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היא  ישיבת המליאה. הישיבה הזאת אני פותח את ר אמיר גילת:"היו

ורום של הישיבה וורום עקב ביטולה בחוסר קישיבה דחויה שמתקיימת בכל קו

הקודמת. סדר היום הוא אותו סדר יום. הנושא הראשון זה התנהלות רשות השידור 

. כשהעליתי את הנושא הזה לסדר היום עוד לפני הישיבה הקודמת, מה 2014בשנת 

א את המצב הנוכחי ואת השאלה איך תתנהל ומי ינהל את שהנחה אותי זה להבי

, כדי שאנחנו נראה איפה אנחנו עומדים. מנחם, נועם, אתם 2014הרשות בשנת 

 משוחררים. 

המצב הוא כזה. אני הולך טיפה אחורה כדי לעשות סדר ולסנכרן את כולם. אני 

הרפורמה סוף עושה את זה בראשי פרקים. אני הולך לפי סדר האירועים. מצב שבו 

סוף נחתמה על ידי כולם, מכתב ההקפאה של השרים והקמת ועדת לנדס. כל 

הדברים האלה ששורתם התחתונה היא הקפאת הרפורמה וחוסר ודאות לגבי 

, מביאה אותנו להערכת המצב הבאה: שאם 2014-פעילותה של רשות השידור ב

שברור שההתנהלות , הרי 2013בחודש יולי חשבנו שהאופק שלנו הוא סוף דצמבר 

של הוועדה, ומי שעוקב אחרי הפרסומים בתקשורת גם בימים האחרונים מבין 

שהוועדה לא תסיים את עבודתה בתקופה הקרובה, והערכת התקופה הקרובה זה 

. הערכת העבודה של מוסדות רשות השידור חייבת להיות שרשות 2014לפני תחילת 

באותה מתכונת, כלומר גם אם ועדת  מתנהלת כפי שהיא היום, 2014השידור בשנת 

ההחלטה הזאת לא יקרה או יחליט על שינוי, היישום של   לנדס או גורם אחר ימליץ

, מה שמחייב את רשות השידור ואותנו כמוסדות רשותה שידור, להיערך לזה 2014-ב

היא עבורנו שנה רגילה, אלא מה, שהיא לא שנה רגילה, מפני שלפני  2014ששנת 

שטרם נחתמו והוצגו בפני הוועד המנהל  2011ות בדוחות הכספיים של מספר שבוע

ווועדת כספים פעם נוספת, הוברר שבשל הקפאת הרפורמה נרשמה לרשות השידור 

לא רק עניין  . זה2012, ומן הסתם זה ישליך גם על 2011הערת עסק חי בדוחות של 

ק חי שתלויה מעל ניהולי, זאת אומרת הערת עס-רישומי, זה גם עניין התנהלותי

לראשה של רשות השידור עקב אי ישום הרפורמה, מחייבת את כולנו לריסון 

תקציבי. המוסדות גילו אחריות בנושא הזה ופעלו לריסון תקציבי עוד לפני ההערה, 
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אף לפני רישום ההערה, קל וחומר כשמעלינו מרחפת העננה הזאת, עלינו לגלות 

 ור כל המרכיבים היא לא פעילות פשוטה.פעילות במצב כזה לאריסון תקציבי. 

נגמרה בעודף כספי אפילו,  2011-חשוב לציין ש :דוד חיון

זאת אומרת שהערת עסק חי היא נטו נטו בגלל מכתב השרים בגין הקפאת 

 הרפורמה. 

הסתיימה בעודף תזרימי אבל בגירעון  2011 :דוד חיון

 תקציבי. 

