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ידוע לכולם אני פותח את ישיבת המליאה. כזכור וכ ר, אמיר גילת:"היו 

הישיבה הקודמת בוטלה עקב היעדר קוורום ואנחנו מקיימים היום את הישיבה 

שכונסה תוך עשרה ימים בכל קוורום. הנושא הראשון, מפגש עם פורום היוצרים 

 שידעו שהישיבה הזאת תהיה היום בכל קוורום. 

שמי אורי רוזנווקס, אני יושב ראש פורום היוצרים  אורי רוזנווקס: 

נטארי, נמצאים פה מאיגוד התסריטאים רננה סייג המנכ"לית ועמית ליאור דוקומ

יושב ראש איגוד התסריטאים, עופרה אייבר מנכ"לית איגוד המפיקים ונגה ברייניס 

מנכ"לית איגוד העורכים. בגלל ההתראה הקצרה אנחנו מצטערים שלא יכלו להגיע 

היינו משתדלים שכולם זאת  נציגים של כל האיגודים, בדרך כלל לישיבה חשובה כמו

נהל הגיעו נציגים של כל יגיעו כפי שאמיר ראה ביום ראשון כשנפגשנו עם הוועד המ

האיגודים, האיגודים שחסרים פה הם איגוד הבימאים, איגוד השחקנים ואקט שזה 

סך הכל אנחנו שבעה איגודים שמייצגים  האיגוד של הטכנאים ועובדי הטלוויזיה.

שעובדים בשוק העצמאי של קולנוע וטלוויזיה בישראל. אנחנו  איש 4,000-קרוב ל

כולנו עצמאיים, מה שאומר שרוב חיינו אנחנו נמצאים במלחמות של שרידות, אין 

עה, לא פנסיה, לא יכולים לקבל ולנו שום, לרובנו הגדול אין שום השתכרות קב

כל מה  מבחינתנו החיים שלנו הוא מאבק יומיומי בשביל היצירה. זהאבטלה, 

שמעניין אותנו ובגלל זה אנחנו פה. ובגלל זה אנחנו גם נוהגים להשמיע את קולנו 

בכל מקום, מול כל פורום כי אין לנו מה להפסיד. אנחנו מאוד שמחים שהוזמנו לפה 

אנחנו רואים במליאת רשות השידור גוף עצמאי בעל דעה, שהוכיח את עצמו  היום,

חנו רואים בכם, בחברי המליאה, פרטנר מלא לכל בשבועות האחרונים כגוף ראוי ואנ

התביעות שלנו מול רשות השידור, אנחנו רואים בכם פרטנרים שלנו לשמירת 

איכותו של השידור הציבורי. כפי שציינתי קודם אנחנו ביום ראשון ניהלנו דיון עם 

הוועד המנהל שבעקבותיו נאמר שאנחנו נקיים איתם פגישות קבועות מדי חודש 

ת כיצד מתקדמים היחסים בין השוק העצמאי לבין רשות השידור. חשוב לי גם לראו

להסביר שאנחנו כפורום הזה של איגודי היוצרים נפגשים באופן קבוע ותדיר גם עם 

מועצת הרשות השניה, גם עם מועצת הכבלים והלוויין ובכל הפורומים שקשורים 

רפורמה שמתנהל בימים לשידורים בישראל. אז זה מה שחשוב כהקדמה. תהליך ה
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אלה הואץ הרבה תודות לבג"צ שאנחנו הגשנו בדבר המחוייבויות של רשות השידור 

להפקות מקור חיצוניות בדצמבר האחרון והיתה לנו תקווה שבעקבות ההאצה של 

התהליך, הבג"צ עדיין מתנהל דרך אגב, בעקבות ההאצה של התהליך אנחנו נראה 

נו מול רשות השידור. אנחנו חושבים שרשות רנסנס בכל מה שקשור לעבודה של

פונים היותרים העצמאיים בישראל  השידור צריכה להיות המקום הראשון שאליו

בשביל לעבוד, גם בתחום התעודה, גם בתחום הדרמה, גם בתחום הבידור. אתם 

צריכים להיות המגדלור של יצירה של ז'אנר עליון, של סוגה עילית בישראל. וכרגע 

פני הדברים ואנחנו נוסיף בהמשך, הדברים אינם מתנהלים ככה ואנחנו  לפחות על

מודאגים מאוד כפי שהבענו את דאגתנו בפני הוועד המנהל. אני לא אכנס 

לרזולוציות עמוקות מדי ואני אתן לחברי להמשיך אחרי, אבל אנחנו חושבים, אחד 

אינו מבטיח הדברים שמדאיגים אותנו ביותר כרגע הוא, אנחנו מזהים מסלול ש

שקיפות מירבית בתהליכי ההתקשרות שלנו עם רשות השידור. אנחנו נחלק לכם 

עכשיו שני מסמכים שרבים מכם קיבלו, אחד זה המסמך שהוצאנו עוד באפריל 

להנהלת רשות השידור שבו ביקשנו להסדיר את מערכת היחסים שלנו עם רשות 

שקיימים לנו מול הגופים השידור בכל התחומים שאנחנו חושבים ובכל ההסדרים 

האחרים במה שנקרא המסך הישראלי. בתוך הנייר הזה אתם תוכלו לראות את כל 

התחומים וכל הסעיפים שבהם אנחנו מבקשים למסד את היחסים בשביל שהגוף 

הזה יהיה אטרקטיבי במידה שיוצרים ירצו לפנות אליו ולדעת שהם מטופלים באופן 

ור האחרים. סתם כאינדיקציה, כרגע מול הכבלים שבו הם מטופלים בכל גופי השיד

והלוויין, מול הרשות השניה, מול הזכיינים, אין מצב שיוצר מגיש הצעה ולא מקבל 

תשובה סופית שלילית או חיובית תוך ארבעה חודשים, במקרה הרחוק ביותר תוך 

ארבעה חודשים הוא יודע אם יש לו חוזה ביד או שאמרו לו לא. ואנחנו רגילים 

שאומרים לנו לא, אנחנו יודעים שכל מכרז שקיים בשוק הזה מוגשים אליו מאות 

. אז 15-הצעות ואנחנו יודעים שהסיכוי שלנו, של כל אחד מאיתנו לקבל הוא אחד ל

הענין הוא פה לא בענין של אמירת לא או כן, אבל כן למסד את הקשר בכל 

למליאה בענין אחד שמאוד  התחומים ואחרי זה גם עמית יפרט. אנחנו רוצים לפנות

מדאיג אותנו ואנחנו מבקשים את התערבותכם ודיון שלכם בלי כל קשר אלינו 
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שיתקיים וזה בנושא נוהל ההתקשרויות החדש שעבר בימים אלה בוועד המנהל. 

נוהל ההתקשרויות הזה אנחנו רואים אותו בחומרה רבה, יש לכם מסמך שממפה 

אגיד לכם מה מצב הדברים כרגע וזה הדבר את הנקודות שמדאיגות אותנו. אני 

החשוב. בחודשים האחרונים רשות השידור פרסמה גם בתחום הדרמה וגם בתחום 

התעודה מספר רב של קולות קוראים בעיתון כפי שהיא צריכה, להגיד לאנשים יש 

לכם הזדמנות להגיש הצעה לרשות השידור, אם זה בדרמה ואם זה בתעודה. מאוד 

כתבו הצעות והגישו בנוהל הישיר את ההצעות שלהם, התהליך הזה, יוצרים ישבו ו

היא מסורבלת, היא נמשכת עידנים עד שהיוצרים אצלנו הדרך הראשית הרשמית 

כבר איבדו את האמון בקול הקורא. לפני שבועיים התפרסם עוד קול קורא על 

תגידו, מה תולדות ארץ ישראל והיוצרים שאנחנו מייצגים מטלפנים אלינו ואומרים, 

הם עושים צחוק, הגשנו להם בזה והגשנו להם בזה, אין שום תשובות, עוד קול 

קורא, אנחנו יושבים בבית על חשבוננו, כותבים הצעות ואין שום מענה. זה הרי לא 

הגיוני. אנחנו חושבים שגוף כמו רשות השידור חייב להתנהל באופן אחיד עם כל 

העבודה שהיא מוציאה החוצה מוציאה את כל כפי שהרשות השניה  ,היוצרים

במכרזים, רשות השידור חייבת להוציא את כל העבודה שלה או בקולות קוראים או 

במכרזים, שיהיה צ'אנס שיוויוני ואחיד לכל היוצרים שמגישים. כי אנחנו יודעים 

שבזמן שאנשים, מאות אנשים מגישים את הקולות קוראים האלה, עובדים עליהם, 

ומחכים, באותו זמן אנשים אחרים במסלול עוקף מתקדמים ויש פה  מגישים אותם

חוסר הגינות משווע. אם תשימו לב, בנוהל החדש יש כמעט ביטול של ההתחייבויות 

המכרזיות של רשות השידור, ההתחייבויות המכרזיות ירדו כמעט לאפס בתוך 

במכרזים שכל  הנוהל הזה וזה דבר חמור בעינינו. אתם גוף ציבורי, ראוי שתתנהלו

 אחד מאיתנו יוכל להתמודד באופן שיוויוני.

 מה זה הדברים שאתה אומר מסלול עוקף? וופא זועבי פאהום:

מסלול עוקף זה שאנשים מרימים טלפון, מגישים  אורי רוזנווקס: 

הצעה ומתקדמים בלי כל קשר לקול הקורא, אבל לא יכול להיות שאנשים, 

ו, התכווננו לקול קורא ולרשות השידור יש המיינסטרים של האנשים שלנו ישב

איש  300מגבלה של תקציב של כמה היא משקיעה בכל ז'אנר ובזמן שסתם לדוגמה 
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אנחנו שומעים שבאותו זמן אנשים אחרים מקבלים הגישו הצעה לסרט תיעודי בודד 

 - - -ויכול להיות שבכלל כל האנשים האלה רובם הגדול 

 ן של הקול הקורא?באותו עני וופא זועבי פאהום:

 בענין של סרטים בודדים, בענין של סדרות.  אורי רוזנווקס: 

 שהיה לגביהם קול קורא?  ר, אמיר גילת:"היו

היה קול קורא לסדרות כלליות, באותו זמן  אורי רוזנווקס: 

 מתנהלים משאים ומתנים על סדרות אחרות. 

 מה הבעיה עם זה? ר, אמיר גילת:"היו

הבעיה היא שאנחנו רוצים משהו שיוויוני, אנחנו  אורי רוזנווקס: 

 רוצים שהכל יהיה במכרזים ובקולות קוראים. 

החברים שבאיגודים יכולים להגיש גם במסלול  נמרוד לב:

 הישיר.

הם יכולים להגיש במסלול הישיר, אבל אנחנו  אורי רוזנווקס: 

גוף  חושבים שהמקום הזה לא צריך להתנהל אחרת מהרשות השניה שהיא גם

 ציבורי.

אתם אומרים שלא צריך להיות בכלל מסלול ישיר  נמרוד לב:

 אלא רק קולות קוראים?

רק קולות קוראים ומכרזים. או קולות קוראים או  אורי רוזנווקס: 

מכרזים אבל צריך לייצר, אם אתם הולכים לקראת תקופה חדשה תצרו אמון אצל 

ם, מגישים בזמנם החופשי בזמן היוצרים. לא יתכן שאנשים ישובים בבית, כותבי

שאנשים אומרים לי, הם עושים מאיתנו צחוק. אני מגיש, אני מחכה כבר כמה וכמה 

חודשים, אין שום תשובה, מפורסמים עוד קולות קוראים ובינתיים, ועכשיו 

כשאנחנו קוראים את נוהל ההתקשרות החדש אנחנו רואים שחובות המכרז צומצמו 

שאין הצבעות בוועדת ההתקשרויות אלא זה המנכ"ל  למינימום, אנחנו רואים

ואנחנו רואים שאין פרוטוקולים, שביטלו את הצורך בפרוטוקול בוועדת 

 התקשרויות. 
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מה ההבדל בין המסלול הישיר לבין הקולות  נמרוד לב:

 קוראים?

אני אגיד לך מה ההבדל העיקרי, ההבדל העיקרי  אורי רוזנווקס: 

ירים אותי ואני מגיש ישיר, אז אני אכנס לצנרת, אבל אם שאם אני מספיק ותיק ומכ

אני יוצר שיושב בדימונה ורוצה לעשות סרט או מישהו שהוא פחות מוכר והוא לא 

 מכיר את ראשי המחלקות והוא לא יודע, אוטומטית הצ'אנס שלו יורד למינימום.

 ובקולות קוראים זה לא ככה?  נמרוד לב:

 - - -יו אם כולם ה  אורי רוזנווקס: 

 - - -אם מישהו שהוא יותר ותיק  נמרוד לב:

אבל לפחות יש הזדמנות שווה, אם כולם מגישים  אורי רוזנווקס: 

במועדים מסויימים ומקבלים אז יש הזדמנות שווה. אבל איזה מין תחושה זאת 

למישהו צעיר שלא מוכר שראה בעיתון קול קורא, מגיש ובו בזמן הוא שומע שזה 

שתהיה יב להיות איזה שהוא, שתהיה איזה שהיא התחייבות על מיכסה בכלל לא, חי

 - - -בקולות קוראים ובמכרזים. שתהיה הבטחה לאנשים 

אולי אפשר לעשות איזה שהיא מיכסה, איז  נמרוד לב:

 - - -השהוא אחוז מסויים לחבר'ה צעירים מהפריפריה 

 זה לא רק חבר'ה צעירים, זה כולם.  אורי רוזנווקס: 

בואו נעשה מתודה של דיון. אנחנו נעשה את החלק  ר, אמיר גילת:"היו

הראשון עם היוצרים, נשמע את דבריכם, יש התייחסויות ודברים שאתם רוצים 

 לשאול אותם, בבקשה, אחר כך נעשה את הדיון בינינו ונעבור לחלק השני. 

אני חייב להגיד משהו על צעירים, כי זה לא קשור  אורי רוזנווקס: 

אליכם, זה קשור אל כולם, מדברים המון על צעירים וזה יפה, אני מדבר איתך רק 

על אנשים כמוני ועשר שנים יותר מבוגרים ממני שעובדים בשוק הזה על חייהם והם 

גם צריכים להתקיים ולהתפרנס, זה לא קשור לצעירים, אנחנו במלחמת הישרדות 

 - - -, הכל נכון יומיומית, תבינו את זה, כולנו, וצעירים זה נכון

 אבל אתה יכול במסלול ישיר גם לעשות. נמרוד לב:

 - - -אני הגשתי בקול קורא. אני יכול  אורי רוזנווקס: 



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 7 11.9.2012ירושלים, 

לא כולם פה בקיאים בכל המונחים, הנוהל מדבר  ר, אמיר גילת:"היו

על כך והנוהל אגב גובש ע"י ההנהלה בליווי צמוד של הלשכה המשפטית, שחברי 

ת זה. ואני תיכף אדבר טיפה על ההיסטוריה של הנוהל הזה. אבל המליאה ידעו א

מהפניות יגיעו  50%-בנקודה הזאת שבה אנחנו עומדים כעת הנוהל מדבר על כך ש

באמצעות המסלול החופשי, כשאנשי ההנהלה ואני  50%-באמצעות קול קורא ו

ות קול אבקש תיכף מיואב להתייחס לזה, רואים יתרון שלאוו דווקא בפניה באמצע

במסלול  50%-מגיע באמצעות הקול קורא ו 50%-קורא ולכן מדובר על תמהיל ש

  - יהיו 50%-הפתוח. ואולי יואב בנקודה הזאת תתייחס למה אתם מעדיפים למשל ש

 ?50:  50באותו נושא,  וופא זועבי פאהום:

שאלת הבהרה, אם יש קול קורא הוא גובר על  ר, אמיר גילת:"היו

את אומרת לא יכול להיות שאתה מקבל מישהו במסלול עצמאי מסלול עצמאי, ז

 כשיש קול קורא.

 נכון.  יואב גינאי:

 זה לא קורה. זה לא קורה בפועל. אורי רוזנווקס: 

 זה כן קורה.  יואב גינאי:

 איך זה קורה? אורי רוזנווקס: 

אני אגיד לך למה זה קורה. מה שקרה, השנה  יואב גינאי:

יוחדת משום שבה התחלנו את כל נושא הרפורמה כפי הזאת היא שנה מאוד מ

שאתה קורא לו, באמצע השנה, כלומר חלק מההפקות התקבלו עוד לפני כן, את 

הקולות הקוראים אנחנו מוציאים בסדרות די צפופות משום שאנחנו כבר מתכננים 

את השנים הבאות מבחינת לוח השידורים שלנו, זאת הסיבה שאנחנו מוציאים את 

ת הקוראים באופן יחסי במבול די שוטף. דווקא בגלל שאנחנו רוצים הקולו

השנים  שהחומרים, הדרמות וסרטי התעודה יגיעו ויוכלו לשרת אותנו במהלך

הבאות אנחנו מוציאים עכשיו את המירב שאנחנו יכולים על מנת לקבל את מיטב 

 - - -ההצעות. הקולות הקוראים הספציפיים, לשאלתך, למה מסלול 

 - - -עברת כבר להקדמה שגם אני רציתי  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -למה מסלול  יואב גינאי:



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 8 11.9.2012ירושלים, 

 לשאלתי.  ר, אמיר גילת:"היו

לשאלתך, אנחנו רואים בעצם העובדה שיוצר פונה  יואב גינאי:

אלינו עם הצעה שאינה דווקא במחשבתנו, היא הצעה שהיא לאוו דווקא בעיתוי 

אים בזה דווקא ברכה, אני חושב שזה לטובתכם. אם שאולי אנחנו חשבנו, אנחנו רו

יש לך רעיון שאינו מופיע בקול קורא ואתה רוצה להציע אותו לא בזמן הקול קורא 

סרט אלא אתה אומר, יש אירוע נורא מיוחד שהולך לקרות ואני רוצה לעשות עליו 

תעודה למשל, אז אנחנו פתוחים לזה, אנחנו לא סוגרים את השערים. הטענה 

העדפה של במאי מפורסם על במאי לא מפורסם בהחלט יכולה לעבוד גם בנושא ש

 של הקול קורא, אין לזה שום משמעות אם זה בא בקול קורא או לא בקול קורא.

