר:

 לא, מאמצת את מסמך האתיקה.  וופא פאהום זועבי:

טוב, המליאה מאמצת את המסמך כפי שהוכן  היו"ר, אמיר גילת:

 בוועדת האתיקה, נקודה. 

  בדיוק. וופא פאהום זועבי:

 בלי ההתניה של הסעיפים. שירין חאפ:

 - - -שתיים, בהעדר תכנית חלופית של ההנהלה  היו"ר, אמיר גילת:
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 שהתנגדה למסמך. נכון, אתם מתנגדים למסמך? דוד חיון:

 התנגדה ומתנגדת.  יוני בן מנחם:

, כמצע להנחיות 6-ו 5.2, 5.2ישמשו הסעיפים  היו"ר, אמיר גילת:

טות של ועדה משותפת של ועדת התוכן וועדת האתיקה. מעשיות, שיגובשו כהחל

 בסדר?

 זה לא בא להחליף את מסמך נקדי, זה תוספת. חנה מצקביץ:

 לא, לא, לא, רק זה, זה לא שייך.  היו"ר, אמיר גילת:

, מתי זה 2112אבל צריך לרשום את זה מספטמבר  וופא פאהום זועבי:

 היה?

אחר יישום ההחלטות בסדר. שלוש, המעקב  היו"ר, אמיר גילת:

 בנובמבר, יהיה באחריות ועדת תוכן.  1-שייכנסו לתוקף ב

 אבל גם ועדת אתיקה, אם היא תשב עוד פעם. וופא פאהום זועבי:

 - - -בסדר, היא יכולה להתכנס  היו"ר, אמיר גילת:

 מעקב תן להם גם. דוד חיון:

ת תוכן. בסדר, מעקב אין בעיה. אני מזכיר למה ועד היו"ר, אמיר גילת:

לוועדת תוכן נוספו סמכויות של המליאה בכל מה שקשור לשידור, ולכן לא צריך כל 

 - - -פעם להתכנס וועדת אתיקה 

 - - -וזה קשור לכל מה שקשור ל  חנה מצקביץ:

ללוח השידורים, נכון. לכן עדיף שזה יהיה ועדת  היו"ר, אמיר גילת:

שוועדת אתיקה תצטרך כל פעם תוכן, לא נצטרך לכנס כל פעם את המליאה. למה 

 לחזור למליאה?

 לא, לא, בשום אופן. דוד חיון:

. מי נגד? 8טוב. מי בעד ההצעה, ירים את ידו.  היו"ר, אמיר גילת:

 שניים. מי נמנע? 

 אני נמנע. אפרים באוך:

 נמנע. שמונה בעד, שניים נגד, אחד נמנע. תודה.  היו"ר, אמיר גילת:

 גם אני נמנע. , יש גם הערה אנטון איוב:
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 אתה לא נמנע, אתה הצבעת נגד. היו"ר, אמיר גילת:

אני נגד, סליחה. אני נגד, לא יתכן שכל יום שני  אנטון איוב:

 - - -אנחנו משנים את דעתנו. אם בפברואר החלטנו שלא ואתה היום בא 

 לא החלטנו שלא.  יוסי דרמר:

 החלטנו שלא.  אנטון איוב:

 לא נכון. יוסי דרמר:

החלטנו שלא מקבלים את המסמך, מקבלים  ן איוב:אנטו

 חלקים ממנו. 

 חצי.  –לא, לא, זה היה חצי  יוסי דרמר:

 אמרנו מקבלים חלקים ממנו.  אנטון איוב:

 טוב, תודה.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, סליחה, אני מדבר עדיין.  אנטון איוב:

 אה, סליחה, חשבתי שסיימת.  היו"ר, אמיר גילת:

לא, לא סיימתי. לא יתכן שכל יום מחליפים את  :אנטון איוב

דעתנו בנושא מסוים. החלטנו שאנחנו מקבלים חלק, אנחנו היום באים לקבל את כל 

 המסמך. למה? בגלל שאתה רוצה להעניש את ההנהלה. 

 אל תעשה פרשנות על הדברים.  היו"ר, אמיר גילת:

 זו הפרשנות. אנטון איוב:

 קיי. טוב, או היו"ר, אמיר גילת:

 יכולת לתת להם עוד שבועיים. אנטון איוב:

אנחנו עבדנו שנתיים וחצי לא בשביל להעניש אף  וופא פאהום זועבי:

 אחד, תאמין לי. עבודה קשה. 

 טוב, תודה. שונות, כן. מה רצית בשונות? היו"ר, אמיר גילת:

 שונות, רגע, חנה פה? דוד חיון:

 אני קשובה.  חנה מצקביץ:

, אנחנו מקבלים הרבה -, איפה עומד נושאחנה דוד חיון:

תלונות, גם כחברי מליאה, מהיוצרים לגבי נושא הארכיון. את יכולה להסביר לנו 
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את המצב המשפטי נכון להיום, של נושא השימוש בארכיון. בתשלום, לא בתשלום? 

מה הכוונה כשאומרים שהציבור  –משלמים? יש גם את ההגדרה למשל של ציבור 

 זה גם לצרכים מסחריים, או לא לצרכים מסחריים. ישלם, האם 

אנחנו דיברנו על זה אני חושבת בוועד המנהל.  חנה מצקביץ:

אנחנו סבורים, אנחנו מחויבים לפי החוק לתת הנגשה לציבור בעלות, בלי תוספת 

  רווח, לארכיון של רשות השידור. לשימוש עצמי.