 כמה היה עודף התזרים? :דוד חיון

 מיליון שקל.  100 :ערן הורן

. התנהלות במצב כזה אינה התנהלות פשוטה אוקיי :ר אמיר גילת"היו

ובוודאי שאינה התנהלות רגילה. פעם אחת, אנחנו חייבים לנהל את הרשות בשנת 

כאילו אין רפורמה וכאילו אין תוכניות ארוכת טווח וכאילו אין כלום, כי  2014

אידך, אנחנו לא יכולים מתוך אחריות כרגע לצורך העניין. מ 2014המנדט שלה 

כפי שכבר  2014-ציבורית, ביודענו איפה אנחנו חיים, לקבל החלטות שהן מעבר ל

אמרנו, וזו לב הדילמה שלנו בכל ההתנהלות שלנו בתקופה האחרונה, ואני אמשיל 

את זה למי שלא כל כך מגיע לוועדת תוכן כי הוא לא חבר בה ולא ער לעניין. אני 

החוק מחייב  בנושא הפקות מקור.למשל ן את הדוגמא הבולטת ביותר, מיד אתת

מיליון שקל. הרשות צריכה לחתום על הסכמים  90 2014אותנו להשקיע בשנת 

. כידוע, הפקות טלוויזיה אינן עניין של יום 2014מיליון שקל בשנת  90בהיקף של 

עכשיו חותמים  שנתיים לפחות, ולכן נשאלת השאלה, אנחנו-ויומיים אלא של שנה

על הסכמים להפקות. עד שהתוצר יהיה מוכן, אנחנו לא יודעים  2014-עם מפיקים ב

איזה פלטפורמה שידורית תהיה. אם זה רשות השידור, הפלטפורמה אחרת. לכן 

מתוך אחריות ציבורית ניסינו לפתור את הדילמה כך שאנחנו נאשר רק הפקות שהן 

ר הפקות שיש להן חיי מדף ארוכים, כדי שאם בעלות ערך ציבורי ארוך טווח, כלומ

חלילה וחס רשות השידור נסגרת ואנחנו הוצאנו את ההפקות האלה לדרך, עדיין 

תהיה איזושהי פלטפורמה שידורית שתגלה עניין בתכנים האלה גם אם זה יהיה 



 ישיבת מליאה
2.12.2013 4 

 2014-. אז זו דוגמא לדילמה ולניסיון לפתור אותה, איך מתנהלים ב - - -מתווה 

 . 2014חוסר היכולת לקבל החלטות מעבר לאופק של לעומת 

הריסון התקציבי צריך לעבור בכל תחומי החיים של הרשות. גם הוועד המנהל עמד 

על זה, א', בעקרונות התקציב שהוחזרו לדיון בוועדת כספים. היא נמצאת בימים 

, זאת 2013יהיה פחות מתקציב  2014אלה בעיצומו של הדיון. הוחלט שתקציב 

מרת אנחנו לא אישרנו גידול בתקציב, אלא להיפך, הפחתה של התקציב. עקרונות או

התקציב על פי החלטת הוועד המנהל צריכים לכלול גם התייעלות בכוח אדם, שכר, 

פיתוח בכל מרכיבי התקציב האחרים. הדבר הזה מחייב כאמור ריסון תקציבי 

זה הנושא של השעות ומחייב ריסון בהוצאות. הדוגמא הבולטת שאנחנו ראינו 

נוספות והחריגות שנרשמו למכסות השנתיים, שאם לא היו נעצרות, היינו מגיעים 

לחריגה גדולה בסוף השנה. הריסון צריך לבוא בקליטת כוח אדם, ואני חוזר פה על 

ההחלטה שהתקבלה, ואני חושב שאין לשנות אותה כרגע, שאין קליטת כוח אדם 

ום שאנחנו חייבים לצמצם בכוח אדם ולא לקלוט. מכל סוג שהוא בתקופה הזאת מש

יוצאת לפועל, במצב של  היתהאם הרפורמה  ,וראינאני מזכיר עוד פעם, אנחנו כבר 

כמה עשרות לפחות של אנשים בפעימה הראשונה היו כבר יוצאים לפרישה לפחות 

בהליך של הפרישה מרצון. רשות השידור בוודאי, ואנחנו חוזרים על זה וכולנו 

ירים את המנטרה הזאת, שרשות השידור לא יכולה להמשיך להתקיים במתכונת מכ

לצמצם ולרסן ולהתרסן ולעשות  2014-הנוכחית והאחריות שלנו מחייבת אותנו ב

את הכול כדי לתקן את המצב ולהביא אותנו לאיזונים כספיים, כי ברור שעקרון 

גירעוני. לא נחתום על לתקציב הוא תקציב מאוזן. אנחנו לא נאשר תקציב  1מספר 

תקציב שאינו מאוזן. לכן אני חושב שהמליאה צריכה להמשיך ולדבוק בעקרון שאין 

קליטת כוח אדם מכל סוג שהוא, אלא להיפך, הרשות צריכה למצוא את הדרך 

להפריש עוד אנשים. אנחנו ניסינו לעשות את זה בדרכים שונות, מה שנקרא 

שנחפש את הדרך להקטין את מצבת כוח  "בקטנה", במנות קטנות, אבל בוודאי

 האדם, כי אנחנו לא בשעה רגילה ואנחנו לא בימים כתיקונם. 