אבל תרשה לי לתקן שני דברים, הקול קורא הוא  אורי רוזנווקס: 

לא  גם קול קורא לנושאים כלליים ואם תעשו ארבעה מועדים קבועים בשנה אז

תהיה את הבעיה הזאת, כי חלק מהקולות הקוראים הם לנושאים כלליים, מבקשים 

סדרות, מבקשים סרטים, אם תעשו ארבעה מועדים בשנה לא תהיה את הבעיה 

בנייר שהוצאנו לכם על ועדת  5הזאת. דבר שני, אני מפנה אתכם לסעיף ג' 

מכרזים.  התקשרויות ותראו מה המנדט של ועדת התקשרויות עכשיו לבטל

 האפשרות שלהם היא כמעט אינסופית.

 למה הכוונה לבטל מכרזים? יואב גינאי:

פשוט לקבל בלי מכרז. כל מה שאתה אומר הוא  אורי רוזנווקס: 

נכון, אתם חייבים לייצר ניראות, אתם נכנסים בחזרה לשוק, אתם לכאורה שחקן 

ההצעות, על רצינות חדש, תנו ליוצרים להאמין בכם, זה מדבר גם על זמן קריאת 

המשא ומתן והאנשים שיושבים במשא ומתן וגם על הקולות הקוראים. אתם 

חייבים להקפיד על הניראות ועל הענין, אני מסכים איתך בענין הזה אבל הדברים 

צריכים להיות מדוייקים, לא יכול להיות, היוצרים לא מבינים את מה שאתה אומר 

 אני הגשתי לזה, אף אחד לא מקבל תשובות. כי הם אומרים, אני הגשתי לסדרות,

כמה זמן מוגדר למתן תשובה, או שלא נותנים  נמרוד לב:

 תשובה בכלל?

 - - -אנחנו נותנים תשובות  יואב גינאי:



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 9 11.9.2012ירושלים, 

אני רוצה להתייחס. לא עשיתי דברי פתיחה אז אני  ר, אמיר גילת:"היו

תי את זה אעשה אותם עכשיו. קודם כל אני מברך על המפגש הזה וגם אמר

בפורומים אחרים ואנחנו בהידברות, לצערי היא גם גולשת למחוזות אחרים, בתי 

משפט וכו' אבל אנחנו מדברים גם בשוטף ואני שמח על ההידברות וכפי שכבר נקבע, 

אני מקדים פה את המאוחר, יהיו צוותי הידברות קבועים, כבר אמורה להיקבע 

מטעם הרשות לאיש הקשר איתם, כדי ליואב גינאי שמונה פגישה בין היוצרים 

לראות את כל הנקודות שהם רוצים להעלות וזה יגובש למסמך, מה שצריך הנהלה 

הנהלה, מה שצריך מוסדות מוסדות וזה יהיה המנגנון של ההתקדמות הלאה. מעבר 

לזה אנחנו באמת פה בשנה שהיא לא מייצגת, חוק רשות השידור החדש שקבע את 

ת של רשות השידור להפקות מקור ישראליות נחקק באפריל המתווה של המחוייבו

אם אני לא טועה או סדר גודל כזה, באביב האחרון ואני כבר לא סופר את פסח ויום 

העצמאות אבל אנחנו מדברים על דו"ח שמרבים היוצרים לצטט שהוגש על ידי 

רור אני צריך להגיש לכנסת דו"ח. אז ב 15.6-לכנסת כמתחייב כי החוק אומר שב

שמתייחס בפועל לתקופה של פחות מחודשיים לא יכול לשקף  15.6-שדו"ח שהוגש ב

את מה שהוא אמור לשקף כשישה חודשים בשנה אמיתית ואין לי ספק שרשות 

מליון,  74-, כלומר השקעה של כ2012שלה בחוק בשנת השידור תעמוד במחוייבות 

. גם המנכ"ל יודע 2012נת מליון שקל בש 72-כי ההכנסות קצת ירדו, אבל כ 72זה 

את האחריות הכבדה שרובצת לפתחו לעמוד בחוק הזה ואני יודע, כי אני מקבל את 

הפרוטוקולים של הישיבות. לגבי ועדות התקשרויות, אני הייתי פה גם בתקופה 

וועדות התקשרויות לא התכנסו בתדירות כזאת ולא היתה היענות כזאת קודמת 

שמח על כך ואני אומר שוב, האחריות היא של ההנהלה ודיונים כאלה בבקשות ואני 

וההנהלה יודעת את זה ולכן היא עומדת בקצב שלה ומהדיווחים התקופתיים שאני 

מקבל מעבר לדוחות הרשמיים שאנחנו מוציאים לכנסת, כי בוועד המנהל אנחנו כן 

חוק עושים מעקב אחרי זה וגם בוועדת תוגן, אז אנחנו רואים שיש כוונה לעמוד ב

ואני שוב סמוך ובטוח שזה יקרה. הנוהל החדש שאתם מדברים עליו שיכול להיות, 

קודם כל שלא יבינו מדברי שהכל טוב והכל נפלא, יש הרבה מאוד מה לשפר ואני לא 

רוצה פה להוסיף, יש דברים שצריך לתקן אבל אני אומר שוב וגם אמרתי את זה 



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 10 11.9.2012ירושלים, 

שנה בכיוון מסויים, אנחנו  40בישיבה הקודמת, יש לנו עכשיו משחתת שנעה 

מסובבים אותה עכשיו לכיוון אחר וברור שיש קצת פער עד שהיא מסתובבת, אז 

קצת סבלנות ונתתי את הדוגמה המאוד מוחשית של דו"ח שהוגש ביוני ומשקף רק 

חודשיים כשהוא אמור לשקף חצי שנה. וגם עכשיו יש לנו את המחוייבות הזאת 

יודע את זה והוא יעמוד בזה ולאט לאט אנחנו צריכים  מליון והמנכ"ל 74להשקיע 

אפשר  2015גם להראות דברים על המסך. יכול להיות שבעולם אידיאלי של שנת 

אנחנו במירוץ נגד הזמן כי עד  2012-יהיה להגיע לדברים שאתם רוצים, אבל היום ב

מבחינתנו אנחנו חייבים לחתום, גם זה עוד נתון בויכוחים משפטיים, אבל  31.12-ה

, אנחנו נראה את הסכום כי 72-מליון שקל. כ 72לחתום על התקשרויות בהיקף של 

. כשאני נפגשתי איתם בדיוק לפני שנתיים, 36%זה נגזרת של הכנסות הרשות, זה 

לפני שנתיים, עמדתי על הסחבת העמוקה שיש בסוכות בפסטיבל הסרטים 

יתכם על לפני שנתיים ובגלל זה בהידברות בין יוצרים לרשות השידור, אני מדבר א

התחלתי אז לעבוד על הנוהל החדש של ההתקשרויות שמקצר את זמן הדיבורים בין 

היוצרים לרשות ומצד שני גם מגדיל את השקיפות. אלה היו העקרונות, ליאת 

ליוותה אותי עוד אז והתחלנו להכין את הטיוטה הזאת, רק לא היו פשוט מוסדות 

בשביל להשקיע ולכן היתה ההמלצה לגנוז את הנוהל הזה כי  לאשר ולא היה גם כסף

הוא היה נוהל על הנייר בלבד כי לא היה את הכסף להוציא אותו. בעיקרון בבסיס 

הנוהל מבחינתי היו המרכיבים הבאים והתחנות הבאות, ונשאלו פה שאלות אם 

ת, מקבלים תשובות או לא מקבלים תשובות, תחנה ראשונה היא רכז ההתקשרויו

כל בקשה בין אם במסלול של קול קורא ובין אם במסלול של הצעה עצמאית או איך 

שאתה קורא לזה, מגיעה לגורם אחד ברשות השידור, עד אז ממה שאני ראיתי במו 

עיני זה שדחפו למנכ"ל הקודם הצעות במסדרון, דחפו לי הצעות במסדרון, דחפו לו 

אם זה הגיע או לא הגיע, כן קיבל לא  הצעה, ההוא שלחו לו במייל, אף אחד לא ידע

קיבל, כן מטופל לא מטופל. שלב ראשון ההצעה, כל הצעה מגיעה לגורם אחד ברשות 

השידור, רכז ההתקשרויות, כיניתי אותו בשם החיבה ברכה כדי שיהיה לנו גם 

פרסונאלי והברכה היא מנווטת את ההצעות לגורמים הרלוונטיים ברשות, קרי 



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 11 11.9.2012ירושלים, 

דרמה, תעודה, תרבות, ילדים, מורשת וכו'. תוך שבעה ימים, זה  מנהלי המחלקות,

 - - -עדיין בנוהל, זה הנוהל שאני גיבשתי, אני לא זוכר מה מופיע במסמך

 אולי אפשר לאשר אותו מחדש. וופא זועבי פאהום:

הוא מאושרר, בוועד המנהל. תוך שבעה ימים רכז  ר, אמיר גילת:"היו

מודיע מים, תוך עשרה ימים רכז ההתקשרויות ההתקשרויות, זה עלה לעשרה י

למפיק שהצעתו נקלטה במערכת, כלומר אין יותר את הנעלם, זה כן הגיע לא הגיע, 

התקבל לא התקבל, מטופל לא מטופל, תוך עשרה ימים חייבת רשות השידור 

כי לא היה שום  1להודיע למפיק שהצעתו נקלטה במערכת. זאת התקדמות מספר 

. אז זה עובר למנהלי המחלקות שהם מבחינתנו אנשי המקצוע, דבר בהקשר הזה

 ?60הזכרתי אותם, מנהל תעודה דרמה ילדים וכו'. תוך כמה עכשיו לפי הנוהל, 

  - 30זה עובר אליהם תוך עשרה ימים ואחר כך תוך  :בלום ליאת

כדי שנהיה און דה סייף סייד,  60אני ביקשתי  ר, אמיר גילת:"היו

יום הגורמים הרלוונטיים, הגורמים  30, תוך 30-וזה אושר כ 30ההנהלה ביקשה 

המקצועיים ברשות צריכים להעביר את ההצעה המנומקת לוועדת התקשרויות, 

כלומר יש פה זירוז של המהלכים, עוד פעם, מי שלא בקיא במטריה, עד אז היה אן 

ים כאלה. לימיטד, יכלו לסחוב את זה שלוש שנים וגם חמש שנים ואני שמעתי סיפור

יום להגיש את המלצתו  30יום, מנהל המחלקה חייב תוך  30-ועכשיו זה מוגבל ל

המנומקת לוועדת התקשרויות, כן או לא. אז מכונסת ועדת התקשרויות. בגלגול 

הקודם בזמן שאני שירטטתי את קווי המתאר של הנוהל הקודם לא היתה ועדת 

באיזה יום בשבוע פעם בחודש או התקשרויות, עד כדי כך שביקשתי להכניס לנוהל 

פעם בשבועיים בהתאם תכונס הוועדה. היום לשמחתי זה מיותר כי הוועדה 

מתכנסת לפחות פעם בשבוע אז יש פה גם ענין של השינוי הדרמטי הזה שוועדת 

 פעם בשבוע. התקשרויות מתכנסת בקביעות

רק רציתי להגיד שאנחנו לא רק דנים  יוני בן מנחם:

לא יש לנו נוהל שנקרא הסרת חסמים, אנחנו יושבים בעיקר בלי בהתקשרויות א

לדון בתוכן אלא לבדוק איפה יש חסמים ברשות השידור בין כל גורמי המטה 

השונים כדי לפתוח את החסמים האלה. יכול להיות שיש מידה של צדק בדברים, 
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 12 11.9.2012ירושלים, 

ועדות אנחנו חייבים לעבוד לפי הנהלים של רשות השידור, אתם יודעים שיש את הו

, יש את ועדת 250השונות, ועדת מכרזים א' וכל התקשרות שמעל זה, יש את ועדת 

תוכן, כל הדברים האלה אנחנו חייבים להעביר אותם בפילטר הזה של ועדות 

המליאה, לכן לפעמים יש עיכובים אבל אנחנו עושים כהנהלה דיונים של הסרת 

יים לפני שזה מגיע לוועדות חסמים כמעט כל שבוע, כדי לפתוח את החסמים הפנימ

 של המליאה. שם אנחנו גם מנסים לזרז אבל לא תמיד זה בידנו. 

אלה קווי המתאר של הנוהל המתוקן, בינתיים  ר, אמיר גילת:"היו

נכנס המנכ"ל לתפקידו, לקחה ההנהלה את הנוהל והכניסה בו עוד שינויים כאלה 

חינתי אמרתי, מה שחשוב ואחרים והנוהל הזה הובא לאישור הוועד המנהל. מב

בנוהל הזה זה קיצור ההליכים, מאן לימיטד זה הוגבל, ואני אומר ששמעתי סיפורים 

ימים כי  67ימים,  67-רבים על שלוש שנים וארבע שנים ושנתיים וכו', זה הוגבל ל

הכנסנו לנוהל גם את הנושא של האישור במוסדות ותיכף אני אתייחס לזה. יש פה 

 ההליכים ביחס למה שהיה בעבר ואני מאוד שמח על כך. קיצור דרמטי של 

 .אי אפשר להוריד חלק, זה ויה דה לרוזה אורי רוזנווקס: 

ימים זה בירוקרטיה כי  67-אתה לא יכול להגיד ש ר, אמיר גילת:"היו

קיצרנו את הדבר הזה. גם לגבי המוסדות, אנחנו שינינו גם פה את המנגנון ואפילו 

היום בשבוע הקבוע אמרתי לחייב את ועדת התקשרויות כשדיברתי בזמנו על 

להתכנס ביום שלישי ואז ביום שני שלאחריה כשאני יודע מראש תכונס כסר ועדת 

התוכן. אז כרגע זה מתבצע בדרך טיפה אחרת, בתום כל שייבה של ועדת 

התקשרויות אני מקבל את החלטותיה וההחלטות האלה מועברות לידיעת חברי 

כבר לא דנה  250ז אנחנו מקצרים דרמטית את ההליכים האלה כי ועדת תוכן וא

בעניינים התכניים, היא יודעת שוועדת תוכן אישרה את, לפעמים זה רק רצועה, 

אנחנו מאשרים רק רצועה, אנחנו לא נכנסים, אם זה הסיפור האמיתי אנחנו לא 

אושר ע"י יודעת שזה מ 250דנים בוועדת תוכן בכל סרט וסרט, אז ברגע שוועדת 

ועדת תוכן ופה זה עכשיו ענין של ימים אם לא שעות לפעמים, בין אישור בוועדת 

מתכנסת בתכיפות רבה יותר ואנחנו  250התקשרויות לאישור בוועדת תוכן, גם ועדת 

גם בהקשר הזה נתנו מסלול ירוק להפקות. אני לא יכול להגיד שהיתה הפקה 
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כזה או אחר שקשור למוסדות, לפחות שנתקעה בגלל איזה שהוא הליך בירוקרטי 

. אז זה הנוהל ואנחנו עשינו מאמץ רב, ושוב, יכול להיות שטעינו 250-במה שקשור ל

- - - 

 כמה זמן הוא מבוצע?  וופא זועבי פאהום:

מליון. שכחתי  74-מאפריל, מיום שקיבלנו את ה ר, אמיר גילת:"היו

ואני רואה בהם בני ברית ה להגיד עוד משפט חשוב, אנחנו והיוצרים באותה סיר

והם רואים בנו בני ברית ולכן אמרתי גם בוועד המנהל שכל הקונפליקט הזה הוא 

השקיעה רשות  2010כאילו רוב מהומה, כי כולנו רוצים את אותו דבר. בשנת 

אני ביקשתי להגדיל את זה  2011השידור שמונה מליון שקל בהפקות מקור, בשנת 

, השלשה של ההשלה 74אנחנו נשקיע  2012ום, בשנת מליון, לשלש את הסכ 25-ל

ומפה אנחנו כבר נכנסים למתווה של החוק, הרפורמה היא כבר בלתי הפיכה, אנחנו 

עם התנאי המתלה האחרון שיכול להיות שיפתר בזמן הקרוב ביותר והרפורמה 

מליון.  200יוצאת לדרך ואז אנחנו יודעים שבשנה החמישית אנחנו משקיעים כבר 

ל שוב, לוקח זמן וגם תחשבו על תהליך שהתחיל באופן לא מסודר, פתאום פרץ אב

 74-באביב החוק הזה ורק מהאביב אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשקיע את ה

מליון, כי הוא  74-מליון ויותר מזה, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו לוקחים את הכסף ל

עוד בלי החוק ועוד לפני  2012-בש 2011מתוקצב. הוועד המנהל החליט כבר בנובמבר 

מליון שקל בהפקות מקור שזה דרמה לעומת  60הבג"צ שלכם, שהוא משקיע 

מליון והוועד המנהל החליט שבלי קשר לרפורמה הוא משקיע  24-השמונה מליון וה

 בעקבות הרפורמה.  74-, לשמחתי זה גדל ל2012-מליון ב 60

, פשוט ככה, אני יודע מה שמתואר פה לא קורה כל אורי רוזנווקס: 

- - - 

 אז תיכף נגיע לזה. ר, אמיר גילת:"היו

 לא קורה בעתיד גם.  אורי רוזנווקס: 

זה דבר אחד. דבר שני שעשינו זה קבענו את  ר, אמיר גילת:"היו

התמהיל. ועדת התוכן שלנו לפני חודש חודשיים אישרה את התמהיל. אני לא רציתי 

שנגדיר לאן הם יוצאים ולכן קבענו בוועדת התוכן מליון יצאו ככה סתם בלי  74-שה
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נשנה את התמהיל, כי  2013-, יכול להיות שב2012מהתקציב לשנת  45%-תמהיל ש

יהיה לנו יותר זמן להיערך אבל כרגע חשוב לשים אצבע על הסכר ושהכספים לא 

מהתקציב יוצא לדרמות, זה אגב בתיאום  45%ירוצו לדברים שאנחנו לא רוצים, אז 

מהתקציב כי דרמות  45%הולך לדרמות,  45%ם ההנהלה, זה לא משהו שהונחת, ע

הולך לתרבות ובידור. אז  30%-הולך לסרטי תעודה ו 25%זה עסק הרבה יותר יקר, 

זה בהקשר לתמהיל, להגיד פה שהכספים יוצאים בלי שאנחנו יודעים לאן, אנחנו 

תרבות שי סוגה עילית אבל יוצא לסוגה עילית. יכול להיות שגם ב 70%-יודעים ש

 לסוגה עילית שזה יפה.  70%לכל הפחות 

אני רוצה להגיד שכל מה שתואר עכשיו לא קורה,  אורי רוזנווקס: 

פשוט ככה. אני יכול לתת לכם את הדוגמה של הקול קורא של התיעודי הבודד 

שאנשים קיבלו בסוף חודש יולי תחילת אוגוסט הודעות שהם עלו לוועדת 

 - - -ות התקשרוי

עוד פעם קטעת אותי, תן לי רק להשלים, פשוט  ר, אמיר גילת:"היו

סדרי חשוב לי שתהיה התמונה הכללית. דבר אחר שאני רוצה להגיד זה הנושא של 

. ברגע שהחלטנו והוחלט בשבילנו ואנחנו שמחים על ההחלטה 2012עדיפויות של 

, יש 2012-מליון שקל ב 74הזאת והלוואי והיינו משקיעים יותר, שאנחנו משקיעים 

לנו חובה גם כלפי לוח המשדרים ולכן מצאנו את המינון שלדעתי הוא מינון נכון. 