 לכלל הציבור.  דוד חיון:

 ציבור.לכלל ה :חנה מצקביץ

אני קניתי שני דברים ושילמתי, אני שילמתי  וופא פאהום זועבי:

 פעמיים. ועוד איך. 

 את דוגמא ומופת, את צריכה לשלם. דוד חיון:

 רגע, צריך לשלם את ההוצאות. חנה מצקביץ:

 - - -שילמתי, שילמתי הכל. סרטים ו  וופא פאהום זועבי:

 יקזזו לך מהגמול, מה הבעיה? דוד חיון:

 טוב, חברה'.  "ר, אמיר גילת:היו

לדעתנו יש הבדל בין הנגשה לציבור לבין שימוש  חנה מצקביץ:

מסחרי. שימוש מסחרי, כשהכוונה היא אם רוצים לעשות סרטים ומשתמשים 

בחומרים שלנו, אם ערוצי שידור אחרים רוצים את זה לחומרים שלהם ואז זה כבר 

 - - -סיפור אחר. עכשיו, המפיקים כמובן רוצים 

 אי אפשר לשלוט ישירות? יוסי דרמר:

 מה זאת אומרת איך אפשר ישירות? חנה מצקביץ:

 כללים.  דוד חיון:

יש נוהל בארכיון, כל אחד צריך למלא טופס וצריך  חנה מצקביץ:

לפרט בשביל מה הוא רוצה את החומרים. יש מגבלות. לא נותנים לכל אחד שימוש 

ירות, יש מגבלות למפלגות פוליטיות, יש כללים בכל דבר. יש למשל מגבלות לפני בח

ונהלים בעניין הזה ברשות השידור. עכשיו, זה חלק מההכנסות של רשות השידור 
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וזה נכסים של רשות השידור ויש כמובן ויכוח עם המפיקים והיוצרים, שכמובן 

 הרחב.  רוצים שהם ייכללו בתוך המסגרת של הציבור

חליט על זה? זו פרשנות משפטית, זו מי אמור לה היו"ר, אמיר גילת:

 החלטת מליאה? מי צריך להחליט?

אנחנו קיבלנו גם גיבוי לפרשנות שלנו ממשרד  חנה מצקביץ:

 המשפטים, אני חושבת, נכון? ואולי נצטרך לקבל על זה החלטה. 

 מה משרד המשפטים אומר? מה שאת אומרת? דוד חיון:

קובלת מבחינה כן. זה מקובל. העמדה שלנו מ חנה מצקביץ:

משפטית. אין הגדרה ברורה, אבל זה ברור. כשמדובר בהנגשה לציבור, הכוונה 

 לאזרחים פרטיים, לשימוש ולא לשירות. 

אבל איך יודעים אם אותו משה הוא יוצר או כלל  דוד חיון:

 הציבור? 

כי כמו שאמרתי עכשיו, מי שרוצה לקבל חומרים,  חנה מצקביץ:

 שהוא פונה לסרטייה וממלא שאלון.  היום זה נעשה באופן כזה

 הוא אומר ומצהיר למה הוא משתמש בזה.  היו"ר, אמיר גילת:

הוא מצהיר למה הוא משתמש, אם יעשו שימוש  חנה מצקביץ:

לרעה, אני לא יודעת. וכשזה יהיה באופן דיגיטלי ההנגשה, בטח יצטרכו לשאול איך 

 עושים את זה.

ל הארכיון הוא מאד מורכב, הוא תראו, הנושא ש היו"ר, אמיר גילת:

בנוי מכמה מרכיבים. אגב, פורסמה בימים אלה טיוטת דו"ח של מבקר המדינה על 

כל הנושא של הארכיון והדיגיטציה ברשות השידור. התהליך קשור גם לנושא של 

שימור הארכיון, הייתי  אומר קודם הצלת הארכיון, שימורו והנגשתו לציבור הרחב, 

מהבית יוכל להיכנס לארכיון רשות השידור בעידן הדיגיטאלי. זה במובן שכל אחד 

דבר אחד. דבר שני זה התעריפים של הארכיון. כלומר יש גם תרעומת על גובה 

התעריפים של הארכיון ויש כרגע תעריפון שהוא צריך לבוא אולי לעיון מחודש 

של באמת בנושא הזה. גם רדיו וגם טלוויזיה, אגב. והדבר השלישי הוא הנושא 

הפרשנות המשפטית הייתי אומר, סביב הנושא של הנגשת הארכיון במרכיב של עלות 
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ללא רווח, האם הוא מתייחס לכלל הציבור או גם ליוצרים, שמשתמשים בעצם 

בחומרים עם זכויות של רשות השידור, כדי לעשות עסקים מסחריים שלהם. וזה 

 - - - קש חנה, שתתגבשו להחלטה ותראונושא שפה אני מב

 כן, אנחנו מגובשים. :חנה מצקביץ

 לא, זה צריך להיות במליאה? היו"ר, אמיר גילת:

יכול להיות שצריך להביא את זה למליאה, למרות  :חנה מצקביץ

 שלא הייתה מחלוקת על זה בינינו.

בסדר, אז תבדקו אם זה מליאה, אם זה ועד מנהל,  היו"ר, אמיר גילת:

 ה. תודה, הישיבה נעולה. ובואו נקבל אחת ולתמיד החלט
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