אנחנו בזמנו קיבלנו החלטה ואני חושב שהיא צריכה להישאר  –כל נושא המכרזים 

כמות שהיא, לגבי המכרזים, לבטל את כל המכרזים. אין יותר מכרזי רכש, אין יותר 



 ישיבת מליאה
2.12.2013 5 

את המצב כרגע מוקפא, שזה כולל את כל ההתקשרויות  מכרזי כוח אדם, ולהשאיר

. לא צריכה להיות התקשרות קיימת מבלי שאנחנו יודעים 2013שמסתיימות בסוף 

, ואני מציע שזאת תהיה ההחלטה של המליאה בהקשר הזה, 2014עליה, בתחילת 

. הייתי מחריג מכל האמור 2014שהיא כבר התקבלה. אני רק משפר אותה גם בואכה 

י נושאים, אחד זה נושא הדיגיטציה שהוא נושא בעל ערך, שהוא פרוייקט לאומי. שנ

משום שאני חושב שזו צריכה  ,גם עומד בקנה אחד עם הנושא של הארוך טווחהוא 

אני , אחרת להיות משימה שלנו בכל מקרה. אם הרשות ממשיכה, ככה היא ממשיכה

רוייקט הדיגיטציה יצא חושב שהמליאה הזאת צריכה לסיים את כהונתה בכך שפ

לדרך, במקרה הרע, ורשם התקדמות גדולה מאוד במקרה הטוב, ולכן צריך להחריג 

הכול. למי שלא יודע יש גם דוח של מבקר המדינה, אבל אנחנו עמלים על זה גם בלי 

קשר לדוח. אני חושב שאין מצב שבו המליאה הזאת מסיימת את כהונתה ופרוייקט 

לפחות. אני אומר, אני כבר מקווה שנראה את תוכניות  הדיגיטציה לא יצא לדרך

נושא הדיגיטציה שהוא  העבודה, שיאפשר לנו גם להתכנס ללוחות זמנים, ולכן את

אני חושב שאנחנו צריכים להחריג מהדבר הזה כפי שכבר עשינו. בכל  נושא לאומי

מה שאני אומר, אגב, אין חדש. אני רק מבקש מהמליאה לאשרר את המשך 

 לטות האלה. ההח

רשות השידור צריכה  2014-הנושא השני זה המדיה הדיגיטלית. אני חושב שגם ב

עוד פעם, בפרופורציות הנכונות, במידתיות הנכונה לנושא המדיה  היכנס,ל

הדיגיטלית. אני למשל לא חושב שבהיעדר עתיד בטוח לנו אנחנו צריכים עכשיו 

עליהם בעבר, אתר חדש וכו' בהשקעות ללכת על כל התכנונים ארוכי הטווח שדיברנו 

של מיליונים, אבל אין ספק שאם לא ניכנס עכשיו, מחר בבוקר, לעולם המדיה 

בלי שרשות השידור תהיה נוכחת  2014ולא יתכן שאנחנו נתחיל את הדיגיטלית, 

טלית. אני מדבר על יבצורה משמעותית יותר מאשר היא נוכחת היום במדיה הדיג

שמבטאים את  ,ות או כל מיני דברים נקודתיים, מיידיםדברים כמו אפליקצי

הנוכחות שלנו בעולם הזה, כי כאמור, אם אנחנו לא שם, המשלתי את זה לכך 

בלי פס קול, ולכן אני מציע להחריג  ,שאנחנו נמשיך לשדר טלוויזיה עם תמונה
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במינונים הנכונים גם את נושא המדיה הדיגיטלית מכל ההקפאות. זה באשר לדבר 

 הזה.

נושא אחר שנדון כבר גם בוועד מנהל וגם בוועדת תוכן, ואני חושב שהמליאה צריכה 

להידרש אליו זה הנושא של חיזוק החדשות. אחד מעקרונות התקציב ואחד 

מעקרונות הפעילות של ועדת התוכן היו הנושא של חיזוק החדשות, מכל הטעמים 

ים להיות מובילים בו ואין סיבה שבעולם: א', זה משהו שכשידור ציבורי אנחנו חייב

שבעולם שנושא החדשות בערוץ הראשון יהיה נחות מערוצים אחרים. הנושא של 

החדשות יחזיר את רשות השידור להיות רלוונטית ובעלת משמעות רלוונטית. אם 

תהיה לנו חטיבת חדשות ראויה, אין ספק שהדבר ישפיע על תדמיתה של רשות 

ברה. הדבר השלישי, פעילות החדשות יכולה להיות השידור ועל ההשפעה שלה בח

מהירה. לא מדובר פה על תוכניות ארוכות טווח אלא אפשר לחזק את תחום 

, לכן אני חושב שזה 2014החדשות ולהתחיל בפעילות גם כן במיידי, כבר בתחילת 

. הכוונה היא גם 2014נכון שזה יהיה חלק מעקרונות התקציב, העבודה והתכנון של 

, 33, "מבט", אבל גם לחזק את ערוץ 1את מהדורת החדשות שמשודרת בערוץ  לחזק

את שידורי הניסיון של ערוץ החדשות שכבר פעילים במשך שנה וחצי אבל עוד לא 

הגיעו לפרצת הדרך המיוחלת. זה שוב דברים שנאמרו גם בוועדת תוכן וגם בוועד 

דיו ועם המדיה מנהל, ערוץ שיהיה ערוץ חדשות תוך שיתוף פעולה עם הר

הדיגיטלית, ויכול להיות גורם דרמטי בשיפור התדמית. הוא גם יתן לצופה שני 

יהיה ערוץ ברודקאסט  1", זאת אומרת 2", אם תרצו, ו"ישראל 1ערוצים, "שראל 

ערוץ חדשות, כשיכול להעביר גם שידורים של קול ישראל, רשת  33איכותי וערוץ 

ו יכולים בעלות של חצי שקל לשדר את האקטואליה המובילה במדינה, ואנחנ

תוכניות קול ישראל ולהביא אותן לידיעת הציבור בפלטפורמות הדיגיטליות, 

למי שלא יודע, לוח השידורים שלו מותאם מראש לכך שהוא יכול להיות  33כשערוץ 

משודר דיגיטלית, והלוח שידורים הזה ניבנה כך שכל מה שמשודר שם, יש לו זכויות 

גיטל, וצריך להמשיך עם המגמה הזאת. ברמה הפחותה לעשות סטרימינג שידור בדי

במדיה הדיגיטלית, כדי שמי שרוצה יכול במחשבים השונים לראות את ערוץ  33של 



 ישיבת מליאה
2.12.2013 7 

ולקבל גם את תוכניות הרדיו. על זה אפשר לשדרג, יכול להיות שיותר, אבל משהו  33

 . 2014מכל אלה צריך לקרות כבר בתחילת 

 5עובדים לרדיו,  5בקשה בפני הוועד המנהל לקליטת  היתהח אדם. דיברתי על כו

עובדים לטלוויזיה. הוועד המנהל אישר את הבקשה במספר תנאים, שניים מהם זה 

, 80העובדים שנקלטו. אני אומר את זה בזהירות,  80תיקון הליקויים בקליטת 

ידור, כי יש והסדרת קליטתם על פי נהלי רשות הש 1.1.11שנקלטו מהיום הקובע 

הרבה מאוד עובדים שעל פי דוח הביקורת נקלטו שלא על פי הנהלים. אני כבר לא 

רוצה להיכנס מעבר לזה, עם אישורים או בלי אישורים. הדבר השני היה שאנחנו 

נקבל רשימה מעודכנת של תקני רשות השידור כדי שאנחנו נראה, למשל אם יש 

מים הנוכחית, כמה צריכים להיות, בקשה לקליטת צלמים, שנראה מה מצבת הצל

שני הדברים האלה לא כמה יש לנו בפועל ולפי זה נוכל בוועד המנהל לקבל החלטה. 