לתעודה. אני  25%-הולך לדרמות ו 45%ואמרתי כבר, התמהיל, זה לא משנה מה, 

הנותרים. יש דברים שאנחנו צריכים, אני קורא להם ותסלחו  30%-כרגע מדבר על ה

קיז, דברים שיראו על המסך עכשיו. דרמות לוקח להפיק שנתיים לי על הביטוי, קווי

שלוש, סרטי תעודה קצת פחות אבל גם זה לא במיידי. ויש צורך להראות לציבור 

שדברים משתנים ברשות השידור ולהקדים הפקות שאתה יכול להעלות על המסך 

השינוי רוצים ליחצן, להשיק את  2013עכשיו וקל וחומר בינואר. אנחנו בינואר 

המלא פעיל, רשות  HD-הדרמטי ברשות השידור כי בינואר יהיה לנו גם את ה

כולל כתבות מהשטח  2013מלא בינואר  HD-השידור הטלוויזיה הישראלית תעבור ל

במבט וכו', זאת אומרת מהפכה אמיתית, כל השדרוג הטכנולוגי קורה ואז למלא גם 

זוכרים ועדת התוכן קבעה את  את לוח המשדרים בתכנים החדשים. כי כמו שאתם
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תפיסת השידור החדשה של הפריים טיים בתשע, מבט בשמונה לשמונה וכו', ורצועה 

ישראלית בפריים טיים ובינואר יתחילו להגיע הניצנים הראשונים של הדבר הזה 

ולכן לעניות דעתי טוב עושה ההנהלה שהיא מקדמת קודם כל את הקוויקיז כי זה 

היה מוכנה בעוד שנתיים וחודשיים או בעוד שנתיים ושלושה לא משנה אם הדרמה ת

חודשים כשבינתיים אנחנו יכולים לקדם את הדברים המהירים יותר ושהצופה 

עכשיו וקל וחומר בינואר ירגיש את השינוי. והדבר האחרון שאני אומר, הועלה פה 

ימים, הנושא של פרוטוקולים, אז אני מבקש לשמוע, לדעתי פרוטוקולים כן מתקי

אבל אם לא אז תגידו שלא, כי אני מקבל סיכומים, אני לא יודע למה אתה קורא 

פרוטוקולים אבל מבחינתי יש רישומים והדבר האחרון שאמרת זה לגבי המנכ"ל, 

וזה גם היה בנוהל עוד לפני שהמנכ"ל הנוכחי נכנס לתפקידו, כן הצבעה לא הצבעה, 

למנכ"ל הקודם, שברגע שהוא העורך אני מסתכל על זה אחרת ואמרתי את זה גם 

הראשי והוא נושא באחריות העליונה לתכנים שמשודרים הוא חייב לשאת באחריות 

אבל צריכה להיות לו גם הסמכות, זאת אומרת לא יכול להיות שיהיה פורום שיכפה 

על העורך הראשי לשדר דברים שהוא כעורך ראשי חשוב שצריך לפסול. אז אלה 

 הערותי. 

אבל הוא מוציא את הקול קורא אז הוא לא יקבל  עבי פאהום:וופא זו

 משהו שהוא בניגוד לקול קורא שהוא מוציא. 

 נכון. ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה להעיר מספר דברים. התהליך, תרשים  אורי רוזנווקס: 

הזרימה המפואר שתואר פה לא קורה, הוא פשוט לא קורה. אני יכול להגיד לכם על 

סינגל, סרטי תעודה, אנשים קיבלו הודעות בסוף חודש יולי תחילת  דוקומנטארי

אוגוסט שהם עלו לוודת התקשרויות שעל פי הנוהל החדש אמור לקחת שבעה ימים, 

 עד היום הם לא קיבלו תשובה. 

לא מוכר לי מכתב כזה שבו אנחנו מודיעים שמשהו  יואב גינאי:

 עדת התקשרויות.עלה לוועדת התקשרויות. אנחנו מודיעים אחרי ו

 לא, הם קיבלו הוראה, אני אסביר לך מה היה.  אורי רוזנווקס: 

 אז אני לא מבין מי הוציא את זה. יואב גינאי:
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קיבלו הודעה ממחלקת תעודה שהפרוייקט שלהם  אורי רוזנווקס: 

עולה לוועדת התקשרויות והם צריכים לספק לפעמים מסמך כזה או אחר שחסר 

 תקשרויות.והם עולים לוועדת ה

לא, אז אני רוצה לתקן אותך. על פי הנוהל אנחנו  יואב גינאי:

 דורשים מכל המועמדים את כל המסמכים, בלי קשר לוועדת התקשרויות.

אבל זאת ההודעה שהם קיבלו, אני קיבלתי פניות   אורי רוזנווקס: 

 של יוצרים. 

אז אם הם קיבלו זה היה בטעות, אני לא יודע מי  יואב גינאי:

שלח הודעה כזאת, אנחנו מקפידים לקבל את כל המסמכים לפני שאנחנו עוברים על 

החומר. אנחנו לא יכולים לעבור על חומר ולשפוט אותו אם אין לנו את כל 

 המסמכים הנדרשים. 

אנשים קיבלו הודעה שהם הגיעו לוועדת  אורי רוזנווקס: 

רויות, הוייה דה לרוזה התקשרויות, בפועל הנושא לא ננדון, גם אחרי עודת התקש

לא נגמרת בוועדת התקשרויות, עד היום לחתום חוזה ברשות השידור היה לוקח 

מעל שנה בהרבה מקרים ואני לא רוצה להיכנס למה שדיברתי בוועד המנהל על 

המשא ומתן איך שהוא מתקיים היום, שזה דבר שאין לו אח ורע. אני אומר לכם, 

ך את התהליך הזה ליעיל אתם לא תהיו הכי פשוט, אם אתם לא תדעו להפו

ואני אגיד אני עכשיו  8אטרקטיביים, כי אם אני אעמוד עם הצעה מול יס דוקו וערוץ 

  ואז אולי אני אראה, אז לא עשיתם כלום.חודשים ברשות השידור  8-9הולך לחכות 

 איך זה עובד במקומות אחרים? נמרוד לב:

עשה, הוא הרבה יותר במקומות אחרים הדבר נ אורי רוזנווקס: 

 יעיל והרבה יותר פשוט, כולל הרשות השניה. 

 תתאר לנו. נמרוד לב:

אני אתאר את הרשות השניה או קרנות ציבוריות  אורי רוזנווקס: 

שהן באופן מסויים מחוייבות לסטנדרטים של רשות ציבורית. אתה מגיש הצעה, 

 - - -בדרך כלל לוקח כחודשיים עד שלושה לקרוא 

 יש שם גם קול קורא? ועבי פאהום:וופא ז
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 יש קולות קוראים. אורי רוזנווקס: 

 יש גם מסלול ישיר?  נמרוד לב:

אני בכוונה מדבר על הרשות השניה ועל הקרנות  אורי רוזנווקס: 

הציבוריות. אתה מגיש או בקול קורא ספציפי, ברשות השניה זה רק במכרזים, זה 

אתה מקבל תשובה שיים וחצי עד שלושה לא קולות קוראים, אתה מגיש, תוך חוד

ובדרך כלל עד ארבעה חודשים אתה חותם חוזה. אני לא אדבר יותר כי אני רוצה 

 - - -לתת לחברים שלי, אני פונה לחברי המליאה 

שאלה, יש גם מסלול ישיר או ששם זה רק  נמרוד לב:

 מכרזים?

 זה רק מכרזים. ברשות השניה  אורי רוזנווקס: 

הוא מדבר על הרשות, הוא לא מדבר על קשת  עמית ליאור:

 רשת.

 מנסה להבין, פשוט חשוב לי להבין.  אני נמרוד לב:

 אני מדבר על גופים ציבוריים. אורי רוזנווקס: 

אני רוצה להבין איך אתם רואים את הדרך הנכונה  נמרוד לב:

 - - -לעשות 

את  אנחנו חושבים שצריך לקבוע באופן חד משמעי אורי רוזנווקס: 

כמות ההצעות שיוצאות במכרז, שכולם יוכלו להתחרות בהם, בטח כשמדובר על 

לייט נייט או תוכניות אירוח, זה חייב לצאת במכרז וזה לא קורה פה. לגבי דרמה 

ודוקו אפשר לעשות אחד משני הדברים, או מכרזים כמו ברשות השניה או לעשות 

קורא אתה עושה כללי ואתה  פעמים בשנה ובזה הכל יפתר ובקול 4-5קול קורא 

 עושה ספציפי. לא יתכן שזה יקח כמעט שנה לחתום פה חוזה. 

 אתם מציעים לבטל את המסלול הישיר?  נמרוד לב:

אנחנו מציעים שיהיה תמהיל הגיוני, קודם כל  אורי רוזנווקס: 

 - - -שיקבע אחוז בנוהל התקשרויות של כמה הולך בקול קורא וכמה חופשי 

 קבוע, יש. ר גילת:ר, אמי"היו

 כמה אתם חושבים שצריך?  נמרוד לב:
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לא, יש בלי הגבלה, הסעיף החדש הוא בלי הגבלה,  אורי רוזנווקס: 

 - - -אפשר את הכל בלי מכרז. ודבר שני 

 תן לנו משהו ספציפי. נמרוד לב:

אני חושב שצריכים להיות חמישה קולות קוראים  אורי רוזנווקס: 

 י קול קורא שמכיל את כל הז'אנרים.בשנה, כל חודשיים וחצ

 - - -עוד פעם, לגבי המסלול הישיר  נמרוד לב:

לעניות דעתי, זאת לא הדעה של כל חברי, אני  אורי רוזנווקס: 

חושב שגוף ציבורי כמו רשות השידור צריך להתנהל רק עם מועדים בדוקים 

 שמתקיימים כל חודשיים, או מכרז או קול קורא כל חודשיים. 

שהיא  2012אני רק מציע שנפריד את הדיון בין  ר, אמיר גילת:"היו

 . 2013כאמור שנה מיוחדת שבמהלכה אין לנו זמן לכל הדברים האלה, לבין 

 - - -מה לגבי התמהיל  נמרוד לב:

אני חושב שאפשר לדבר על זה, זה דבר שהוא יכתב  אורי רוזנווקס: 

 יהיה יחס, שאנשים לא יחיו באפלה. ויהיה ראוי, אנחנו גם בעד הגשה חופשית אבל ש

אנחנו פה בעדכם, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו  נמרוד לב:

 רוצים להבין מכם בדיוק מה, אתם צריכים להיות ספציפיים. 

אני אומר שני דברים, לקבוע בנוהל התקשרויות  אורי רוזנווקס: 

במכרז או  באופן ברור ומוחלט כמה מהתקציב יוצא בהפקות ישירות וכמה יוצא או

בקול קורא, באופן מדוייק, שלא תהיה אפשרות לבטל את הכל, כרגע הנוהל החדש 

מאפשר להגיש את הכל בלי מכרז אם המנכ"ל רוצה. ולעשות לדעתי חמש פעמים 

בשנה הגשות מסודרות שיהיו פתוחות לכולם ואז זה עונה על כל הדרישות. עכשיו 

יאה, אני מבקש מכם לדון באופן אמיתי אני רוצה להגיד דבר אחרון ואני פונה למל

בנוהל התקשרויות החדש הזה, יש בו פגיעה בפלורליזם, יש בו שחיקה של מעמדם 

של אנשי המקצוע בתוך רשות השידור ואנחנו גם נפנה באופן ישיר בענין הזה, אני 

מבקש מכם ללמוד את נוהל ההתקשרויות החדש, זה אחריות שלכם כנציגי ציבור 

לא רק באלה שאנחנו הבאנו אלא בהכל. לא יכול להיות שהנוהל הזה ולדון בו, 
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יתקיים כפי שהוא והאחריות שלכם כחברי מליאה נציגי ציבור לדון באופן אמיתי 

 בנוהל הזה. 

אתה לא יכול להגיד לנו דברים כלליים שהנוהל,  חני פרי:

 יש לכם הערות ספציפיות לנוהל?

 - - -צבעה זה שבוטלה זכות הה אורי רוזנווקס: 

 אתם מוכנים לכתוב את ההערות? חני פרי:

 הכל הוגש לכם. אורי רוזנווקס: 

אורי, יש בעיה בזה שאתה אומר שבוטלה זכות  נמרוד לב:

ההצבעה, אתה צריך להבין, אנחנו לא, אתה חי את הנושא הזה, אתה קופץ שמונה 

 צעדים קדימה. 

ניה בכתב ואנחנו הגשנו לכם נייר, אנחנו נעשה פ אורי רוזנווקס: 

 נבקש מכם לדון בו. 

אין לי הרבה מה להוסיף, יש כמה דברים שהם  עמית ליאור:

 - - -מאוד עקרוניים 

 לא צריך לחזור על מה שהוא אמר.  וופא זועבי פאהום:

 אולי שקצת נבין יותר.  נמרוד לב:

יש לי הערה כללית וזה מתקשר אליך, אנחנו, אני  בלהה כהנא:

יוטה גמורה בנושאים האלה, לא מבינה כלום ולא יודעת כלום, יש לי לפחות, אני הד

קומון סנס, לא יותר מזה. אתם צריכים לדבר אלינו במונחים של אנשים שלא 

שעות  24את זה שוחים בדברים. אתה זורק המון מידע, אנחנו לא שם, אתם חיים 

  ואני לא. אז כשאתם מכוונים את הדברים תכוונו להדיוטות כמוני.

עמית ליאור, אני יושב ראש איגוד התסריטאים.  עמית ליאור:

כתבתי כל מיני סרטים שראיתם, סדרות טלוויזיה, אני מאוד מנוסה, אתה שואל 

אתה  2שאנחנו לא מדברים על הרשות לצורך הענין, ערוץ  2איך זה עובד בערוץ 

א מצא מגיש משהו למנהל מחלקת הדרמה, הוא מקבל את ההצעה שלך, במידה והו

אותה ראויה הוא מוציא אותך לאיזה שהוא תהליך של פיתוח, הפיתוח מוגדר בזמן 
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מגיש, מרחיב את ההצעה שלך ובדרך כסף, בתמורה לזה אתה  Xמוגבל, אתה מקבל 

 - - -כלל תוך שלושה חודשים עד ארבעה חודשים בשני שלבים 

שהיא תבדילו בין המושגים, יש את הרשות השניה  ר, אמיר גילת:"היו

מועצה, היא גוף ציבורי שמפקחת, היא הרגולטור שגם מוציא קולות קוראים, לבין 

 הזכיינים עצמם. 

 אני מדבר על זכיין, איך זה עובד אצל הזכיין.  עמית ליאור:

 זה כמו המסלול הישיר פה.  נמרוד לב:

בין אם מנהל מחלקת הדרמה מוציא החוצה, יש לי  עמית ליאור:

 - - -צעה הזאת הצעה ואני מגיש לה

 - - -אז מי שיותר בכיר ויותר מקושר יש לו יותר  נמרוד לב:

אני רוצה להגיד לך שהייתי מנהל מחלקת הדרמה  עמית ליאור:

, כל מה שמגישים אנחנו קוראים הכל באופן עקרוני, משתדלים לתת 10בערוץ 

יותר  תשובה כן או לא, קראתי, תוך שבועיים שלושה כדי לא להחזיק את האנשים

מדי זמן, מהרגע שמוצאים דבר מה שעושים והשנה לצערנו אין זמן בגלל קוצר 

הזמן, עושים מסלולי פיתוח, מסלול הפיתוח הזה הוא מוגבל בזמן, בדרך כלל תוך 

דשים שאתה בתמורה לזה צריך להגיש שלושה חודשים שלב ראשון ועוד שלושה חו

רוצה להלאות אתכם בכל מיני ואז אתה יודע אם יש לך סידרה או לא. אני לא 

דברים שחייבים דברים יותר מדי מקצועיים, אני רוצה להגיד ככה, יש כמה 

להתקיים, השבוע התבשרנו שאנחנו הולכים לשבת עם הצוותים המקצועיים, זה 

מאוד משמח אותנו, יש עוד דברים שהם קריטיים שהם חייבים לקרות. א' זה לשבת 

כן את כל ההסכמים ואת התעריפים שלנו, במשך עם האיגודים המקצועיים ולעד

שנים מכיוון שלא נעשה פה שום דבר זה לא קרה, זה דבר שחשוב מאוד שהוא יקרה, 

דבר שני, נמרוד אתה בטוח תבין לליבנו, כל הסיפור של זכויות יוצרים ותמלוגים 

ובעלות על השותפות בבעלות משום מה לא מוסדר, לא סגור כמו שצריך, אנחנו 

 יכים להגיע ולסגור את הדברים האלה.צר

 מה זאת אומרת? נמרוד לב:
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, ברור 2ברור מאליו שאם אני כותב משהו לערוץ  עמית ליאור:

לגמרי שזכויות היוצרים שלי נשארים ושאני מקבל תמלוגים. הדבר הזה כרגע עוד 

 - - -לא סגור, עוד לא תפור 

 פה אתה לא מקבל תמלוגים? נמרוד לב:

זה לא ברור מאליו. לא ברור מאליו שכל דבר שאני  עמית ליאור:

 כותב יהיה לי סעיף שמקנה לי את זכויות היוצרים. 

 אבל הם שמורות על פי חוק הזכויות האלה.  וופא זועבי פאהום:

, זכויות היוצרים 2כשאתה עובד מול זכיין בערוץ   נמרוד לב:

 הם שלו או שלך?

בלעדי אצלי וזאת הזכות ביצוע פומבי נשאר באופן  עמית ליאור:

 שמקנה לנו תמלוגים. 

 וזכות היוצרים? נמרוד לב:

זכות היוצרים זה תלוי, אפשר להיכנס לזה, אני לא  עמית ליאור:

 - - -יודע, זה תלוי, בכל זכיין זה נפרד, זה קיים אבל שאלה אם זה רזולוציה 

בין זה בדיון, כי החוק קובע, זה בדיון ביניכם ל וופא זועבי פאהום:

 הרשות. הסדרת זכויות היוצרים זה כבר בדיון? 

