
  לכבוד

  ד"ר אמיר גילת

  27.10.13              יו"ר מליאת רשות השידור

  

. דוחות מזועזעי�, מכתבי� חריפי�, תביעות הזויהמידי בוקר אנחנו מתעוררי� אל תו� מציאות 

כול�  !משפטיות, מאמרי� נוקבי�, חוות דעת מלומדות, טוקבקי� זועמי�, התבטאויות קיצוניות 

אפילו אתה שינית את דעת� מסכימי� באופ" גור# על הכישלו" המוחלט של הנהלת רשות השידור. 

  ומביע דעות דומות. באורח פלא לאחרונה 

   נוהג. ועול� כמנהגו

דמיי" מציאות אחרת, ג� היא נראית כחלו� בלהות. בחלו� הבלהות שלנו ועדת לוככל שהתאמצנו 

! לנדס, ש&מקורביה& כבר הביעו חלחלה מהמתרחש ברשות, ממליצה (אולי לא בדצמבר, אלא בינואר

) על סגירה ופתיחה מחדש של הרשות במתכונת מצומצמת. הכותרות כדרכ" של וועדות ,פברואר

יתוני� צוהלות. אול�, המלצות הוועדה מצריכות מ" הסת� החלטות ממשלה וחקיקה. החלטות בע

ממשלה וחקיקה ה" כידוע עניי" שלוקח זמ" רב, אפילו שני� רחמנא ליצל". בלתי סביר להניח שהתהלי� 

 לע מחליטההממשלה ייתכ" ש, תו� תקופת הכהונה של המליאה הנוכחית. לפיכ�, 2014יסתיי� עד מר) 

המליאה. השני� עוברות, ההנהלה נשארת על כנה, כמו ג� המליאה. אולי בדר�  כהונת כתהאר

חנות הצדק עמוסות ומחליטות נגד מוגשות, ט!ות. עתירות ועתירותמתחלפי� שרי�, אולי אפילו ממשל

  לאט. אולי המציאות הפוליטית איננה מאפשרת, אולי שוב תהיינה בחירות. 

    ועול� כמנהגו ינהג.

רת, בניסיונות "לדמיי"" מציאות אחכולנו אנשי מעשה ולפיכ� בשנתיי� וחצי האחרונות לא הסתפקנו 

  אלא יצרנו אותה ככל שיכולנו. כ� למשל:

"סדר יו�" התכנית רג מכל כללי מנהל תקי" של שינוי פורמט עצרנו את ההלי� התמוה שח .1

 בהנחיית העיתונאית המוערכת קר" נויב�. 

 דש ועדכני לרשות השידור. העברנו קוד אתי ח .2

יזמנו את הקמתה של "וועדת הפיקוח על הרפורמה" והתנדבנו להיות חברי� בה במטרה לנסות  .3

 לפקח על תהלי� הרפורמה, כל עוד תהלי� זה היה תק#. 

, כולל שר התקשורת, בישראל התרענו בפניי� כיו"ר, ובפני בעלי תפקידי� בכירי� רבי� נוספי� .4

 שחזינו בה" מבחינת התנהלות הנהלת הרשות, חזור והתרע.  על כל הרעות החולות

חוות שהתבססה על תרמנו להחלטת שר התקשורת ושר האוצר לעצור את תהלי� הרפורמה  .5

לציו" אויה "רלפיה  3.7.13הדעת של המשנה ליוע) המשפטי לממשלה עו"ד אבי ליכט מתארי� 

לשר התקשורת מאת חמישה מחברי מליאת רשות השידור שבה  2.5.13פנייה מיו�  במיוחד

תארו תמונה חמורה של התנהלות בלתי תקינה וסיכול ביכולתה של המליאה לפקח על הנהלת 

 הרשות". 

ובו התייחסנו בפירוט להעדר יכולות  2.5.13ביו� לשר התקשורת עיקר דברינו סוכמו במכתב שהועבר 

קי", ביזוי מוסדות השלטו", תרבות ארגונית ויחסי עבודה מחפירי�, הפעלת לחצי� ניהול ומנהל ת



ואיומי� על בעלי תפקידי� שוני� ברשות לרבות חברי� במליאה וחוסר יישו� של החלטות המליאה 

החלטת המליאה בכ� לדוגמא, המצב א� החמיר.  2013עלינו להדגיש, כי מאז מאי מצד הנהלת הרשות. 