הוגשו במלואם. הוגשו דברים מאוד חלקיים. זה אגב תנאי של הוועד המנהל לאישור 

הקליטה, אבל בלי קשר, מספר חברי מליאה ביקשו לערער על ההחלטה ואני חושב 

מרתי בפתח הדברים, אפשר אם זה יתקבל כהחלטה, אז אפשר לראות שבדברים שא

 את זה כהחלטה של המליאה לגבי הדבר הזה. עד כאן איך אנחנו צריכים להתנהל. 

 לגבי מי ינהל, אבי, אני מבקש שתצא רגע החוצה כי אני עובר למשהו שקשור אליך. 

 )אבי כ"ץ יצא מהדיון(

המצב באשר איך צריך עד כאן סקרתי את  :ר אמיר גילת"היו

להתנהל. באשר למי ינהל, יש לנו שתי בעיות, אחת, שאנחנו מדברים על כך והחלטנו, 

והצעתי זה עתה להמשיך את אי קליטת העובדים, את אי קיום המכרזים כדי 

להקפיא את המצב. אני חושב שאנחנו צריכים להחריג שני תפקידים מהדבר הזה: 

ה, והדבר השני ולכן ביקשתי מאבי שייצא, זה מנהל אחד זה נושא של מנהל הטלוויזי

, ואני אפרט. הטלוויזיה הישראלית מתנהלת מזה חודשים ארוכים מדי גבייהאגף ה

ללא מנהל טלוויזיה. המליאה נתבקשה ואישרה הקמת ועדת איתור שנמצאת 

כביכול בעיצומה של עבודה. הנושא הוא פרסונלי. אני לא רוצה להרחיב פה יותר 

אבל הוא כידוע לכולנו נמצא בבג"ץ. בשורה התחתונה, אין כרגע מנהל מדי, 

טלוויזיה. אנחנו רואים את התוצאות יום יום, שעה שעה. אנחנו רואים את זה 
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בתחום התוכן, אני מרשה לעצמי לכנות את זה מחדל, של סיקור מותו של אריק 

עות נוספות, איינשטיין. אני רואה את זה בכל הנושא של הניהול השוטף של הש

היעדר יד מכוונת וכו' וכו'. אפשר לצלול אחר כך לדוגמאות. אני לא רוצה לגזול 

צריך לעמוד מנהל לרשות הטלוויזיה הישראלית.  2014מהזמן. אין ספק שבשנת 

מכיוון שוועדת האיתור לא הצליחה להביא לאיוש התפקיד, אני חושב שהמליאה 

ם על הקמת ועדת איתור לתפקיד מנהל צריכה לתת את הדעת על כך ולהחליט היו

הטלוויזיה כדי להביא לאיושו של התפקיד. אי אפשר יותר למשוך את הדבר הזה. 

לא יתכן שהטלוויזיה הישראלית תתנהל ללא מנהל בתקופה כל כך ארוכה. אני 

בהמשך אציע גם את הרכב הוועדה כדי שאנחנו באמת נוכל להיכנס למסלול מהיר 

 די. ולהעמיד מנהל במיי

דבר דומה הייתי מציע גם לגבי מנהל אגף הגבייה, לכן ביקשתי שייצא. סמנכ"ל 

הגבייה אמור היה כבר לסיים במרץ את תפקידו. הוא קיבל הארכה. בימים אלה 

הוגשה בקשה להארכה נוספת של שירותו. עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, זה 

צריכה להתכונן כבר מזמן,  יתההכבר לא משנה. ברור שהרשות צריכה כפי שהיא 

לאיוש התפקיד הזה, וכדי לפתור גם את הבעיה הזאת אני מציע באופן דומה להקים 

ועדת איתור גם לתפקיד המכונה מעתה מנהל שירות לקוחות. הוא זה שיעסוק 

בגבייה, אבל הגישה תהיה שירותית יותר. אני מעדכן שהמכרז הזה הוא כבר באוויר, 

ה יצא מכרז לתפקיד מנהל שירות לקוחות, שהוא כמובן עוסק כלומר לפני ההקפא

גם בגבייה וגם לשיפור הגישה השירותית. בגלל החלטת המליאה המכרז הזה הוקפא 

ואני חושב שאנחנו צריכים להחריג אותו עכשיו דרך ועדת איתור שתהיה בחסות 

תיחה, המליאה. אני חושב שהמליאה בתקופה הזאת, ובזה אני מסיים את דברי הפ

צריכה לגלות אחריות מוגברת לכל מה שנעשה, באמצעות ישיבות של המליאה, 

ועדותיה ואולי אפילו איזה פורום מיוחד שיוקם היום מתוך הפורום הנוכח פה כדי 

להמשיך ולעקוב בצורה שוטפת אחר ההתנהלות בעת חירום זאת. הימים אינם ימים 

כתיקונם. אז אלה דברי הפתיחה כתיקונם ואנחנו מחויבים להתנהג שלא כבימים 

 שלי.