היה דיון, התחילו דיונים, הופסקו, לא נמשכו,  עופרה אייבר:

 אנחנו רוצים להמשיך. 

יש פה את הנייר השני שהגשנו לכם, יש בו את כל  אורי רוזנווקס: 

 הדרישות שלנו, ברור לנו שאי אפשר להסדיר את הכל כאן. 

רה ואני מנכ"לית איגוד המפיקים. דווקא שמי עופ עופרה אייבר:

בגלל הנסיון הרב שנים בעבודה מול מועצות גילינו שיש משהו מאוד מפרה בעבודה 

המשותפת הזאת, יש המון דברים שחברי המועצה לא תמיד מתמצאים בהם או 

, לשמוע גם את שואלים שאלות ודווקא העבודה המשותפת עם איגודי היוצרים

יעה והמון פעמים פתחה תהליכים וקידמה אותם. אני חושבת הקול שלנו מאוד סי

שזה משהו נורא חשוב, גם יש איזה משהו נכון בזה שהגוף הזה יוכל, יהיה לו את 

הכלים כדי לפקח או לבקר או איך שזה נקרא אצלכם, על הגוף המבצע, לפחות כדי 
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רת גם פה שתבינו את השפה ותשמעו את השטח. אני אמרתי בוועד המנהל ואני אומ

ואני פונה אליך אמיר במיוחד, מכיוון שאפרופו כל הקולות קוראים, אנחנו אמנם 

איש זה לא מעט אנשים שמדברים אחד  4,000איש בתעשייה הזאת אבל  4,000רק 

עם השני והתחושה בין האנשים היא שהקולות קוראים מכורים, לא מקבלים 

, 2012שות וחבל, אתה אומר תשובות אבל שומעים שההוא וההוא וההוא, יש תחו

אני אומרת לטובת הגוף הזה, לטובת רשות השידור, תנקו את השטח שהתחושה 

בחוץ תהיה תחושה נקיה, כי התחושה היא לא נקיה ואנשים אומרים, עוד פעם את 

שולחת לנו קולות קוראים של רשות השידור, זה מראש מכור, זאת התחושה. זה לא 

ה לא ארבעה וזה לא עשרה, יש המון כאלה שכל הזמן בן אדם אחד זה לא שניים ז

 פונים בכל מיני פניות לכל אחד מהאיגודים, זה לא רק באיגוד המפיקים.

 אלה דברים נורא חמורים מה שאת אומרת.  יואב גינאי:

 אלה התחושות בשטח.  אורי רוזנווקס: 

אבל לתחושות יש איזה שהוא בסיס, יש איזה שהן  יואב גינאי:

 , זה לא נכון.הוכחות

אני תמיד נותנת כדוגמה, כשהבן שלי אומר שחבר  עופרה אייבר:

שלו נפגע ממנו והוא לא עשה שום דבר, אז אני אומרת, קודם כל אם הוא פגוע 

 תקשיב לו.

 לזה אני מסכים איתך לגמרי.  יואב גינאי:

איש שהתחושות שם מאוד  4,000יש תעשייה של  עופרה אייבר:

 תבדקו, בואו תנקו, בואו תפשטו.  לא פשוטות, בואו

 תפנו אותנו לאן לבדוק.  וופא זועבי פאהום:

איך התחושות לגבי הגופים האחרים? לגבי גופים  נמרוד לב:

 אחרים זה מרגיש בסדר, הכל נקי?

 בדרך כלל כן. גם הציפיות, זה תלוי מאיזה גוף.  אורי רוזנווקס: 

א שמעתי שיש דווקא לפי מה שתיאר עמית אני ל נמרוד לב:

 שם איזה שהיא מערכת בקרה.
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יש ציפיות אחרות מכל גוף, בגלל שזה גוף ציבורי  אורי רוזנווקס: 

שאנשים משלמים אגרה והרשות השניה והקרנות, יש רגישות לענין הזה. באופן 

טבעי גוף שהוא פרטי אנחנו פחות יכולים להתערב במה שקורה שם אבל הציפיה 

חילת הדברים שלנו, אנחנו רוצים שפה יהיה הבית שלנו, שלנו ובזה אני מחזיר לת

שאנחנו קודם כל נבוא לפה ופה אנחנו נדע, גוף פרטי, אבי ניר מצידו יכול לעשות 

 כמעט מה שהוא רוצה, אבל זה לא פה, פה זה של כולנו. 

שמי נגה, אני מנהלת את איגוד עורכי תמונה וקול  נגה בריינס:

ורכי סאונד. אני עוד פעם אשאל, עורכי וידאו חברי איגוד בישראל, זה עורכי וידאו וע

עובדים בשביל רשות השידור, רשות השידור מוציאה עריכות לאולפני תל אביב, זאת 

איזה שהיא היסטוריה שקרתה ואני לא יודעת למה, זה קרה הרבה לפני זמנכם אבל 

בכל מקום אולפני תל אביב לוקחים את העמלה שלהם על השכר של העורך בזמן ש

אחר כל גוף הפקה אחר משלם ישירות לעורך ומשלם לחדר עריכה, רשות השידור 

משלמת לחדר העריכה, חדר העריכה משלם לעורך סכום מאוד קטן ממה שהוא 

מקבל מרשות השידור והמון כסף מתבזבז ברשות השידור על הקבלן הזה וזה קבלן 

 - - -כבר שנה חופרים על זה כמו שומרים, כמו מנקים, כמו כל דבר אחר. אנחנו 

 מה אתם מציעים? וופא זועבי פאהום:

אנחנו מציעים שרשות השידור תשלם ישירות  נגה בריינס:

 לעורכים, תחסוך כסף ותשלם להם שכר נאות. 

אתם זקוקים לחדר  אבל איפה תעשו את העריכה? וופא זועבי פאהום:

 העריכה הזה? 

י תל אביב זה לא בעיה, לשכור חדר עריכה מאולפנ נגה בריינס:

שקל מקסימום למשמרת, אבל פה אולפני תל אביב משלשלים לכיס  240זה עולה 

שלהם כמה מאות שקלים ולפעמים אפילו יותר מאלף שקלים על כל משמרת כזאת 

וזה כסף שיכול היה להגיע לעורך כשכר הוגן וגם לרשות השידור. שמעתי, זה 

כם, שאתם בונים חדרי עריכה, שהפרילנסרים, שמועות, אני לא יודעת מה קורה אצל

אם העורכים האלה הם פרילנסרים, יעברו לערוך ברשות השידור. אני רוצה לדעת 

ואני רוצה שישלמו להם שכר הוגן, אני רוצה שרשות  זה קורה, מתי זה קורה
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דרך אולפני תל אביב, אלה עורכים ת לעורכים בלי לעבור והשידור תשלם ישיר

ר לקחה מלכתחילה, הם עורכים את הכתבות ביומן, הם עורכים כל שרשות השידו

 מיני תוכניות לילדים, חבל על הכסף וחבל על עוגמת הנפש הזאת. 

 זה כבר רזולוציות אחרות.  ר, אמיר גילת:"היו

אני רוצה להתחיל מהדברים שאמרתם בסוף, ואני  אורי ארבל גנץ:

ה אנחנו כחברי מליאה שומעים אומר את זה כחבר מליאה שלצערי בשנה האחרונ

מלא מעט מקומות את הטענה שהשמעת, שהדברים לא שקופים והדברים מכורים 

והדברים לא הוגנים והדברים לא יעילים ולא מסודרים, אני חושב שאנחנו מנסים 

להבין בעצמנו מה קורה ולעבור איזה הוא תהליך. אני חושב שבתוך כל מה שאתם 

השניה היא קצת בעייתית, הרשות השניה לכשעצמה  מעירים ההשוואה עם הרשות

עובדים, היא גם הרגולטור,  1,800עובדים, רשות השידור היא  150היא רגולטור עם 

המייצר, היא גם כפופה לחוק אחר שמחייב אותה פעמים היא גם המפיק, היא גם 

להרבה מאוד דברים ארכאיים ואנחנו באיזה שהם תהליכים של שינוי. אני מנסה 

להבין מה אתם אומרים והכל נשמע לי הגיוני, מה שאני רוצה להציע, מאחר ואתם 

בהתדיינות בזכויות יוצרים עם הלשכה המשפטית שזה ממש לא התחום שלנו, יש 

פה הצעות לנוהל, אני מנסה ככה לרשום את הדברים שאתם אומרים, אתם מעלים 

ע מה קורה, שיהיה איזה סוגיה שנראית לי טריוויאלית של שקיפות, שקודם כל נד

שהוא תכנון וסדר מראש, אם אני אומר משהו לא נכון אז תעצרו אותי, שיהיו 

קריטריונים ברורים לבחירה ושיהיו תשובות בזמן סביר. זה פחות או יותר. מה 

שאני רוצה להציע לאמיר, מאחר ואני שומע פה לראשונה, הדיונים לא היו במליאה 

ננהל איזה שהוא דיון אחרי החגים, אולי יותר מפורט, אלא בוועד המנהל, שאנחנו 

אתם טוענים שהדברים למרות הנוהל לא מיושמים, יכול להיות שיש כאן איזה 

שהיא שנת מעבר שאנחנו כולנו יודעים את כל הבעיה, גם מנכ"ל נכנס לתפקיד וגם 

 הרבה מאוד בעלי תפקידים נכנסו בדרך וחוקר רשות השידור, אז מה שאני רוצה

להציע לאמיר, יש לנו ישיבה אחרי סוכות, שנשקיע בזה יותר זמן, גם יהיו יותר 

חברים וגם נקבל יותר פרטים ברזולוציות, גם הלשכה המשפטית תדע להגיד לנו מה 

שלפחות בחלקם סיבות למה הדברים האלה כמו שמתוארים פה בנוהל  שהיה ואם י
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כן אתם חושבים שזה עדיין לא  על פניו אמורים לפתור את הבעיות האלה, אלא אם

פתרון מספיק וראוי, אז נוכל לרדת לרזולוציה יותר פנימית ואני מאוד אשמח ואני 

מבקש מאמיר שנשוב גם בנוכחותכם לשמוע מכם ישירות את הדברים ולא רק מול 

הוועד המנהל ולא רק מול ההנהלה אלא בפירוש מול המליאה. אני חושב שלמשל 

ומכרזים צריך להיגזר מלוח שידורים וברגע שוועדת תוכן  תכנון קולות קוראים

מאשרת לוח שידורים נראה לי הכי סביר שמאותו רגע כל יתר המחלקות ידעו 

לעבוד, בשביל זה ועדת תוכן נדרשת לאשר לוח עונתי וכן הלאה, אז אני חושב 

 שהדברים יכולים להסתדר. 

לי שיש עוד קודם כל אמרתי בפתח הדברים ש ר, אמיר גילת:"היו

הרבה דברים שצריך לתקן, ביקשתי מראש שלא יווצר רושם שהכל תקין אלא 

לחלוטין לא ואנחנו מנסים, אני לא רוצה להיכנס פה לנושאים פרסונאליים, אבל גם 

בהקשר הפרסונאלי אנחנו צריכים לעשות כמה שינויים וכבר קיבלנו החלטה בוועד 

ב הכלכלי כדי לפתור עוד בעיות המנהל לתגבר את כל המערך הזה של התחשו

שקיימות. בואו נסתכל על התמונה המלאה, כי הנוהל הזה הוא ארבעה חודשים וזה 

בסדר גמור שאנחנו דנים בו ומפיקים לקחים אחרי ארבעה חודשים, אבל זה רק 

ארבעה חודשים, אחרי שנים של שממון ומדבר. אז יכול להיות שיש גם תוך כדי 

 - - - טעהתנעה האוטו קצת מקר

לזה בדיוק התכוונתי, אם הבעיות שהם כרגע  אורי ארבל גנץ:

 - - -מתארים הם כרגע כי אנחנו באיזה שהיא תקופת ביניים 

הנוהל בן ארבעה חודשים, אני מזכיר ומה שרציתי  ר, אמיר גילת:"היו

להתחבר ישירות למה שאתה אמרת, זה שבמסגרת כל הדברים שאנחנו עושים פה 

ס לפרטי פרטים, אבל חשוב לי שתדעו, גם חברי המליאה וגם היוצרים, ואני לא נכנ

אנחנו מנסים להיכנס עכשיו לשיטות עבודה חדשות, לא היו פה שיטות עבודה ואני 

לא מאשים אף אחד, שיטות עבודה נכונות, תוכניות עבודה ארוכות וכו'. אנחנו כבר 

בל עוד פעם, כי זאת שנה עכשיו, שזה באיחור אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא, א

 24-מיוחדת, ינואר שלנו הוא אפריל לכן אנחנו קצת באיחור אבל אנחנו מתחילים וב

וועדת  2013לחודש ההנהלה מציגה לנו את תוכנית העבודה שלה לטלוויזיה לשנת 
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תוכן תאשר את זה ואנחנו נאשר תוכנית עבודה שנתית, לא לוח משדרים, כי מה 

סדות אישרו לוח משדרים והיכולת שלהם להשפיע היתה שקרה עד היום זה שהמו

תזיזו את התוכנית הזאת משמונה לתשע או מחמש לשש ואם היו אומרים למה 

התוכנית הזאת, כבר השקענו, הנהלות קודמות, אני לא מדבר על ההנהלה הנוכחית, 

כבר השקענו אז לא נשדר. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הסיפור מהתחלה 

, מזה בנובמבר יגזרו תוכניות 2013-סוגרים את תוכנית העבודה לובספטמבר 

העבודה של החורף ואחר כך של האביב וכו', וזה כבר יכניס, לכן אני אומר שאת 

אי אפשר לשפוט כי היא שנה מיוחדת ואז כבר יגזרו הקולות קוראים  2012

 נית עבודהיגזרו מאותה תוכ 2013והקולות קוראים של  2013לתוכניות העבודה של 

 שתאושר בסוף החודש הזה. 

ההזמנה שלי אליכם אחרי החגים, מערכת  אורי ארבל גנץ:

גם את אתר האינטרנט ויש שם פרטים של חברי המליאה עם הדוברות תעלה 

אימלים ואני מזמין ומבקש, כי לא תמיד בכל הצינורות האלה כל המידע ואז אנחנו 

ריכים להבין מה הולך פה וזה מאוד קשה מגיעים לישיבה כזאת שאנחנו בחצי שעה צ

 לנו, אני מזמין אתכם להעביר לנו את המידע, לשתף אתכם. 

התחושה מהדברים שלכם היא לא נוחה, אמר את  בלהה כהנא:

זה אורי, אלה דברים שמרחפים באוויר, לא משהו קונקרטי. אבל כדי שתצאו מפה 

לפעול למען שהדברים  עם תחושה שמעבר להקשבה וסימפטיה אנחנו גם מוכנים

ויוסרו מחסומים ומכשולים וכל מיני דברים, אני מוכנה יעשו בצורה יותר שקופה 

לטפל בדברים קונקרטיים בגזרה הצרה שלי, אני יושבת ראש ועדת האתיקה, אני 

מזמינה אתכם עם משהו קונקרטי לפנות אלי ועד שיועלה האתר אני מוכנה לתת 

באמצעות המייל ואם יש משהו קונקרטי נטל לכם את המייל שלי, תפנו אלי 

באמצעותו ובאמצעותו ננסה גם לטפל בענין הקונקרטי וגם ננסה לקבוע איזה שהוא 

 נוהל. זה מה שאני יכולה להציע. 

אנחנו נפנה אלייך את כל הענין של ההתקשרות  אורי רוזנווקס: 

 באופן מסודר דרך היועצים המשפטיים שלנו. 
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ת היושב ראש הקודם הוא קרא לי וביקש בתקופ מושון מצליח:

שאני אסביר לו איך עובדים עם ההתקשרויות האלה, אז הסברתי לו, יש הצעות 

וכו'. אז הוא אומר, זה נכון שיכול להיות מצב שמנהל מחלקה מסויים יעבוד עם 

קבוצת אנשים מסויימת ואת מי שהוא לא אוהב הוא ישים בצד? אמרתי לו, זה יכול 

מצב הנתון זה יכול להיווצר. ואז הוא אמר, אנחנו תיכף עושים נוהל. להיווצר, ב

גביש התחיל בנוהל, מאז הנוהל עבר פה כמה תהליכים ועשו עוד נוהל ועוד נוהל ועוד 

נוהל, עד שהגענו לנוהל הזה. היום העסק הרבה יותר שקוף. אתם דיברתם על 

אמון באיזה שהוא פרק תחושות, אני אומר דבר נורא פשוט, תנו אתם איזה שהוא 

מבול, בתקופה ההיא היו שישה מליון שקל  זמן ותבחנו אותנו אחר כך, נפל עלינו

מליון שקל ואנחנו במירוץ נגד הזמן לעשות אותם. נקבעו פה  72בשנה, נפלו עלינו 

נהלים, נקבעו פה סטנדרטים מסויימים של אחוזים לפה ואחוזים לפה, תנו גם אתם 

 איזה שהוא אמון בעבודה המקצועית שלנו. 

הגשנו להנהלת רשות  את המסמך הזה אנחנו אורי רוזנווקס: 

 , עד היום לא קיבלנו תגובה. 1.4-השידור ב

אתה דיברת הרבה על תחושות, אז אני אומר, בואו  מושון מצליח:

 שלנו.  נלך לאותו מקום, תנו גם אתם איזה שהוא אמון ראשוני בעבודה

היינו פה בשתי פגישות, הצגנו מסמך, לא קיבלנו  אורי רוזנווקס: 

 . שום התייחסות אליו

לפני ש אני אתן למנכ"ל לדבר אני רק רוצה להעיר,  ר, אמיר גילת:"היו

הינואר שלנו זה אפריל ואני מסכים עם מה שמושון אמר, להגיד שהכל בסדר, אני 

חוזר על זה בפעם הרביעית, לא הכל בסדר, זה לא בסדר שלא קיבלתם תשובה על 

ם, אבל עוד פעם, אנחנו , אם זה המצב, אני סומך על מה שאתם אומרי1.4-מכתב מ

מדברים ככה ואנחנו צריכים לראות את התמונה המלאה, תשומת הלב של כולנו, כל 

היושבים, אני לא יודע איפה, היתה נתונה לדבר אחד ואתם יודעים מה הוא, 

בחודשים האחרונים, בימים ובלילות של החודשים האחרונים ואם לא היינו מגיעים 

של סגירה ולא ל לא היה מתקיים כי היינו עכשיו במצב למה שהגענו הדיון הזה בכל
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, לא היו לנו שבעה שקלים להשקיע. אז בכל אתם צודקים, אני מקבל, 74שהיה לנו 

 אבל בואו ניכנס גם לפרופורציות.