נאמר כי לאור המצב המליאה מנחה את הוועד המנהל וההנהלה להקפיא כל גיוס של כוח  2.9.13! מה

  חדשי�. תקני�  11על אישור גיוס  20.10.13!לכ�, התקבלה החלטה בוועד המנהל במוחלט אד�. בניגוד 

 

את רשות השידור איננה מסבה לנו עונג בלשו" המעטה. לא לא רצינו להתפטר למרות שחברותנו במלי

מנהלת את רשות השידור על חשבו" כספי הציבור ועל ה הכושלתהסכמנו להשאיר את הבמה לחבורה 

שלא תמיד מודעי� לאבדו" שאליו היא מביאה  ,מסורי� ותמימי�רוב� , מקצועיי�גב� של עובדי� 

טוב לעוד כותרת &מזועזעת& מהתנהלות רשות השידור, אות�. ברור לנו שהתפטרותנו תביא במקרה ה

(משובח)  ויסקי. ואו אז יורמו כוסות כותרת ה"מזועזעת" הבאהכותרת שתפנה למחרת את מקומה ל

על הליכת� של עוד כמה נודניקי� שהפריעו בברכה ושמחה ו"זרועו הארוכה" הרשות מנכ"ל במשרדי 

  לה�. 

  

ראינו ושמענו מספיק. לאחר שנתיי� ומחצה הצטרפנו למליאת רשות השידור מתו� תקווה לתק". 

לא קל היה להיות המתריעי� . ציבורית בה אנו נושאי�האחריות המתו�  התרענו בכל דר� שיכולנו

ל� חלקנו ספגו ניסיונות שוני� לפגיעה בשמ� הטוב ומניפולציות שונות כנגד הדר� בה בחרנו. או ;בשער

נשארנו מאוחדי� ואיתני� בעמדתנו לפיה לא כל מטרה מקדשת את כל האמצעי� וכי לא נית" לקנות 

  רפורמה במינהל לא תקי" ובהתנהלות שהדעת לא נותנת כי תתקיי� במקומותינו.

כי כל מי שנות" את ידו להמש� ההתנהלות ברשות השידור ולהשארת מנהליה  מדגישי�ואנחנו שבי� 

 1965!על פי חוק רשות השידור תשכ&ה מתחולל ש�.ה גיחו� הציבורילביודעי"  בתפקיד�, מצטר#

ואול� . ועל הוועד המנהל הוא לפקח על הנהלת הרשותכנציגי ציבור במליאת רשות השידור תפקידנו 

כל אפשרות מעשית  עוד בידינואי" מצאנו, לצערנו כי רב, שמכלל שליטה ולפיכ�  וכבר מזמ" יצא אלה

    .על הנהלת רשות השידורפיקוח תפקידנו על פי חוק ולהמשי� במלא את ל

המניי" של מליאת רשות השידור שהתקיימה בהשתתפות שר !מ"!את כל אלה אמרנו בישיבתה שלא

  . 2013אוקטובר  17התקשורת, חה"כ גלעד ארד", ביו� חמישי יג' חשוו", 

  

בזאת על התפטרותנו ל� אנו מודיעי�   �  1965לחוק רשות השידור, התשכ"ה  1א'9על פי סעי� לפיכ�, 

, אותה עלי� להביא בפני שר התקשורת לא יאוחר מתו� תשעי� ושש שעות ממליאת רשות השידור

  ממסירתנו ל� הודעה זו.

  

 יזכו לעשות את מלאכת� המקצועית תחתוה� יו� לעובדי רשות השידור כי יבוא אנחנו מאחלי� 

שידור במהרה בימינו  נאחל ותושביה, ואנו עצמנו ביניה�, חי המדינהולאזר .הנהלה לה ה� ראויי�

  פניות.ונטול מקצועי , ראויציבורי 

   



  ב')!בברכה (לפי סדר א'
  

  חברי מליאת רשות השידור:
  

 " בי"ס אריסו" למנהל עסקי�, המרכז הבינתחומי הרצליהאסגנית דק –דביר !ד"ר טלי איכנולד
  , המכללה האקדמית בית ברלרבותהפקולטה לחברה ולת "אדק –גנ) !ארבלד"ר אורי 

  �כוח נשי !מנכ"ל עמותת כ""  –גב' יפעת זמיר 
  ד"ר בלהה כהנא

  חני פרי רו"ח
  

  

  

  עותקי�

  גלעד ארד" ח"כ–שר התקשורת והגנת העור# 

  השופט בדימוס יעקב שפירא–מבקר המדינה 

  עו"ד הראל לוקר –מנכ"ל משרד ראש הממשלה 

  עו"ד אבי ליכט –וע) המשפטי לממשלה המשנה לי

 עו"ד חנה מצקבי)'–היועצת המשפטית של רשות השידור 