 אתה מתכוון לדון על מה שאמרת?  :גאולה אבידן
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 בוודאי. עכשיו אני פותח את הדיון.  :ר אמיר גילת"היו

אתה מציג את הדברים לא באורח נכון, עם כל  :גאולה אבידן

 הכבוד. 

 אני הצגתי את הדברים לפי תפיסתי. :ר אמיר גילת"היו

ה, לה בפני המליאה כאילו מנהל הטלוויזיאתה מע :גאולה אבידן

ט להבהיר, אני עוד לא אומרת שום דבר לגבי עמדתי, אבל אתה מעלה את פשו

, גבייההנושא כאילו שני דברים שפתוחים, שהם שווי ערך, מנהל הטלוויזיה ואגף ה

הגיע לגיל פרישה ואז  גבייהכשלמעשה זה דברים שונים לחלוטין. מנהל אגף ה

האם מאריכים או יוצאים למכרז, בעוד שמנהל הטלוויזיה נבחר כדת צריכים לדון 

וכדין, יצא מכרז, יש את משה נסטלבאום. זה שאתה רוצה עכשיו לעקוף ולבחור 

מישהו אחר, קודם כל צריך לבדוק משפטית. תגיד בפני המליאה שתביא חוות דעת 

בגלל כל  משפטית אם הדבר אפשרי. האדון משה נסטלבאום נבחר. כך או אחרת,

הנושא שקורה עכשיו ומתנהל בדיון משפטי, קודם כל צריך לבחון משפטית אם 

 אפשר במחי יד לבטל מכרז שיצא לפועל. 

 קודם כל את יוצאת מנקודת הנחה שאני בדקתי.  :ר אמיר גילת"היו

נקודה אחת שרציתי להדגיש בלי לחוות את דעתי  :גאולה אבידן

דעתי, ששני הנושאים שהעלית הם לא שווי ערך בעת הזו. אני עוד מעט אחווה את 

 שעכשיו הם באים בפני המליאה ובואו נדון. כל נושא מורכב מנתונים לגמרי אחרים. 

לגלוש לנושאים פרסונליים אני מנסה להימנע מ :ר אמיר גילת"היו

ואני לא אעשה את זה. אני חושב שתיארתי היטב את ההבדל בין שני התפקידים, 

היחיד שלהם הוא הצורך באיושם הדחוף. אכן יש הבדל בין  שהמכנה המשותף

המקרה הראשון למקרה השני. למען הדיוק, המועמד שעליו את מדברת נמצא על 

ידי ועדת האיתור כמועמד המתאים ביותר לשמש כמנהל הטלוויזיה. עובדה היא 

שהוא לא משמש כמנהל טלוויזיה מפני שהיה גם חלק ב' לסיפור, שזה לבדוק את 

התאמתו אל מול החקירה דאז שהתנהלה נגדו והיום כבר אנחנו בסצנה של תובנה 

לבית הדין המשמעתי ובג"ץ. אז השתנו הדברים מאז. בשורה התחתונה, ואני אומר, 

כדי לא להיכנס לנושאים פרסונליים, מה שאני אומר בשורה התחתונה אין לנו היום 
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ד מנהל טלוויזיה. זה דבר אחד. מנהל טלוויזיה. ועדת האיתור לא הצליחה להעמי

לגבי התפקיד השני, שוב אני אומר, יצא מכרז והוא באוויר. כל מה שאני מבקש הוא 

שהמליאה תחליט על הקמת ועדת איתור לאיוש התפקיד של מנהל שירות לקוחות. 

אין הדבר קשור לנושא הארכת השירות או לא. זה כבר אחר כך, כשיהיה דיון על 

ליט הוועדה בהתאם להחלטה של היום. אני כוונה רוצה להפריד, הארכת שירות, תח

 ואמרתי, כי גם אם יאריכו לו בעוד חצי שנה, הרי צריך להוציא מכרז. מי כמוך יודע. 

אני תמים דעים בעיקר לגבי הכותרת. הרשות  :יעקב בורובסקי

רואה את זה ומי שמתעלם, נמצאת בשעת חירום. מי שלא מבין את זה ומי שלא 

שוט גורר את הדיונים תמיד למקום הנמוך, אבל הנפגעת העיקרית היא רשות פ

השידור. זה לגמרי לא קשור לאיזה פוזיציה אתה נמצא, בין אם אתה הנהלה או בין 

אם אתה ועד מנהל או בין אם אתה מליאה ובין אם אתה עובדים. אני אומר את זה 

ם. פירושו של דבר להגדיר ממבט בעיניי של שעת חירו 2014כי צריך להסתכל על 

מספר ברור של נושאים. לא את כל הנושאים. לחיות בעקרונות התקציב בתקציב 

-שהוא מאוזן. המשמעות היא בתנאים האלה מציאת פתרון ליציאה של למעלה מ

ממסגרת רשות השידור. ככל שאפשר צריך לעשות את זה בתנאים הכי  200-300

 טובים. זה סעיף אחד. 