חברים, בסופו  4,000עופרה, את אמרת שיש לכם  יוני בן מנחם:

 74העוגה הזאת שנקראת  מליון ש"ח, לא יותר מזה, את 74של דבר לנו יש השנה 

איש, בסופו של דבר אי אפשר לרצות את  4,000-מליון ש"ח אנחנו לא יכולים לחלק ל

כולם כי הכסף הוא מוגבל. המתווה של הפקות המקור הוא בסוף חמש שנים אנחנו 

 מליון שקל ואז אפשר יהיה לחלק את העוגה ליותר אנשים.  200מגיעים לכמעט 

א היתה הטענה שלנו, תן לנו תשובות זאת ל אורי רוזנווקס: 

שליליות זה גם בסדר. אל תציג את זה שבאנו להתלונן על זה שלא קיבלנו, לא 

 קיבלנו תשובות. 

 אני לא הפרעתי לך לדבר, ידידי. יוני בן מנחם:

  זה פשוט להוציא את הדברים מהקשרם. אורי רוזנווקס: 

מליון השנה  74בסופו של דבר העוגה מוגבלת, יש  יוני בן מנחם:

וגם בשנה הבאה וזה מה שאנחנו צריכים לחלק. אמר את זה היושב ראש, אנחנו 

התחלנו את השנה באיחור כביכול, אנחנו התחלנו רק באפריל, אנחנו עושים מירוץ 

נגד הזמן כי יש פה תהליכים שצריך לפשט אותם, לפחות ההנהלה, אנחנו גם הצענו 

קצר את התהליכים במוסדות, בסופו של דבר למוסדות ואמיר דיבר על זה איך ל

אנחנו עושים מירוץ כנגד הזמן כדי להספיק בזמן לחתום איתכם את החוזים עד סוף 

מליון. נדמה לי שהיום התחיל המשא ומתן  74השנה כדי שנעמוד ביעד הזה של 

המואץ, אנחנו קבענו חמישה ימים של משא ומתן מואץ שהתחילו היום. לפי מה 

הסכם חתום נחשב כהוצאה של רשות השידור, אנחנו חייבים להגיע שנקבע רק 

להסכמים חתומים אחרת לא עשינו שום דבר. יכול להיות שיש הפקות, הם אומרים 

שהם לא מאמינים שאנחנו נעמוד ביעד, הם לא כל כך בקיאים בתהליכים במוסדות, 

לשלב של  יש הרבה דברים שמחכים, עברו את אישור הוועדות במוסדות ומחכים

החתימה, אנחנו עושים משא ומתן מואץ כדי להגיע, אני מקווה שבחמישה ימים 

טובה לדעתי כי אנחנו יודעים מה בקנה, בימים הקרובים האלה תהיה לכם הפתעה 

אני מאמין שתקבלו בשורות טובות שהדברים נחתמו. אנחנו גם צריכים ללמוד 



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 29 11.9.2012ירושלים, 

דיונים אינטנסיביים לפעמים לפשט את התהליכים, זה לא פשוט, אנחנו עושים 

פעמיים בשבוע של כמה שעות ויכולה להגיד לכם הלשכה המשפטית באיזה עומס 

 הם עומדים בקטע הזה. 

אנחנו לא נעמוד, אני מודיעה פה שהלשכה  חנה מצקביץ:

פחות עו"ד ולא תעמוד במשימה. כל הנושא של  30%-המשפטית עובדת היום ב

 חנו נושאים בנטל ואתם מתעלמים מהענין הזה. ההפקות הוא על גבנו בעיקר, אנ

 אפשר להוסיף עו"ד. אורי רוזנווקס: 

אנחנו לא רוצים להוסיף, אנחנו רק רוצים לעמוד  חנה מצקביץ:

בתקן שלנו, לא נותנים לנו למלא את התקן הקיים. אז אני מודיעה לכם. התקן שלנו, 

 - - -עו"ד אחת שפרשה, אחת בחופשת לידה 

 אני מצטער, זה לא דיון על הלשכה המשפטית. גילת: ר, אמיר"היו

 לא, אבל אמרו הלשכה המשפטית.  חנה מצקביץ:

 אז אמרו.  2

 אז אל תצפו מאיתנו. חנה מצקביץ:

 שמענו, תודה. ר, אמיר גילת:"היו

אם תהיה בעיה אנחנו לא עומדים בזה. דיברנו על  חנה מצקביץ:

 - - -שקיפות 

את המאמץ שחמישה ימים מואצים,  אנחנו עושים יוני בן מנחם:

אני מאמין שבעזרת המאמץ, אנחנו גם תגברנו, הוועד המנהל אישר תוספת של תקן 

למחלקת התחשוב הכלכלי, אנחנו מחפשים מישהו מבחוץ שיש לו נסיון, אולי 

מערוצים אחרים או מישהו כזה, שיש לו נסיון בדברים האלה כדי לייעל ולפשט את 

ין שאנחנו נתקדם בקטע הזה ברגע שיגיע העובד הנוסף ונצליח התהליכים, אני מאמ

שהבנתי שסוכם בוועד המנהל, הדיאלוג הוא  דבר שנילהתגבר על המשימה הזאת. 

מאוד חשוב, אני מבין שכבר קבעתם פגישה עם יואב, אז אנחנו נשב איתכם ונלמד 

חדש  מכם, הרי זאת לא בושה שגם אנחנו נלמד, בסופו של דבר זה דבר שהוא

עבורנו, אתם צריכים להבין את זה, כמו שתיאר את זה מושון זה נחת עלינו, היו 

רגילים בטלוויזיה לעשות הפקות של שישה מליון בזנה ועכשיו הם צריכים להתמודד 



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 30 11.9.2012ירושלים, 

מליון בשנה, זה לא דבר פשוט, צריך להניע את המערכת הזאת. אנחנו  74עם 

לפתרון שיהיה גם מוסכם עליכם, אני  משקיעים בזה הרבה, אני מאמין שאנחנו נגיע

חושב שהדיאלוג הוא חשוב, אנחנו נמשיך את הדיאלוג הזה איתכם וגם נמשיך לייעל 

את עצמנו בתוך המערכת הפנימית שלנו ואני חושב שאנחנו כבר די מתחילים לראות 

איפה החסמים ואיך אפשר להסיר אותם ואני חושב שבתום החמישה ימים האלה 

ן יהיו לכם הפתעות טובות כי אנחנו נצליח להגיע לחתימה של כמה של המשא ומת

 הסכמים מאוד מהותיים והפקות והצעות שהוגשו לנו עד היום. 

אני מאוד אשמח שיתנהל המסלול שהתחיל בזמנו  עופרה אייבר:

 - - -בנושא זכויות, בעלות וכל מה שצריך, כולל 

יש כמה  בנושאים האלה שאמרת, רק להעיר, יוני בן מנחם:

נושאים שאנחנו צריכים לגמור את הדיונים הפנימיים בהנהלה, זכויות יוצרים 

ונושאים אחרים שמפורטים במסמכים שלכם, אנחנו צריכים לגמור את הדיונים 

הפנימיים אצלנו בהנהלה ואחר כך להביא את המלצותינו למוסדות רשות השידור 

 כדי שהם יקבלו את ההחלטות.

כרגע אתה חותם על חוזים, איך זה בא לידי אבל  עופרה אייבר:

 ביטוי בחוזים? 

כרגע מה שנהוג זה המדיניות שאושרה במוסדות  יוני בן מנחם:

רשות השידור עד כה, אנחנו לא שינינו, המליאה היא שמוסמכת לשנות, אנחנו לא 

, אם המדיניות ים לפי המדיניות שנהוגה ברשות השידורהגשינינו, אנחנו כרגע נו

תשתנה אנחנו נשנה אותה. אבל כרגע יש כמה נושאים בניירות שאתם הגשתם  הזאת

שנמצאים בדיון בהנהלה, אנחנו נגיש את ההמלצות שלנו למוסדות רשות השידור 

 ומה שהם יקבעו זאת תהיה המדיניות החדשה.

 - - -אפשר לתחום את זה בזמן כדי שנדע שאפשר  עופרה אייבר:

 נסים לרזולוציות מאוד דקות וחבל.אנחנו נכ וופא זועבי פאהום:

 אבל זה דבר מאוד מהותי.  עופרה אייבר:

תנו לנו ללמוד את זה, תשבו עם מי שצריך לשבת  וופא זועבי פאהום:

 ונתקדם הלאה. 



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 31 11.9.2012ירושלים, 

תודה רבה, שנה טובה. אנשי הטלוויזיה  ר, אמיר גילת:"היו

 משוחררים. יש מישהו מחברי המליאה שרוצה להתייחס לדיון פנימי? 

לא שמענו כמה יצא עד עכשיו. השאלה אם עד סוף  אורי ארבל גנץ:

 . 74-השנה אפשר להוציא את ה

לפני ש ערן עונה, תפיסת הרשות מגובה בחוות דעת  ר, אמיר גילת:"היו

מליון זה 74-של משרד האוצר ומשרד המשפטים, שאומרת שמה שיחשב למנין ה

 הסכמים חתומים.

 אושר ע"י.משרד יגאל ארנון ש ערן הורן:

. שיהיה פה תודה על הדיוק. חוות דעת חיצונית ר, אמיר גילת:"היו

ברור באיזה מונחים אנחנו מדברים, היוצרים טוענים שרק קש מאני שיצא החוצה 

 יחשב, כנראה שבג"צ יצטרך לפסוק בענין הזה. 

אני מציעה שבישיבת המליאה הבאה נקבל דיווח  חני פרי:

 דם בדיאלוג מולם ונעצור פה את הדיון הזה. לגבי מה התקדם ומה לא התק

לגבי המספרים, אם אנחנו כוללים את שני  ערן הורן:

ההסכמים שהמפיקים החזירו היום חתומים, אז נכון להיום יש בהסכמים חתומים 

מליון שקל וכל היתר מצוי  33-בערך מחצית ממה שמחייב החוק, קצת יותר, כ

ל הזמן מתקדמים. סדר גודל של סכום דומה בתהליכים שונים אבל זה תהליכים שכ

יש בהסכמים לא חתומים אבל שאושרו כבר בוועדת התקשרויות והתהליך מתקדם 

 כל הזמן. 

 40-עד סוף השנה תספיקו להוציא את יתר ה אורי ארבל גנץ:

 מליון?

 בעזרת השם.  יוני בן מנחם:

 בואו נעצור את הדיון.  חני פרי:

 - - -נו את השנה באפריל מכיוון שהתחל יואב גינאי:

 יואב, אנחנו בדיון אחר.  וופא זועבי פאהום:

אני רק רוצה לתקן את דברי היושב ראש,  יואב גינאי:

 יזלגו, השנה הזאת היא מיוחדת, התמהיל יזלוג מפה לשם.  45 25שהז'אנרים 
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 32 11.9.2012ירושלים, 

אל תעמידו בפני עובדות. זאת לא הודעה  ר, אמיר גילת:"היו

 . תעבירו בקשה, זאת החלטה של וועדת תוכן.פורמאלית שתהיה זליגה

אני רוצה להגיד משהו חשוב, אני מבין שאנשים  דוד חיון:

ממהרים לעבור השני בעיקר, אבל משהו חשוב שלא נאבד זמן יקר ושזה יפול על 

, כל ההתקשרויות עוברות דרכי, מן הסתם 250אוזנים קשובות, אני יושב ראש ועדת 

אלף שקל, החודש ומשהו הזה הוא יקר  250יות הן מעל כיוון שכמעט כל ההתקשרו

ערך מבחינת הזמן, יש לי הרבה מה להגיד והרבה מה להתייחס גם לנוהל שלדעתי 

צריך להיות מוחלף חד משמעית ולדעתי צריך לחזור לנוהל הישן עם כמה שיפורים 

הדיון אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק רוצה להגיד משפט שהוא חשוב לזמן הזה, 

הבא יהיה באמצע אוקטובר במליאה ובוועדת תוכן, אתם חייבים ופה אני מתחבר 

ואני מרגיש את זה בישיבות כשאני דן בזה, ואני למה שהם אמרו, אתם חייבים 

מרגיש את זה גם בוועדת תוכן, להביא שמות חדשים, זה אותן חברות הפקה, זה 

ותם שחקנים של התעשייה, יש אותם שחקנים כל הזמן, לא שחקנים בדרמות אלא א

לכם הזדמנות בלתי חוזרת עם הקולות קוראים ועם כל הפניות שנעשו אליכם לא 

כאל שנה אבודה, נכון שזאת  2012בצורה הישירה, לשנות את זה. אל תתייחסו אל 

מליון שקל גם כדי להביא  72-שנה של למידה אבל אנחנו צריכים לנצל את ה

מוכרים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ציבורית  פריפריה ולהביא יוצרים לא

להיות כל הזמן עם אותם מפיקים, אותן חברות, אותם שמות, זה לא יכול לחזור על 

שתדעו את עצמו ואני אומר את זה כהערה של מי שרואה את ההתקשרויות וחשוב 

 זה. 

הבחירה שלנו היא קודם כל תוכן, את הדברים  יואב גינאי:

שהמסך יראה הכי טוב, אם יש לנו שתי הצעות דומות שמוגשות ע"י הטובים כדי 

חברה שעבדה איתנו וחברה שלא עבדה איתנו אנחנו נבחר את החברה שלא עבדה 

 איתנו, אנחנו לא נתפשר על תוכן ועל איכויות ההפקה. 

 זה בשורות טובות.  דוד חיון:

 שזה יהיה ברור.  יואב גינאי:



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 33 11.9.2012ירושלים, 

בא הוא אישור ועדת המעקב לענין הנושא ה ר, אמיר גילת:"היו

הרפורמה וסמכויותיה. כזכור בישיבת המליאה שנערכה בלוד הועלתה בקשה או 

דרישה, אני לא יודע איך לנסח את זה, של חברי מליאה שבמקביל לאישור הרפורמה 

תוקם מטעם המליאה ועדת מעקב לנושא הרפורמה. בעקבות הישיבה הזאת פניתי 

כתוצאה מכך הגישו מספר חברי מליאה מועמדות לוועדה במייל לחברי המליאה ו

ואני מבקש שנאשר אותם. יפעת זמיר, נגיסט מנגשה, דוד חיון, וופא זועבי, עטאף 

כיוף, בלהה כנהא אורי ארבל גנץ ואני. יש התנגדות? אז הוועדה מאושרת. יושב ראש 

קי. אז -או הוועדה, אני מוכן לעמוד בראשה אלא אם כן מישהו אחר רוצה, אורי?

אורי ארבל גנץ יעמוד בראש הוועדה, אני מציע, קודם כל אני אומר מבחינת קוורום, 

הוועדה מורכבת משמונה אנשים, קוורום זה, אם זה ועדה לא סטטוטורית זה 

 שלושה?  

 מה שהחלטנו, עקרונית שליש.  דוד חיון:

אתם החלטתם אבל זה נראה לי קצת, אבל מה  חנה מצקביץ:

ל הוועדות נכון גם לזאת, אלא אם כן תחליטו אחרת שהיא ועדת מספיק שנכון לכ

 - - -חשובה 

 אפשר? דוד חיון:

אני מהתחלה חשבתי ששלושה  אנשים בוועדה  חנה מצקביץ:

 - - -שיהיה קוורום 

בישיבה הראשונה שדיברנו על הענין הזה אני גם  בלהה כהנא:

עדות לא מצליחות להתכנס, סברתי כמו חנה שזה לא נכון, אחר כך הסתבר שוו

, צריך מגיעים אנשים ולא קורה כלום, אז אני גם אמרתי אז בצוק העיתים, לא בגלל

 לעבוד לפי הרצוי ולא המצוי ולא היתה ברירה.

  -מליון שערן אמר  33-לא היינו מאשרים שקל מה דוד חיון:

לא היתה ברירה ולכן אמרתי שמחוסר ברירה, אז  בלהה כהנא:

ציעה זה שנקבע את אותו נוהל ובישיבה הראשונה כשהוועדה תתכנס אם מה שאני מ

 - - -אנשים יראו נכונות 



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 34 11.9.2012ירושלים, 

לא, השאלה אם לא תהיה החלטת מליאה עכשיו,  ר, אמיר גילת:"היו

 למשל ארבעה, לפחות חצי. 

אני חושב שיהיה נכון להתחיל מחצי מהמספר הזה  אורי ארבל גנץ:

  - 12ות שעוד חברים ירצו להצטרף ופתאום נהיה ואם נראה שאנחנו גדלים, יכול להי

לא, זה מצריך גם אישור מליאה. או ארבעה או  ר, אמיר גילת:"היו

חמישה, אני פשוט מכיר מקרוב את הבעיה, אבל ארבעה נראה לי, לפחות שיהיה 

 חצי. 

גם לוועדה יש רוב של חיפאים, היא יכולה להתכנס  דוד חיון:

 בחיפה מדי פעם. 

אז הוועדה מאושרת, הקוורום לכינוסה הוא  מיר גילת:ר, א"היו

 - - -לפחות ארבעה חברים ונושא סמכויותיה, יש פה הצעות 

 זה יותר מאשר ועדות אחרות? חנה מצקביץ:

 כן.  ר, אמיר גילת:"היו

 וזאת למה?  חנה מצקביץ:

גם ועד מנהל כשיש שני אנשים אנחנו לא מקבלים  ר, אמיר גילת:"היו

 החלטות.

 הוועד המנהל זה משהו אחר.  ה מצקביץ:חנ

 מה ההמלצה? אורי ארבל גנץ:

אני לא יודעת, אתם צריכים להחליט, אם תצליחו  חנה מצקביץ:

 לעבוד או לא תצליחו לעבוד. 

ארבעה לדעתי מספר זוגי הוא לא תקין, יכולים  וופא זועבי פאהום:

 להיות שניים שניים ואז נצא בלי החלטה. 

אני חושב שנגיע להסכמה ברוב המקרים. אבל זה  לת:ר, אמיר גי"היו

חברים שמבינים שהם צריכים להיות מחוייבים לנושא הזה, זה לא ועדה, האנשים 

 שהתנדבו ידעו למה. 

 מי החברים? אורי ארבל גנץ:

 יפעת, נגיסט, דוד, וופא, עטאף, בלהה, אורי ואני.  ר, אמיר גילת:"היו
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 חמישה?  את מציעה שיהיו אורי ארבל גנץ:

 ארבעה זה מספיק.  דוד חיון:

 או שלושה או חמישה. וופא זועבי פאהום:

 - - -אם אתה רוצה שהוועדה תתכנס  דוד חיון:

 בואו נתחיל ונראה. אורי ארבל גנץ:

אז ארבעה חברים יהוו קוורום. סמכויות הוועדה,  ר, אמיר גילת:"היו

 אתם רוצים להציע?

 . 24.7-ו את זה אז בישיבה באנחנו הגדרנ וופא זועבי פאהום:

רוצים לרענן את זכרוני, מה שהוחלט אז  ר, אמיר גילת:"היו

 בפרוטוקול? 

 אפשר להוסיף, אפשר להגדיר. דוד חיון:

 אז בואו נגדיר.  ר, אמיר גילת:"היו

מבחינתי התפקיד של הוועדה הזאת בשונה  בלהה כהנא:

להיות דירקטוריון ולהתוות מהוועד המנהל שמוציא לפועל את ההחלטות, זה בעצם 

את המדיניות. למשל בסוגיה של בחירת מנהל הרפורמה, יש לוועדה הזאת מה לומר, 

לא ברמה של אם זה יהיה פלוני או אלמוני, ממש לא, צריך לצאת מכרז, פה צריך 

 להתנהל לפי הספר כמובן, אבל דרישות התפקיד בוודאי. 

בלתי צפויה אבל אני  העלית סוגיה שלא היתה ר, אמיר גילת:"היו

אתייחס אליה. המבנה של מינהלת הרפורמה הוא כדלקמן, עומד בראשה המנכ"ל 

ותחתיו סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל משאבי אנוש שאני מקווה שנבחר בתקופה 

הקרובה ביותר, סמנכ"ל טכנולוגיות, מערכות מידע גם נמצא שם ומנהלי המדיה 

 והלשכה המשפטית. זה מינהלת הרפורמה.

 הגיוני. פא זועבי פאהום:וו

אני רוצה פה להודיע למליאה שבכוונתנו לפרסם  ר, אמיר גילת:"היו

מכרז לתפקיד חדש ברשות השידור, המשנה למנכ"ל, מחלקת כוח אדם כבר מכינה 

בימים אלה את המפרט של המכרז ואנחנו נכניס מישהו שבכלל לא עוסק בתוכן, 

מדבר על מה שאני רואה במפרט, מעולם הוא בא מעולם, אין לי שם ספציפי, אני 
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הניהול, מעולם הכספים, מעולם משאבי אנוש, והוא יהיה לצידו של המנכ"ל בכל מה 

 - - -שקשור 

 זה תפקיד שלא היה קודם. וופא זועבי פאהום:

אבל לא היה בשנים האחרונות והוא היה בעבר  ר, אמיר גילת:"היו

ית תפעולית, סמנכ"ל תפעול לצורך יתאם עבור המנכ"ל את כל הפעילות המינהלת

 הענין.

הוא יהיה מרכז הרפורמה, מה שיפעת חזרה  בלהה כהנא:

 ואמרה בישיבה ההיא.

בלי קשר לרפורמה הוא יעסוק בהרבה דברים כדי  ר, אמיר גילת:"היו

לפנות למנכ"ל להיות יותר עורך ראשי, זה בלתי אפשרי במציאות של רשות השידור 

רתי לפני שנתיים כששרטטנו את המבנה הארגוני החדש שגם ואני אומר דברים שאמ

הוא יכנס לתוקף ובמבנה הארגוני החדש זה מופיע. זה בלתי אפשרי שיש בן אדם 

אחד מבחינת המטלות שמוטלות עליו, שהוא יהיה גם המנהל הכללי של רשות 

נה עובדיה וגם יהיה העורך הראשי של שני ערוצי טלוויזיה ושמו 1,900השידור על 

תחנות רדיו והמדיה הדיגיטלית שהיא בדרך. כמובן שהמנכ"ל גם מתוקף החוק 

ומתוקף החלטת הממשלה וכל מה שכרוך בעניינים הפורמליסטיים והחוקיים, הוא 

עומד בראש הארגון והוא משמש גם כמנהל הכללי וגם כעורך ראשי, אבל בשביל 

ות השידור שזה לשדר לפנות לו זמן למה שאנחנו רואים כמשימה עיקרית של רש

ושיהיה יותר זמן עורך ראשי ופחות זמן מנכ"ל, יהיה לצידו משנה למנכ"ל והגדרתי 

שמהם הוא יגיע, אני לא רוצה להגיד עולם התוכן כי זה יבלבל, את עולמות האת 

העולמות שמהם הוא יגיע ואני מקווה שאנחנו בקרוב נצא לדרך ונוציא את המכרז. 

נכ"ל הזה הוא זה שיהיה לו חלק נכבד ברפורמה לצד מטבע הדברים המשנה למ

 הסמנכ"לים.

בהקשר הזה אני רוצה להציע וגם מבחינת מה אני  אורי ארבל גנץ:

חושב שוועדת הפיקוח הזאת מטעם המליאה יכולה וצריכה לעשות. מאחר ונושא מי 

ירכז או ינהל או יתאם את הרפורמה הוא מאוד רגיש, אנחנו כולנו מבינים למה, 

בחודשיים האחרונים ואני חושב שלמען הניראות, אמרתי לך את זה בשיחה בינינו 
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והשקיפות הציבורית, אני חושב שזה לא עוד תפקיד, בטח לא כמו שאתם מציגים 

 - - -אותו פה, אני מסכים איתך לגמרי שהמנכ"ל צריך לעמוד, זה לא מינהלת בעצם 

אחר, לא הזכרתי את עכשיו אני מדבר על תפקיד  ר, אמיר גילת:"היו

 התפקיד הזה עד עכשיו. 

בסדר, אני הולך איתך, אני רק אומר שאין פה  אורי ארבל גנץ:

מינהלת, יש פה את המבנה הארגוני של רשות השידור וכך זה בסדר, לא יכולה 

להיות מינהלת וגם לא יעלה על הדעת שהרפורמה לא תתנהל תחת המנכ"ל, זה לא 

הרפורמה מנהלת זה, אבל אני אומר דווקא בנוכחות שהמנכ"ל מנהל את השוטף ו

יוני שאני מניח ומבין את מחוייבותך לתהליך ואני מניח שגם אתה מבין את 

הרגישות הציבורית בפרסומים האחרונים שהתנהלו ושוב חשוב לי להגיד 

לפרוטוקול, לי לפחות ואני מניח שגם לאחרים אין דבר וחצי דבר כנגד פלוני או 

בן האישי, בטח לא אנשים שאני לא מכיר אותם באופן אישי, אבל אלמוני במו

מהרגע שהדברים האלה מפורסמים והם מעלים כותרות אני חושב שאנחנו צריכים 

להיזהר שבעתיים ולכן אני חושב שיהיה נכון שפרופיל התפקיד הזה או המכרז 

יהיה, גם שאתם רוצים להוציא תביאו בפני ועדת הפיקוח הזאת כדי שהדבר הזה לא 

לאור מה ששמענו, שאני חושב שהוא תחת המנכ"ל צריך להיות האופרייטור של 

הרפורמה ובאמת צריך להביא מישהו שיהיה איש של רפורמות ומי שמכיר קצת 

להוביל בשירות הציבורי זה כמעט בלתי אפשרי.  ספרות בתחום הזה יודע שרפורמה

ות את זה זה פחות או יותר על מספר הדוגמאות בעולם חוץ מאנגליה שהצליחו לעש

 יד אחת. אז אחרי שאתם בונים את הפרופיל בהתייעצות איתך ואתה אומר מה 

ההגדרות ותהליכי העבודה ומה הפרופיל המקצועי שאתה מציע, אני חושב שיהיה 

נכון למען השקיפות הציבורית שזה יבוא אל ועדת הפיקוח מטעם המליאה שמפקחת 

 - - -על הרפורמה 

 ועדת הרפורמה.  , אמיר גילת:ר"היו

אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שבאופן  אורי ארבל גנץ:

השוטף, אני ישבתי בוועדת נדל"ן בחלק מהדיונים, ועדת תוכן, לכולנו ברור 

שהרפורמה הזאת היא כל כך מורכבת שהיא נוגעת בסוף בהרבה עניינים שבאים 
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ולכן אני חושב שכחלק מסדרי העבודה  לדיון בשוטף במרבית הוועדות שלנו במליאה

של ועדת הרפורמה יהיה נכון אחת לחודש או לא משנה, אחת לתקופה שבוועדה 

הזאת ישתתפו אולי יושבי ראש של הוועדות האחרות כדי לסנכרן את כל מה 

שקורה, כי באופן השוטף ועדת התקשרויות או דברים אחרים שיבואו בפני הוועדה 

 - - -איזה שהוא סינכרון  שדוד עומד בראשה, אז

במקרה או שלא במקרה, כי זה מראה על הפעילות  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -של החברים של המליאה, אני חושב שאין 

אני אומר מבחינת הנוהל והתפיסה הוועדה הזאת  אורי ארבל גנץ:

למלא את יעודה מול מצד אחד צריכה להיות בק טו בק עם ההנהלה ומצד שני 

כי בסוף הוועדה הזאת היא שלוחה של המליאה, לא הפוך. ולכן אני חושב  המליאה,

 שיהיה נכון לסנכרן את הוועדות האחרות מול מה שקורה בשוטף. 

אני רק רוצה לתקן משהו במשנה כי לדעתי יש פה  דוד חיון:

בלבול, המשנה, אני הייתי באותה ישיבה של הוועד המנהל, הוועד המנהל החליט 

 - - -"ל יבחר מבין שהמשנה למנכ

 לא לא.  ר, אמיר גילת:"היו

 מבין הסמנכ"לים המכהנים או שיכהנו.  דוד חיון:

 אמרתי לא. ר, אמיר גילת:"היו

 לא יכול להיות דבר כזה.  חנה מצקביץ:

 יש את זה בהחלטה. דוד חיון:

 אין החלטה.  ר, אמיר גילת:"היו

 אם אין החלטה אז עוד יותר טוב. דוד חיון:

 זאת מישרה חדשה.  , אמיר גילת:ר"היו

 אי אפשר לעשות דבר כזה. חנה מצקביץ:

אבל אני אומר לך שהיתה החלטה של הוועד  דוד חיון:

 המנהל.

 היה דיון, זה לא מופיע כהחלטה.  ר, אמיר גילת:"היו
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אני חושב שזה יהיה נכון לבחור משנה למנכ"ל  דוד חיון:

 חדש לחלוטין שינהל את נושא הרפורמה.

 זה מה שיהיה.  ר, אמיר גילת:"והי

ואני חושב שכתפיסת עבודה מאחר והוועדה הזאת  אורי ארבל גנץ:

היא שלוחה של המליאה, שסדרי העבודה יהיו כאלה שהוועדה היא הפילטר 

 מהמליאה אל ההנהלה ואחרי זה כל פעם לדווח למליאה וזה יהיה הסינכרון. 

שאמרתם שאתם באים ולא כמו בדיון עם היוצרים  ר, אמיר גילת:"היו

בקיאים בפרטים, אני מציע שבהתחלת הדרך נעשה ארבעה מפגשים ארוכים יותר 

שעות שבהם נצלול לכל אחת מהסוגיות, כי אני  3-4מהרגיל, הייתי אומר אפילו 

מכיר את הפרטים אבל אני רוצה שגם אתם תכירו, כי הרפורמה מורכבת מכמה 

ון, לא בסדר המחייב, אפשר לשנות את נדבכים, הייתי עושה את המפגש הראש

הסדר, שנצלול לעומקם של הסכמי השכר, אחר כך זה הסכמי הפרישה, דיון פרטני 

צריך להתקיים על נושא הפיטורין והפרישה מרצון, טכנולוגיות ונדל"ן. מאחר וכבר 

קמה ועדת רפורמה הייתי מבטל את ועדת נדל"ן שעזרה למליאה בגיבוש נספח 

ו למזג אותה בתוך ועדת הרפורמה ואז יש את למעט התוכן שזה הנדל"ן ועכשי

 מטופל בוועדת תוכן, יש לנו את כל הנדבכים של הרפורמה. 

 נושא החשיפות. חני פרי:

 הסכם המימון.  ערן הורן:

 הסכם המימון. אז זה שישה אלמנטים.  ר, אמיר גילת:"היו

מי, יש אנשים האם יש גם מקום לדון בפרופיל של  וופא זועבי פאהום:

 - - -שרוצים לפרוש מרצון ויש כאלה שיופרשו שלא מרצון 

אמרתי, הפיטורין והפרישה מרצון. הפרישה נקרא  ר, אמיר גילת:"היו

 לזה, זה גם הפרישה וגם הפיטורין.

 האם נייצר פרופיל של מי שהולך להיות מפוטר? וופא זועבי פאהום:

את הכל בהסכמים כבר, לזה לא ניכנס פה, יש  ר, אמיר גילת:"היו

צריך לגזור מתוך ההסכמים את המתודה. למשל חוזים אישיים, לא ניכנס עכשיו 

לכל הפרטים אבל משל ניקח את הנושא של חוזים אישיים, מהלך הפרישה של בעלי 
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החוזים האישיים, אני מדבר במושג אולי מחופש, פרישה, ההנהלה תצטרך להחליט 

היום חוזה אישי, לאן הולך כל אחד מהם ויש שלושה לאן הולך כל אחד ממי שיש לו 

מסלולים, מי שישאר בחוזה אישי, מי שיעבור לשכר כולל שזה נושא אחר והביתה. 

וכל זה למשל, בהקשר הזה זה כבר תהליך שהתחיל ונוח לי לדבר כי זה התחיל עוד 

 לפני שנה וחצי, במתודה שנקבעה ע"י חברת פילת, וההתייעצות עם חברת פילת

אושרה ע"י המוסדות הקודמים וכו', היתה ועדת רפורמה גם במליאה הקודמת, 

כיוון שלא היה ועד מנהל הקמתי ועדת רפורמה, ונקבע מנגנון, שאלון הערכה 

 שממולא ע"י מנהל וממונה עקיף ויש מתודה שלמה של איך מחליטים. 

 - - -שני אנשים יערכו את ההערכה ואנחנו  וופא זועבי פאהום:

למה לדבר על זה עכשיו, אז אם זה נראה לכם אני  ר, אמיר גילת:"היו

מציע שאורי יושב ראש הוועדה, סדר היום יתחיל ככה שלפחות המפגשים הקרובים 

 - - -יהיו מורחבים, אנחנו נבקש מכל 

 - - -מה הלו"ז שאתה מציע, שמיד אחרי  אורי ארבל גנץ:

 אחרי החג.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אחרי החג מיד נעשה  ץ:אורי ארבל גנ

אחרי סוכות. תקבע מראש את הישיבות. אני רק  ר, אמיר גילת:"היו

אומר לפרוטוקול עוד פעם בהנחה שאתם מסכימים שהדיונים הקרובים יתמקדו כל 

אחד בהסכמי השכר, הסכמי הפרישה, סוגיית הפיטורין, טכנולוגיות, נדל"ן והסכם 

 המימון. 

נו מתכוונים להביא למליאה את ההצעה ושאנח אורי ארבל גנץ:

 לבטל את ועדת נדל"ן.

 המליאה החליטה עכשיו, זאת המליאה.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -וסוגיית המכרז אמרנו  אורי ארבל גנץ:

 ומה שיהיה אד הוק שיהיה צורך לדון.  בלהה כהנא:

אני מתקשה לראות איך הוועדה עושה דיונים  ר, אמיר גילת:"היו

 בלי שהיא מכירה את הפרטים.  יעילים
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כדי לייעל את העבודה אני חושבת שיש טעם  חנה מצקביץ:

לעשות פעם בשבוע או לפעמים יותר אצל המנכ"ל של ההתקדמות בנושא של 

 הרפורמה, כדי שהוועדה תוכל לקבל את הדיווחים.

זה ברור מאליו, אין מצב שאם יש ועדת רפורמה  ר, אמיר גילת:"היו

 את הפרוטוקולים של דיוני, זה מובן מאליו.  היא לא תקבל

אמרתם ישיבות ארוכות, אני רוצה להציג את  חני פרי:

 המועמדות שלי גם, אבל אני אפרוש מוועדת תוכן, זה נראה לי חשוב יותר. 

המליאה מאשרת. המליאה מאשרת את  ר, אמיר גילת:"היו

 רפורמה. התפטרותה של חני פרי מוועדת התוכן והצטרפותה לוועדת ה

אני רוצה להעיר משהו, מי מנהל ממחר בבוקר את  דוד חיון:

 הרפורמה מטעם רשות השידור? 

 המנכ"ל, מי שניהל עד היום.  ר, אמיר גילת:"היו

 הוא ראש מינהלת הרפורמה.  דוד חיון:

אין מינהלת, המנכ"ל מנהל את הרפורמה והוא  חנה מצקביץ:

 ו ענין מהנהלת הרשות.עושה ישיבות ומזמין את מי שנדרש לאות

היו דיבורים על בעלי תפקידים נוספים, מרכז  דוד חיון:

 הרפורמה, מנהל הרפורמה, רכז הרפורמה, הולך להיות תפקיד כזה?

 הולך לצאת מכרז, זה מה שדיברנו עכשיו. בלהה כהנא:

 - - -לא, משנה זה משהו אחד  דוד חיון:

 אז אני לא מבינה.  בלהה כהנא:

הנהלת רשות השידור בנויה במתכונת הבאה,  גילת:ר, אמיר "היו

מנכ"ל רשות השידור שהוא גם העורך הראשי כפי שהסברתי בהרחבה, אני מתאר 

סמנכ"ל כספים ערן הורן שיושב פה וסמנכ"ל טכנולוגיות רפי תמונת מצב של היום, 

יהושע שנמצא בחו"ל. אלה האנשים שכרגע קיימים מבחינת סמנכ"לים, כמובן שיש 

 - - -היועצת המשפטית ומנהלי המדיה  את

 וסמנכ"ל משאבי אנוש.  דוד חיון:

 זו הנהלת רשות השידור נכון לעכשיו.  ר, אמיר גילת:"היו
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 ודוברת הרשות גם, אני מזכירה.  לינדה בר:

לצידם יהיו סמנכ"ל משאבי אנוש, כרגע יש מנהל  ר, אמיר גילת:"היו

לה, אנחנו בהליך מתקדם של בחירת כוח אדם צבי צימרמן שהוא כרגע חבר הנה

סמנכ"ל משאבי אנוש, אני מקווה שזה יושלם בקרוב, אני לא רוצה להתנבא אבל זה 

 יושלם בקרוב. 