שנים כמעט  3הוא סעיף הניהול ובתוכו אני כורך את התוכן. אנחנו הסעיף השני 

מנסים למנות מנהל לטלוויזיה, ללא הצלחה. המכרז הראשון שהיה לניהול, היה 

מנהל הטלוויזיה ושבוע אחריו מנהל לרדיו. אלה שני מכרזים ראשון. פשוט לא 

יבות. מליאה שהיא הסתיים בגלל א' ובגלל ב' ובגלל ג' ובגלל ד' ובגלל אלף ואחת ס

בלי מנהל טלוויזיה, ברמה העקרונית.  2014-חפצת חיים לא יכולה להיכנס לטעמי ל

אני חושב שכל גוף שהוא חפץ חיים צריך להגיע לזה, אבל משום שגופים אחרים 

 חושבים אחרת, זאת זכותם ודעתם. 

הן הערה שלישית, בדיונים שלנו אין בעיות משפטיות ואם יש בעיות משפטיות, 

יכולות להתברר כמו שבעיות משפטיות מתבררות, במקום שצריך לברר בעיות 

משפטיות. אני אומר את זה כי המליאה הזו בהיותה מליאה שלא מן המניין, קיימה 

דיון בפנייה שלי כחבר מליאה אליכם ביום שבו ועדת האיתור בחרה את מי שבחרה, 
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ללא שנוכחתי בכלל. הייתי וזה באמת לא פרסונלי אלא אני אומר לכם את זה, 

בחו"ל, כתבתי מכתב והמליאה קיבלה החלטה ואני מכבד את ההחלטות של 

המליאה. לכן הדיונים המשפטיים, יכול להיות שיש דברים שיורדים לשורשו של 

עניין. יכול להיות שיש דברים אחרים. כולם יתבררו במקום שמתבררים עניינים 

 משפטיים. 

הולכים ביחד, ופה חייב שיהיה מנגנון שיודע לפקח ולוודא כספים וניהול בעת הזו 

בפועל. כל הטרוניות שאנחנו מביאים לעצמנו, אמרנו ככה, עשינו ככה, לקחנו ככה. 

אני חושבת שמערכת יחסים במקום הזה חייבת להשתנות ולהשתפר באופן קיצון, 

היא על צוואר  בין ההנהלה, בין העובדים, בין חברי המליאה, ואין מה לעשות, החרב

ם, להתגמש באופן לא הגיוני. יות אקרובטיכולנו. בעצם מבקשים מחברי המליאה לה

מדוע? משום שקושרים את הידיים, אין רפורמה, אין תקציב. מבקשים לשמור על 

עקרונות התקציב ואין לנו ברירה, צריך לעשות את זה. עכשיו אנחנו צריכים להיות 

מוכרים נכסים, לא מוכרים נכסים, כן עושים ככה, לא יצירתיים ולחשוב ולראות, כן 

-אם אנחנו נדע לשנות את התוכן מעושים ככה. הדבר העיקרי הוא שלנו, וזה התוכן. 

, אין לנו ברירה, דרך היתרון היחסי של רשות השידור, שזה החיבור בין הרדיו 1.1.14

זה, אז נקבל יותר  אם נדע לעשות אתיחסי עצום.  יתרוןוהטלוויזיה והדיגיטלי, זה 

 פרסום, אז נקבל יותר תקציבים, אז יתייחסו אלינו אחרת. 

אני מצטרף למחשבות כפי שהועלו פה בנושא ההתנהלות כולה. אני חושב שצריך 

לקחת את ההתנהלות הזו לדרגה אחרת, למקום אחר. בהזדמנות הזו שהבעיות 

יתוף פעולה. אפשר האלה יפתרו צריך לעבור את השלב של שיח בכבוד ושיח של ש

להגיע לזה, נכון להגיע לזה. אני אומר לכולם, אין לאף אחד ברירה, חייבים להגיע 

 לזה. זו דעתי. 

 כן, חברים אחרים.  :ר אמיר גילת"היו

אני מסכימה לגמרי גם עם דעתך וגם עם מה שבורו  :גאולה אבידן

שבת שזה דיון אמר. הרשות מתנהלת מזה זמן רב בלי מנהל טלוויזיה. אני לא חו

שצריך להעלות פה בפני המליאה. זה דיון שקודם כל צריך להעלות בפני הוועד 

המנהל, ואם הוא יבוא בפני המליאה, הוא היה צריך לבוא מגובה עם חוות דעת. אני 
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חושבת, גם לא אמרת שאתה רוצה לדון בזה, אחרת היינו בודקים מבחינת חוות 

המליאה צריכים לדעת שאתה מנסה לעשות  דעת. אני חושבת שבאופן מסוים חברי

 איזשהו מחטף שלא הצלחת בוועד המנהל, אתה מנסה להביא אותו דרך המליאה. 

 למה, זה עלה בוועד המנהל? קריאה:

הנושא של נסטלבאום, צריך לקרוא לילד בשמו,  :גאולה אבידן

ו. אלה באופן כזה או אחר. ניסו מהלך כזה, ניסו מהלך אחר, מהלכים שלא צלח

והיה ואתה חושב להביא את זה למליאה, קודם כל שתהיה חוות דעת שזה מתאים 

ועדת ועדת איתור ו היתהמליאה, ושנית, שבפני המליאה יהיו כל הנתונים. אם 

איתור עמדה בפני הוועד המנהל והוועד המנהל החליט שאדם מסוים הוא אחראי, 

ני שוב מצרה על זה שבעת הזו זה לא עדיין לא יצא לפועל בגלל בעיות משפטיות, וא

רשות השידור היא ללא מנהל, אני לגמרי מסכימה שצריכים להיות דברים, לבוא 

כבר לידי מעשה, אני לא חושבת שזו החולה הרעה היחידה ברשות השידור, שאתה 

אמור להביא אותה עכשיו, כאן והרגע. אני חושבת שזה נושא שהוא צריך להיבחן 

הביא בפני מי שצריך להביא, אני לא יודעת אם זה לעומק גם משפטית וגם ל

המליאה או הוועד המנהל, את הנתונים כיצד נכון לפעול כשוועדת איתור כבר 

מצאה. בואו לא נשכח שהיה מכרז פנימי, היה חיצוני. לא קופצים רבים היו על 

התפקיד הזה, וגם מי שהגיע, נמצא מישהו שהוא מתאים ביותר. אני לא יודעת, גם 

ם נצא למכרז, איזה שפן יוציאו מאיזה כובע, כי כבר היו מכרזים בנושא הזה. לכן א

אני אומרת, בואו נעשה הפרדה בין שאלת מנהל הטלוויזיה לבין שאלת מנהל שירות 

לקוחות. אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שגם אם נחליט משהו, עוד פעם ניגרר 

מתחייבים על תנאי. זה לא יהיה נכון.  משפטית לזה שאנחנו לא יכולים, כן יכולים,

שוב, אני לגמרי מסכימה. אין לי אפילו שמץ של הסתייגות מזה שרשות השידור 

חייבת מנהל טלוויזיה, אבל ההליך שאתה מבקש לעשות הוא לא הליך תקין, הוא 

 לא הליך נכון.

טוב. מאחר ואני גם יושב ראש הוועד המנהל וגם  :ר אמיר גילת"היו

אוד קל לי כי אני סכיזופרן נצחי בהקשר הזה בלבד. עכשיו המליאה, זה מ יושב ראש
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נחזור לרצינות. הגענו לימים טובים שאם יושב ראש הרשות מביא נושא למליאה, זה 

 נקרא מחטף, אז זה ימים טובים. 

זיה, זה צריך להיות כתוב ימדבר על מנהל טלוו :גאולה אבידן

 מפורשות.

. אם אני סבור שאנחנו 2014יע בהתנהלות זה מופ :ר אמיר גילת"היו

בבעיה, ואני מתוך אחריות מביא את זה לפתחה של המליאה, אז אני לא חושב שזה 

מחטף, אלא הפוך. המליאה היא זו שמנחה את הוועד המנהל. דבר שני, המליאה הזו 

היא שהקימה את ועדת האיתור דאז. אני כמי שעומד בראש הוועדה, כמי שעומד 

עד המנהל וכמי שעומד בראש המליאה מודיע בזאת למליאה שהוועדה לא בראש הוו

הצליחה להעמיד, זו עובדה, אני לא מגלה פה שום דבר חדש. הוועדה לא הצליחה 

להביא לאיוש המשרה החשובה הזאת, שעל דעת כולם היא חשובה. דבר שלישי, 

ד הנימוקים עוד בעידן הרפורמה, כשאח היתהבעידן אחר. היא  היתההבחירה דאז 

המרכזיים שעמדו בפני ועדת איתור, שהמועמד ההוא, ואני לא רוצה להיכנס פה 

לנושאים פרסונליים, אבל שהמועמד שנמצא כמתאים יותר נמצא כמתאים יותר 

אחת הסיבות העיקריות  היתהלהוביל את הטלוויזיה הישראלית בעידן הרפורמה. זו 

האחרון כרגע זה הנושא של להחלטה למצוא בו את המתאים ביותר. הדבר 

ושא נמצא בעיצומו של דיון משפטי, המציאות שבה אנחנו נמצאים, זאת אומרת שהנ

ואת צודקת שצריך לדייק. הדיון הוא כזה. אנחנו בכלל עוד לא מתקרבים להחלטה 

בעניין הפרסונלי האם האיש הזה מתאים להיות מנהל הטלוויזיה או לא. אנחנו לא 

קים ובג"ץ עסוק בשאלה האם יש להעביר את המועמד שנמצא אנחנו עסושם. כרגע 

 מתאים אז, מתפקידו כמנהל החדשות.

סליחה, אתם מתבלבלים ומבלבלים ומייצרים פה  :יעקב בורובסקי

עובדות שלא נכונות. גם בדיון הקודם שהיה בוועד המנהל הבלבול הזה מופיע יותר 

צה כלפי מועמד אחד ברוב ועדת האיתור סיימה את עבודתה עם המלמפעם אחת. 

דעות, בהתניה שהמועמדות טעונה אישור או התייחסות של הממונה על המשמעת. 

משהממונה על המשמעת אמר את דברו, בין היתר הוא העיר לוועד המנהל שמול 

התובענה שהוא עומד להגיש, הוועד המנהל צריך לשקול את המשך שירותו של מנהל 
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ונה היא בכלל לתפקיד שהוא היום בתפקיד, ומכאן החדשות בתפקיד ניהולי, כשהכו

מקור הבלבול. דיוני מנהל הטלוויזיה הסתיימו. אני מזכיר לעצמנו שמי שמינה את 

 ועדת האיתור זאת המליאה ולכן הפה שהתיר הוא הפה שאוסר.

 בורו, חלאס להשתמש במליאה כמריונטה. :גאולה אבידן

 תני לי לדבר.  :יעקב בורובסקי

אתם מנסים לעשות מחטף וזה לא יעבור. מה  :דןגאולה אבי

שאתה ואמיר לא הצלחתם בוועד המנהל, אתם לכם לעשות במליאה, ואין לכם את 

 הזכות הזו. תביאו חוות דעת משפטית שזה אפשרי.