 מכרז יש. וופא זועבי פאהום:

היה כבר מכרז פנימי, מכרז חיצוני, אנחנו בסוף  ר, אמיר גילת:"היו

ליבת הרפורמה, משאבי עבודתה של ועדת איתור. ואני מקווה שהתפקיד הזה שהוא 

אנוש זה ליבת הרפורמה, יאוייש בקרוב. זה נכון לעכשיו מבחינת מה שקורה. פרט 

לכך החליט הוועד המנהל תוך תיאום עם המנכ"ל להכניס פונקציה חדשה שקוראים 

לה משנה למנכ"ל, שהגדרתי את הפרופיל שלו, אחד שבא מעולם העסקים, הניהול, 

 ל לא תוכן.הכספים, או משאבי אנוש אב

 הביצוע הארגוני, פרוייקטור ארגוני. אורי ארבל גנץ:

 אבל זה תפקיד שמוגדר בחוק.  וופא זועבי פאהום:

לא מוגדר בחוק, זה תפקיד חדש שהיה בעבר  ר, אמיר גילת:"היו

ברשות השידור, רון נחמן למשל שהיום הוא ראש מועצת אריאל מילא אותו בעבר. 

מקצעות של ההנהלה ואיוש בעלי תפקידים, ושימו היה תפקיד כזה. במסגרת ההת

כבר חמש שנים פה  לב, רוב רובם של ההנהלה במטה הם אנשים מבחוץ, ערן הורן

אבל הוא בא מבחוץ, בשבילי הוא לא איש רשות השידור, למעט סמנכ"ל טכנולוגיות. 

משאבי אנוש יהיה מבחוץ והמשנה למנכ"ל יבוא, אם לא נמצא מועמד מבפנים הוא 

 בוא מבחוץ, אנחנו חייבים קודם להוציא מכרז פנימי. י

הכוונה שתחת המשנה למנכ"ל, הוא מעל  אורי ארבל גנץ:

 הסמנכ"לים.

זה המבנה הארגוני. תדמיינו איתי בראש את  ר, אמיר גילת:"היו

המבנה הארגוני, המבנה הארגוני החדש של רשות השידור שיכנס לתוקף עם 

תחתיו מנהל הטלוויזיה הישראלית, מנהל קול הרפורמה אומר ככה, מנכ"ל, מ

ישראל, מנהל המדיה בערבית ומנהל המדיה הדיגיטלית. כשאני ראיתי את המבנה 
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בפעם הראשונה היה כתוב מנכ"ל, מתחתיו סמנכ"ל טכנולוגיות, סמנכ"ל משאבי 

אנוש סמנכ"ל כספים ומתחתם מנהל הטלוויזיה. אני ביקשתי להדגיש שאנחנו גוף 

במרכז זה מנהלי המדיה, אץ הסמנכ"לים של טכנולוגיות, משאבי אנוש  תוכן ולכן

כספים ושיווק ואסטרטגיה שלא הזכרתי אותו כי הוא לא קשור לרפורמה, הוא 

קשור בעקיפין, שירטטנו במבנה הארגוני במטריצה צדדית כתומך לחימה נקרא לזה 

ארגוני החדש. שהוא מתואם ע"י המשנה למנכ"ל שכפוף למנכ"ל, אבל זה המבנה ה

 אז זה לא על פי חוק, זה על פי המבנה הארגוני. 

שאלה אם מותר לנו לקבוע כזאת פונקציה כשהיא  וופא זועבי פאהום:

 לא כתובה בחוק. 

הפונקציות בכלל לא קבועות בחוק, יש מנהלי  חנה מצקביץ:

 מדיה, צריך לבדוק אם הענין הזה אושר בהסכמים של הרפורמה.

 אושר, בוודאי שאושר.  ת:ר, אמיר גיל"היו

זה המבנה, מנכ"ל, מתחת המדיות שכפופות  אורי ארבל גנץ:

למנכ"ל והמשנה למנכ"ל הוא הצד התפעולי של כל הסמנכ"לים וכל הסמנכ"לים 

 כפופים. 

כל ההיבטים האופרטיביים שקשורים לרפורמה  חני פרי:

 ידווחו לוועדה ע"י המשנה למנכ"ל.

 המנכ"ל.  או ע"י ר, אמיר גילת:"היו

כשאנחנו מדברים על פונקציה שעליה דובר  בלהה כהנא:

שאחראית על פרוייקט, מתחת למנכ"ל כמובן, אנחנו מדברים על הפונקציה הזאת 

 - - -של המשנה, פה המנכ"ל, פה המשנה, פה מנהלי המדיה 

 המשנה באותה רמה של האחרים? וופא זועבי פאהום:

 כן. כפוף למנכ"ל.  בלהה כהנא:

 - - -אלה מנהלי מדיה, הם לא רלוונטיים  י ארבל גנץ:אור

 אבל באותה היררכיה של מנהלי המדיה? וופא זועבי פאהום:

הוא משנה אז הוא גם עליהם אבל הוא הצד  אורי ארבל גנץ:

 התפעולי יותר.
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 ראשון בין שווים.  ר, אמיר גילת:"היו

 הסמנכ"לים כפופים למשנה?  חני פרי:

 כפופים למנכ"ל ומתואמים ע"י המשנה.  ר, אמיר גילת:"היו

זה יקח חצי שנה, תהיו ריאליים, מה קורה בחצי  דוד חיון:

 שנה בינתיים? המנכ"ל הוא אחראי על הרפורמה. 

המשנה הוא יד ימין של המנכ"ל לעניינים  חני פרי:

 אופרטיביים, אבל הסמנכ"לים מדווחים ישירות למנכ"ל. 

 - - -ום שואל דוד, נכון להי בלהה כהנא:

 הגענו משאלה לתשובה אחרת לגמרי.  דוד חיון:

שואל דוד מה מעמדו של זליג רבינוביץ ברפורמה  אורי ארבל גנץ:

 לאור הפרסומים. 

 עד כאן הכל ברור?  ר, אמיר גילת:"היו

 אז הנה השאלה, מה התשובה?  וופא זועבי פאהום:

 אני מבקש בלי פרשנויות.  דוד חיון:

עד כאן הכל ברור? יפה. אתם מבלבלים את מה  ר, אמיר גילת:"היו

 שאמרתי עד עכשיו עם נושאים שעלו לאחרונה לכותרות בהקשרים אחרים.

למה אנחנו לא קוראים לנושאים האלה ברחל  וופא זועבי פאהום:

 ביתך הקטנה.

כי אמרנו שאנחנו לא מדברים על שמות, מדברים  דוד חיון:

 על תפקידים, זה מה שחשוב. 

לא יכולים להתייחס למשהו שכתוב   אבהל  עבי פאהום:וופא זו

 בעיתונות ואנחנו לא נגיד מה זה.

 אנחנו מדברים על זה עכשיו.  ר, אמיר גילת:"היו

הלכנו סחור סחור ואני לקחתי על עצמי להוציא  אורי ארבל גנץ:

 - - -את הערמונים מהאש 

לזה, אבל בלי קשר למה שנאמר עד עכשיו ובנוסף  ר, אמיר גילת:"היו

כמובן שהסמכויות של בעלי התפקידים שהגדרתי עד עכשיו ברורות, החליט מנכ"ל 
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רשות השידור להסתייע בעוזרו שנבחר במישרת אמון כדי להטיל עליו פרוייקטים 

שונים. הוא הטיל עליו בין היתר לבצע את הקמת המדיה הדיגיטלית והפרוייקט 

ה, אנחנו זכינו לשבחים רבים, היו הזה נעשה בהצלחה יתרה בתקופת האולימפיאד

מליון כניסות לאפליקציות ולאתרים של רשות השידור וכו' ולא ניכנס פה  4-כ

לפרטים. משימה שניה שהוטלה עליו, במסגרת ידו הארוכה של המנכ"ל, זה להקים 

, ערוץ החדשות, על פי החלטת המליאה, מליאת רשות השידור החליטה 33את ערוץ 

לערוץ חדשות ותרבות, כמי שעסק בפרוייקט הזה  33את ערוץ  כידוע לכם להפוך

מטעם המנכ"ל, גם פה אני חייב לשבח את הפעילות שנעשתה, אתם אולי לא יודעים 

יש שידורי נסיון של ערוץ חדשות שפועלים  6.5-כי זה נעשה בשקט אבל החל מה

דשות, מהשעה שמונה בבוקר עד השעה ארבע אחר הצהריים, עם מבזק ח 33בערוץ 

 - - -עם תכנים חדשים 

 אף אחד לא יודע על הקיום של זה. דוד חיון:

יש אולי אתם לא יודעים, אמרתי  אני יודע, אמרת ר, אמיר גילת:"היו

 את זה.

 אין תכנים חדשים עדיין בערוץ הזה.  בלהה כהנא:

 בשמונה בבוקר יש חדשות שם? וופא זועבי פאהום:

נו עושים משמונה זה היה עולה לנו מתשע. אם היי ר, אמיר גילת:"היו

עוד כסף, בתשע זה בלי כסף. ובנוסף לכך ביקש המנכ"ל מעוזרו לרכז מטעמו 

נושאים שונים הקשורים ברפורמה, כמו שהוא מטיל עליו משימות אחרות ונתתי 

שתי דוגמאות. בהגדרות תפקיד שגובשו ע"י עוה"ד יונתן פסי ואושרו ע"י הלשכה 

 - - -המשפטית 

 לא, אנחנו לא אישרנו. זה לא אושר. מצקביץ:חנה 

 זה הובא אלי כמאושר ע"י הלשכה המשפטית. ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא אושר, אני מודיעה לך שזה לא אושר. חנה מצקביץ:

אתם מדברים ברמזים, אנחנו לא יודעים על מה  דוד חיון:

 אתם מדברים.
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יודעת על  אפשר להגיד לנו על מה מדובר, אני לא בלהה כהנא:

 מה אתם מדברים.

אנחנו אישרנו עכשיו את הנושא של עוזר למנכ"ל  חנה מצקביץ:

 וכל הנושא הזה לא אושר, יש איתו בעיה.

חנה, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים, אין  בלהה כהנא:

 - - -לנו מושג 

 - - -אני לא העליתי את הנושא  חנה מצקביץ:

 אז תסבירו לנו. אבל זה נושא שעולה, בלהה כהנא:

 אני רק רציתי לקבל עידכון. ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו קוראים  אז תספרו לנו, אנחנו לא יודעים. בלהה כהנא:

 בעיתונות, אני לא יודעת מה. 

אני לא אפתח את הנושא הזה, הגיע הזמן שאולי  חנה מצקביץ:

 תדבר איתי. 

יכנס מפה לקטע עד הקטע הזה הכל ברור. עכשיו נ ר, אמיר גילת:"היו

 של עוזר המנכ"ל והקשר שלו לרפורמה. 

אני רוצה למנות אותו, היה דיון אצל עו"ד פסי  יוני בן מנחם:

 - - -וקיבלתי מכתב ממנו שאושר ע"י הלשכה המשפטית, אני יכול להציג אותו 

בסדר, אנחנו בדקנו את הענין, יש איתו בעיות וזה  חנה מצקביץ:

 אני גם יכולה להסביר מה הבעיות. לא מאושר. אם אתם רוצים 

בכל מקרה הנושא הזה נמצא בערכאה משפטית,  יוני בן מנחם:

לחודש ואני מתכוון למנות אותו כמרכז הרפורמה, לא כמנהל הרפורמה  24-יש דיון ב

 אלא כמרכז הרפורמה. 

 מה ההבדל? וופא זועבי פאהום:

 מנהל ִהרפורמה זה מנהל הרפורמה, מרכז יוני בן מנחם:

 - - -הרפורמה זה עבודה 

מנהל ה% בכל מקרה זה אתה, לא יכול להיות אף  וופא זועבי פאהום:

 אחד אחר. 
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 מרכז הרפורמה, לא מנהל הרפורמה.  יוני בן מנחם:

 מנהל הרפורמה זה אתה. וופא זועבי פאהום:

בסדר, אני לא ממנה אותו לתפקיד שלי, אני רוצה  יוני בן מנחם:

של נציבות שירות המדינה עם המגבלות שלו, נוהל נש"מ, זה  להסביר. על פי הנוהל

גם העמדה שרשות השידור הגישה לבית הדין לעבודה, הוא ירכז את עבודת 

 הרפורמה.

 זה לא כתוב בתגובה שלנו לבית הדין.  חנה מצקביץ:

יוני, מה זה לרכז? כמו ש אמרתי להם אני אומרת  בלהה כהנא:

 - - -להגיד מילה קודם, אני את זליג לא מכירה  לך גם, מה זה לרכז, אני רוצה

 אל תערבו פרסונאלית.  ר, אמיר גילת:"היו

בואו נדבר לגופו של תפקיד ולא לגופו של ענין ואני  חנה מצקביץ:

 רוצה להסביר למה זה בלתי אפשרי הדבר הזה.

אין לי מילה רעה להגיד עליו, אני אומרת את זה  בלהה כהנא:

 - - -בכל פורום 

 אז אל תגידי.  ר, אמיר גילת:"יוה

, אני אומרת את זה אבל אני רוצה להגיד את זה בלהה כהנא:

בצורה הכי ברורה שבעולם, כל מה שאנחנו, המידע שאני שואבת והחברים שאנחנו 

כל היום מדברים זה מהתקשורת ומהעיתונות. כל מה שאנחנו מבקשים זה דבר 

מה שמותר לו על פי החוק לעשות  אחד, וגם אמרתי לך את זה בשיחה אישית,

 שיעשה. 

 אין אף אחד פה שמתכוון לעבור על החוק.  ר, אמיר גילת:"היו

 אף אחד לא מתכוון לחרוג מהחוק.  יוני בן מנחם:

 - - -בהגדרות התפקיד שקיבלתי מהמנכ"ל  ר, אמיר גילת:"היו

הגדרות התפקיד האלה הם לא בסדר, אנחנו בדקנו  חנה מצקביץ:

 יבלנו ייעוץ בענין הזה ואנחנו לא אישרנו אותם.אותם, ק

 הבנתי ואני באמצע משפט.  ר, אמיר גילת:"היו



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 48 11.9.2012ירושלים, 

עובדה שהענין הזה גם לא עבר לבית הדין. אני  חנה מצקביץ:

 - - -רוצה להסביר 

 סליחה, אבל אני באמצע משפט. ר, אמיר גילת:"היו

 עוזר מנכ"ל לא יכול להיות מרכז הרפורמה.  חנה מצקביץ:

בהגדרות התפקיד כפי שקיבלתי מהמנכ"ל ואשר  ר, אמיר גילת:"היו

שעובד עם רשות השידור נוסחו ע"י עו"ד יונתן פסי, עו"ד חיצוני מומחה לדיני עבודה 

ומטעם הלשכה המשפטית, בהגדרות התפקיד של מרכז הרפורמה שקיבלתי ואני 

לא יודע למה, אני  מדגיש את זה עוד פעם, נאמר כנראה בטעות או באי הבנה או אני

 - - -שומע את זה עכשיו בפעם הראשונה שזה לא אושר ע"י הלשכה המשפטית 

 אנחנו הודענו. חנה מצקביץ:

 אני שמעתי את זה עכשיו בפעם הראשונה. ר, אמיר גילת:"היו

 גם אני שמעתי את זה בפעם הראשונה.  יוני בן מנחם:

אמרתי אז אני רוצה אנחנו לא בוועדת חקירה פה,  ר, אמיר גילת:"היו

רק לדייק שאני שומע את זה עכשיו בפעם הראשונה ולכן אני בא עם מידע שאני לא 

הכרתי קודם, כי אני קיבלתי מכתב מהמנכ"ל וראיתי גם את נייר הפירמה של עו"ד 

 - - -פסי ואני יודע שעו"ד פסי עובד עם הלשכה המשפטית 

הלשכה המשפטית. לא רק זה, בנייר כתוב באישור  יוני בן מנחם:

 אני מוכן להציג לכם את זה. 

 - - -אבל אמרתי לכם  חנה מצקביץ:

אז את אומרת שאת לא אישרת, אנחנו מסמכים  ר, אמיר גילת:"היו

על נייר שראיתי שעו"ד יונתן פסי כתב ויש שם הגדרות ברורות של מרכז הרפורמה. 

אושר ולכן אין מה אני עכשיו שומע לראשונה והמנכ"ל שומע לראשונה שזה לא מ

 לדון על זה.

 לא ביקשת את התייחסותי.  חנה מצקביץ:

אני מקריא לכם, שתראו גם במו עיניכם. מצורף,  יוני בן מנחם:

זה של עו"ד פסי, אני מוכן להעביר את זה שתראו, מצ"ב הגדרת תפקיד רכז צוות 

 הרפורמה כפי שאושרה גם ע"י הלשכה המשפטית.
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 מך? ממתי זה המס בלהה כהנא:

 , בבקשה תראו ותראו אם אני ממציא.20.8-מ יוני בן מנחם:

אבל בינתיים אנחנו בדקנו את הענין וגם אמרנו  חנה מצקביץ:

 - - -לעו"ד 

 אז שחנה תגיד לנו, אנחנו לא מבינים. בלהה כהנא:

 אני לא מאמין שעו"ד פסי ישקר.  יוני בן מנחם:

אולי שעוזר  אנחנו סברנו בשלב מסויים שאפשר חנה מצקביץ:

, אחרי ששקלנו את זה גם יונתן פסי וגם אנחנו, המנכ"ל יהיה מרכז צוות הרפורמה

אנחנו סבורים שעוזר המנכ"ל לא יכול להיות מרכז צוות הרפורמה ואני אסביר את 

עמדתי. המגבלות שמוטלות על עוזר המנכ"ל מכוח הנוהל שמחייב אותנו הם 

יות, אסור לו לנהל, אסור לו שיהיו עובדים מגבלות מאוד רחבות. אסור לו לתת הנח

 - - -מתחתיו, אסור לו לטפל בכוח אדם  

 למי, לעוזר המנכ"ל כתפקיד? דוד חיון:

כן, כתפקיד עוזר מנכ"ל. בנוסף לזליג יש גם הסדר  חנה מצקביץ:

לניגוד עניינים שהוא מוגבל בתפקיד שלו כי יש לו הרבה קרובי משפחה ברשות 

א יכול לטפל בעניינים מסויימים מול קרובי המשפחה שמפוזרים השידור, אז הוא ל

 בכל רשות השידור.

 מה זה הרבה קרובי משפחה?  בלהה כהנא:

אשתו, אחות של אשתו, הגיס של אשתו ועוד, כל  חנה מצקביץ:

אחד בתפקיד אחר. זאת אומרת שהוא מאוד מוגבל בדברים האלה. אנחנו סבורים 

יני נדל"ן, אנחנו שקלנו שוב את הדברים האלה, נכון שהוא גם לא יכול לטפל בעני

 - - -שבשלב מסויים חשבנו שהוא יכול לרכז את 

 אבל זה כבר לגופו של האיש.  דוד חיון:

אני חושב שאנחנו נכנסים פה לנושאים  ר, אמיר גילת:"היו

 פרסונאליים שזה לא המקום.

 אז כרגע בשלב הזה, אנחנו חשבנו שזה אפשרי חנה מצקביץ:

זליג. אנחנו  וראינו בסופו של יום שזה לא אפשרי והודענו את זה גם לעו"ד של 
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הלכנו עכשיו במהלך שאנחנו הכשרנו את התפקיד שלו כעוזר מנכ"ל, כי למעשה עד 

היום כעוזר מנכ"ל הוא גם לא יכול היה להיות לפי הנוהל. אנחנו הכשרנו את זה 

סף שיהיה תחליף השכלה ואפשר יהיה באופן כזה שאנחנו התרנו להכניס תנאי סף נו

 לבחור עוזר מנכ"ל או בעל השכלה או בלי השכלה, או אקדמי או שיש לו נסיון. 

  -זאת הכתבה שהיתה אתמול ששלחו לנו של שינוי  בלהה כהנא:

אני לא יודעת, אני לא מסתכלת בעיתונים, אני  חנה מצקביץ:

מה הכתבות, הכתבות אני לא  יודעת מה יש בבית משפט, אני לא יכולה להגיד לך

מעורבת בהן ואני לא יודעת מה יש בכתבות. אני גם לא קוראת אותן. זאת התגובה 

שלנו לבית הדין, הם טענו שהוא לא יכול להיות עוזר מנכ"ל, אנחנו הכשרנו את 

התפקיד שלו כעוזר מנכ"ל, אנחנו סבורים שהרבה מהדברים שהוא עשה הוא לא 

 - - -היה רשאי לעשות 

 -לא בית הדין טען, בית הדין החליט לא, התביעה  חיון

- - 

התביעה טענה שהוא לא יכול להיות עוזר מנכ"ל.  חנה מצקביץ:

 - - -אנחנו סברנו 

אנחנו עושים דיון על מרכז רפורמה, אנחנו נכנסים  ר, אמיר גילת:"היו

 לסוגיות פרסונאליות.

 אני לא נכנסתי לזה. חנה מצקביץ:

 התפרצת לדברי, אני מבקש שתעצרי.  ילת:ר, אמיר ג"היו

 אז אני קודם כל רוצה להבהיר את עמדתי, שאנחנו חנה מצקביץ:

סברנו בשלב מסויים, זה לא סופי, אנחנו סבורים היום שיש בעיה לעוזר מנכ"ל 

 להיות מרכז הרפורמה. ובמיוחד בסיטואציות המסויימות האלה. 

מחזיר אותו קצת לאחור כי בואו נעשה סדר, אני  ר, אמיר גילת:"היו

ל כבעלי תפקידים בכירים ברשות שיובילו קפצנו. דיברנו על ההנהלה והמשנה למנכ"

את הרפורמה כל אחד מתוקף תפקידו, לאחר מכן נכנסנו לסוגיה של עוזר המנכ"ל 

ושוב התכוונתי להגיד למען הגילוי הנאות למליאה שהוועד המנהל אישר את מה 

 - - -שכה המשפטית, זה הוצג גם לוועד המנהל שהוצג פה כרגע ע"י הל
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 - - -אני רוצה לומר כך  חנה מצקביץ:

 - - -אבל למה את  ר, אמיר גילת:"היו

אני חייבת לתקן. הוועד המנהל אישר את מרכז  חנה מצקביץ:

 - - -הרפורמה לפני הנייר הזה ולפני שהנייר הזה 

מנכ"ל מיום ראשון אבל אני עכשיו מדבר על עוזר  ר, אמיר גילת:"היו

 האחרון.

 אה, כן. חנה מצקביץ:

 אז אל תתפרצי כל רגע.  ר, אמיר גילת:"היו

 סליחה. חנה מצקביץ:

אז ביום ראשון האחרון, כדי שהמליאה תדע,  ר, אמיר גילת:"היו

הוועד המנהל אישר את מה שהציגה כרגע הלשכה המשפטית ופה אני בדקתי, אני 

עם נוספת, שזה על דעת הלשכה המשפטית, זה גם מקווה שאני לא אופתע עכשיו פ

הוצג ע"י הלשכה המשפטית בדיון, העובדה שעוזר מנכ"ל יכול להיות או בעל השכלה 

אקדמית או תחליף של עשר שנות עיסוק בתחום, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, 

אל תתפסו אותי זה לא לפני, אבל תחליף של עשר שנות נסיון כתחליף להשכלה 

מית, זה אושר ביום ראשון האחרון בוועד המנהל, למען הגילוי הנאות אני מביא אקד

את זה בפני המליאה מפני שהשם הוזכר. זה דבר אחד. ופה אין הסתייגויות של 

הלשכה המשפטית, זה בסדר. לגבי מרכז הרפורמה, בעבר אכן הוועד המנהל נדרש 

רוצה שיהיה בתור מרכז  לסוגיה של מרכז הרפורמה וקבע קריטריונים למי שהוא

הכרות מעמיקה עם רשות השידור, הרפורמה והקריטריונים, שוב זה מהזיכרון, 

תיכף אני אסביר גם למה, נסיון עם ועדי עובדים ויכולת הנעת עובדים. נדמה ליש 

אלה שלושת הקריטריונים שינחו את המנכ"ל במינוי האיש מטעמו שירכז את 

 - - -הרפורמה, עוד פעם אני מבחין 

 - - -יכולת הנעת עובדים זה לא רק ריכוז  דוד חיון:

יש פה בלבול ואל תתבלבלו בין ריכוז הרפורמה  ר, אמיר גילת:"היו

לניהול הרפורמה, לכן עשיתי את ההפרדה. ניהול כבר סקרתי בהרחבה קודם לכן 

וריכוז אנחנו מדברים עכשיו. ובהגדרות התפקיד שעכשיו אני כאמור שומע שהן לא 
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קובלות אבל אני מסביר לכם מאיפה אני בא לענין הזה, בהגדרות התפקיד שגובשו מ

ע"י יונתן פסי והועברו אלי ע"י המנכ"ל עם אותו מייל שראיתם שנכתב פה שזה 

, נאמר כך, בהגדרות התפקיד של מרכז 20.8-אושר ע"י הלשכה המשפטית ב

נכ"ל ובהתאם הרפורמה, ריכוז עבודת צוות הרפורמה כזרוע הארוכה של המ

בנושאים הבאים, נדל"ן טכנולוגיה וסדרי מינהל, להחלטות צוות הרפורמה בעיקר 

מרכז צוות הרפורמה לא יעסוק בענייני כוח אדם, במינויים ובפיטורין של עובדי 

הרשות, למעט מינויים של עובדים במישרת אמון בלשכת המנכ"ל וכן לא יתן 

 הוראות והנחיות לדרג המקצועי. 

 הרכז יכול לעשות את זה, מישרות אמון?   זועבי פאהום:וופא 

 - - -אנחנו סבורים  חנה מצקביץ:

עוד פעם אתם קופצים. אני מסביר מה הן הגדרות  ר, אמיר גילת:"היו

התפקיד כפי שראינו של מרכז הרפורמה כפי שהוצגו בטעות כמי שנתמכו ע"י 

 הלשכה המשפטית. 

 - - -לא בטעות, אנחנו  חנה מצקביץ:

 הבנו, הבנו.  ר, אמיר גילת:"היו

זה מה שחשבנו אבל חשבנו על זה שוב ויש עם זה  חנה מצקביץ:

 בעיה. 

אילו היינו מנהלים את הישיבה לפני חודש זה מה  ר, אמיר גילת:"היו

 שהלשכה המשפטית היתה חושבת. 

 לא יודעת. חנה מצקביץ:

י פגישות, ישיבת צוות הרפורמה, תיאום מועד ר, אמיר גילת:"היו

זימון לפגישות, פרסום סדר היום, ריכוז והכנת חומר לנושאים שעל סדר היום. 

ניהול תיק פרוטוקולים של ישיבת צוות הרפורמה. פרסום והפצה בין המשתתפים 

ו/או הגורמים הרלוונטיים, מעקב אחר ביצוע והתקדמות החלטות צוות הרפורמה 

ח שוטף למנכ"ל על פעילות צוות וכן מעקב ובקרה על תוכניות העבודה. דיוו

ולהסדר  15.2.2009מיום  3/2009הרפורמה, הגדרת התפקיד כפופה לחוזר נש"מ 

 ניגוד העניינים. 
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אני רוצה לשאול משהו. יוני, אני רוצה לשאול  אורי ארבל גנץ:

אותך את השאלה מהמקום הכי רחמי שאני מצליח להוציא בעצמי, אני רוצה 

לך לשאול אותך זה מהמקום הכי אמפטי, הכי אוהד, הכי שתאמין לי שמה שאני הו

מכבד, הכי בעדך. וכאילו אנחנו כל הזמן נזהרים ואני באמת בחדר הסגור הזה ואני 

מבקש שהדברים לא יצאו החוצה עד כמה שאפשר. אני כל הזמן מתרשם שאנחנו 

מנסים לעוות, איכשהו לאנוס את המציאות לדבר שהוא בלתי אפשרי. אם זאת 

גדרה של מרכז הרפורמה, תסלח לי זה לא מכבודו של זליג רבינוביץ, עד כמה שאני ה

מבין את זה, זה מה שצריכה לבצע מזכירה בכירה בלשכה, יש פה עניינים הכי 

טכניים שבעולם ואני שואל אותך מהמקום הכי, למה אנחנו צריכים להיות במקום 

תעשה הוא יתפוס כותרות  הביקורתי ציבורי הזה שיתפוס כותרות, מה שאתה לא

ואנחנו באיזה שהוא דד אנד ואנחנו כמליאה שרוצים לחבק אותך ולהיות הרוח 

הגבית שלך להוביל את הרפורמה, אני אומר את זה במלוא הכנות, אני רוצה 

שתאמין לי שאין כאן שום כוונה לחבל, לא בך, לא ברפורמה, לא באמיר, לא 

נינו על הרבה מאוד דברים אבל בסוף אני בתהליכים, אנחנו יכולים להתכסח בי

באמת מכבד אותך ובאמת חושב שצריך לנוע קדימה. אני כל הזמן בתחושה, אני 

רוצה להגיד לך מהמקום הכי אמפטי, תשמע יוני, הוא יכול להיות הבן אדם הכי 

מוכשר בעולם, אלה התנאים כרגע, שחרר, תן לו תפקיד שהוא לא ברפורמה, שיהיה 

אבל הדבר הזה לא מכבד אותו, הוא מסבך אותך ציבורית, הוא מחייב  לא יודע מה

אותנו בסוף כנציגי ציבור להגיד לך לא, כי זה לא יעבור אותנו ציבורית, זה לא יכול 

לעבור אותנו ציבורית, כי יש פה מין פלסטלינה כזאת של ללכת בלי אבל להיות עם 

לא ידחוף את היד מהמקום הכי  או להיפך. הוא לא יוכל לבצע את זה כי לאן שהוא

. זה לא יוכל לזוז, טהור מישהו יקום נגדו ויגיד לו בבתי משפט אתה בניגוד עניינים

אנחנו במקום רגיש, אנחנו צריכים את אמון הציבור ברפורמה ולא נראה שעם כל 

הכבוד, אני אומר, בואו נכבד גם את זליג רבינוביץ שאני מבין שאתם עובדים יחד 

ה חושב שהוא בן אדם מוכשר והוא מכיר את הרשות והוא פרוייקטור שנים ואת

מצויין לפי מה שאמיר דיווח, אני אומר בואו ניקח את הדברים האלה ותן לו לעשות 

את הדברים שהוא יודע לעשות שגם יראו טוב ציבורית, אני רוצה שזליג רבינוביץ 
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הגיד את זה אני עשיתי יהיה הראשון שיכול לעמוד על הפודיום בכל טקס חגיגי ול

מבלי להתהדר בנוצות תחת איזה נוצות של מישהו אחר. למה אנחנו צריכים את זה, 

תומך בו ועם ועדה שמלווה ומפקחת, איפה עוד  במבנה הארגוני שאמיר הציג שאני

צריך משהו, אני באמת לא מבין, בשביל תיאום ישיבות, בשביל ניהול פרוטוקולים, 

לים, יש לך יד ימין ואני מניח שבלשכה שלך יש לך עוד שתי בשביל ריכוז פרוטוקו

ידיים שמאליות שעוזרות לך ומשרתות אותך, יש יושב ראש עם לשכה פעילה 

בלילה שבא לי בכלל לא לענות לו בשעות כאלה, למה, אני באמת  11-שמדבר איתי ב

ו כל שואל למה, יוני, מהמקום הכי אמפטי, למה אנחנו צריכים להיות שם, אנחנ

 - - -הזמן מתעסקים בזה, חודשיים סביב הענין הזה כולנו על ביצים ורגישויות 

הוא שאל אותי, את רוצה לענות בשמי, בבקשה,  יוני בן מנחם:

 חנה תענה בשמי. 

בסוף גם לא נעים לי ממנו, אני לא מכיר את האיש,  אורי ארבל גנץ:

 ולים להתעלם מהם.אני רק ניזון מפרסומים אבל מה לעשות, אנחנו לא יכ

אני מאוד מעריך את הכנות שלך ואת האינטגריטי  יוני בן מנחם:

שלך, אני הייתי מעוניין להיפגש איתכם בנפרד ולהסביר לכם את הענין הזה, זה 

 אפשרי?

 מאה אחוז.  אורי ארבל גנץ:

 מסיבות שאני לא רוצה להיכנס אליהן. יוני בן מנחם:

 מאה אחוז, מקבל. אורי ארבל גנץ:

 - - -אם זה מקובל עליכם אני מזמין אתכם  יוני בן מנחם:

 אני מקבל את עמדתך, אם אפשר בתל אביב. אורי ארבל גנץ:

את הוועדה, איפה שתרצו, אני מוכן לבוא גם  יוני בן מנחם:

לחיפה. אני אשמח לשבת ולדבר איתכם בגילוי לב הכי גדול, לענות לך על כל 

 - - -הדברים 

 - - -בפורום של מי, שלך  אורי ארבל גנץ:

 הוועדה שנקבעה.  יוני בן מנחם:

 בלי עוזרים, עוזרי משנה, מזכירים, מזכירות. אורי ארבל גנץ:
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 זה מקובל עליכם? יוני בן מנחם:

 מקובל על חברי הוועדה?  אורי ארבל גנץ:

אני הרגע כתבתי וזה מה שכתבתי להגיד, הבחור  בלהה כהנא:

ם הוא מצליח להגיד את הדברים הכי נכונים בצורה הכי הזה מתסכל אותי, כי כל פע

 - - -יפה והכי חכמה 

 כי הוא ענייני.  יוני בן מנחם:

אז בוא נסכם שמחר אנחנו טלפונית מתאמים את  אורי ארבל גנץ:

 זה. 

אני מציעה שאתם תנסחו את הקריטריונים,  בלהה כהנא:

 - - -נה למנכ"ל למשטיוטת מכרז נקרא לזה, הקריטריונים שאתם חושבים 

את זה עושה סמנכ"ל כוח אדם. זה יובא לאישור  יוני בן מנחם:

 הוועד המנהל, זה במכרזים הולך, אנחנו לא מתקרבים לזה. 

אני מדברת על האחראי לרפורמה, תקראו לזה  בלהה כהנא:

 - - -איך שאתם רוצים, בעינינו מאוד ברור למה אני מתכוונת, קראתם לזה משנה 

לא, אני כבר מבולבל. את מדברת על המשנה  יר גילת:ר, אמ"היו

 בארגון?  2למנכ"ל? מספר 

אותו אדם שיהיה אחראי לרפורמה כפוף למנכ"ל,  בלהה כהנא:

 איך שאתם רוצים תקראו לזה.

הוא יהיה גם אחראי על הרפורמה, זה לא נכון  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ה יהיה להציג אותו, הוא יהיה גם אחרי הרפורמה, התפקיד הז

 פרוייקטור. דוד חיון:

לא, בדיוק לא, משנה למנכ"ל, מטפל בכל הנושאים  ר, אמיר גילת:"היו

 התפעוליים. גם בדברים שלא קשורים ברפורמה. 

 - - -אבל מה שאני מציעה זה שאנחנו נקבע  בלהה כהנא:

 אבל אי אפשר יהיה להפריד בין הדברים. אורי ארבל גנץ:

 - - -לו"ז שנקבע  בלהה כהנא:



 
 ישיבת מליאת רשות השידור

 56 11.9.2012ירושלים, 

הוא יהיה גם אחרי ויטפל גם בנושאים שלא  ר, אמיר גילת:"היו

 קשורים לרפורמה. 

 המכרז הוא בעיצומו, בהכנה.  יוני בן מנחם:

שעד הישיבה הראשונה שאנחנו נתכנס ועדת  בלהה כהנא:

המעקב יהיה לנו, נקבל את הנייר כדי שנוכל לעשות דיון ולהריץ את זה ושנוכל 

 המכרז הזה.   להגיד צאו עם

אם מותר לי הערה אחרונה להגיד, הסיפור הזה של  יוני בן מנחם:

מרכז הרפורמה זה לא המצאה של המנכ"ל, היתה פונקציה כזאת ברשות, קראו לה 

מיה גורן, היתה פה רכזת רפורמה וההגדרות האלה נלקחו משם, אנחנו לא המצאנו 

ות השידור במשך שנתיים את זה ושלא תחשבו שזה פיקציה. היה דבר כזה ברש

שלוש שהיא עבדה פה. ואם תרצה אני אתן לך גם את החוזה העסקה שלה ותראה 

 את הגדרות התפקיד שלה.

אני מאמין לך, קיבלתי את עמדתך, אתה צודק  אורי ארבל גנץ:

 וננהל את הדיון. 

 תודה רבה, שנה טובה. עוד הערות, שאלות? אז  ר, אמיר גילת:"היו

 

 

 