אפרופו מריונטות, לכו למקור בתיבת הבובות  :יעקב בורובסקי

הפה שהתיר הוא הפה  שמפעיל אתכם. עכשיו אני חוזר לנקודת המוצא האחרת.

שנים ללא  3שנים שאנחנו נמצאים במינוי מנהל טלוויזיה.  3שאוסר. הדבר השני, זה 

הצלחה. נכון, היה מנהל טלוויזיה בפועל. רק בחודשים האחרונים זה בכלל בלי 

מנהל טלוויזיה. ועדת האיתור, משום ההתנהלות שלה, ופה אני מדבר כחבר מליאה 

לות שלה שהיא בלתי סבירה בצורה קיצונית, בדרך אל המליאה, משום ההתנה

שהיא מתנהלת, ראו, אני לא רוצה לרדת פרטים, אבל ראו את עמדתנו בתשובות 

לבג"ץ. ראו את דרך הדיון שלנו. אני אומר לכם, הדרך שבה הדברים מנוהלים 

ומתנהלים הם דרך חתכתים, דרך מאוד מאוד לא מכבדת אף אחד מהמקום הזה, 

מזמני במקומות שדעתי  50%ק על דעתנו בכל נושא. אני נמצא כמעט ואפשר לחלו

לא מתקבלת, וזה בסדר גמור. אין לי שום ויכוח עם העניין הזה. הדרך לא מכבדת 

את המקום הזה ולכן המליאה חייבת לקבל החלטה לבטל את ועדת האיתור, ממנה 

ה של ועדת ועדת איתור אחרת, וועדת האיתור היא שונה. לא לחזור על השגיא

האיתור הקודמת שבעצם מינתה את הוועד המנהל להיות שוב ועדת איתור באיזה 

קונסטרוקציה, אין לי מושג, לא מבין, לא רוצה להיכנס לזה. אני סבור שהוא דיון 

ובות והן של מליאה. אנחנו צריכים לקבל החלטות ואם ההחלטות שלנו לא מג

 משפטיות, נמצאו הדרכים. 

 כן, דוד. :תר אמיר גיל"היו
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טוב, אני חושב שאנחנו עושים טעות גדולה שאנחנו  :דוד חיון

 דנים לגופו של אדם. 

 אף אחד לא דן לגופו של אדם.  :יעקב בורובסקי

מה שהיה מעניין פה זה דבר אחד, שיש פה מחדל  :דוד חיון

שנים אנחנו מתנהלים ללא מנהל  3כבד מאוד, כשל גדול מאוד בכך שבמשך 

 ,אני מאוד מכבד את האמירות שנאמרו פה, שזה מאוד מאוד חשוב לתוכןטלוויזיה. 

וזה מאוד מאוד חשוב לתוכן, אין לי ספק, אבל אני עכשיו מנסה להסתכל בכובע שלי 

כיושב ראש ועדת הכספים, ואני אומר לכם, כשאין מנהל לחטיבה שההיקף 

ב שזה מחדל מיליון שקל אם לא יותר, אני חוש 500-התקציבי שלה הוא קרוב ל

כספי, כלכלי. אני בטוח שאם היינו מנהלים אחרת את הטלוויזיה, אם היה מנהל 

טלוויזיה ראוי בתפקיד, גם מעבר לתוכן היינו מקבלים דיון אחר שגם מניב לנו 

קרא לזה אפילו בזבוז אני א ת לגמרי גם מבחינת הוצאת כספים,תוצאות אחרו

היו נכנסות לרשות, אם. יש לזה שרשור כספים, גם מבחינת הכנסות יותר גדולות ש

אין סופי שיכול להתבטא בסכום של עשרות מיליונים ואפילו יותר. אני חושב שכבר 

שנים, וללא קשר  3הפסדנו את העשרות מיליונים ויותר מזה שאין מנהל טלוויזיה 

לאדם כזה או אחר או להליך משפטי כזה או אחר, ברמה העובדתית זה שאין היום 

שום כבר לחפות שנים, זה כשל אדיר וצריך היום, אתמול ושל 3לוויזיה אחרי מנהל ט

אם אני לא טועה, זה היה ואפא, בלהה  ,ההוא לצערי, בדיון על זה ולעשות מעשה.

חודשים יקרים.  8או  7כהנא ואני שתמכנו בדרישה של בורובסקי, ואיבדנו כבר אז 

תרתי משמע, מכל הבחינות, ועל  דים מאוחודשים יקר 7-8אתה היית בחו"ל. איבדנו 

כן אני חושב שאם אנחנו עוד פעם נדחה את זה אז אנחנו כמליאה, יש לנו אחריות 

 ציבורית כבדה בעניין הזה. 

 עוד מישהו רוצה להתייחס?  :ר אמיר גילת"היו

דוד, אני לגמרי מסכימה עם מה שאתה אומר. גם  :גאולה אבידן

ומר. אני אומרת רק שההליך לא תקין. זה עם מה שבורו אומר ועם מה שאמיר א

, שאחרי שצריך מנהל טלוויזיה, מי כמוני מסכימה איתך. תביאו חוות דעת שאפשרי
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כל מה שנעשה במסגרת הזו, שכבר ועדת איתור איתרה, אם אפשר לעשות מה 

 שעושים כאן. תביאו חוות דעת.

לא  אני אומר, הימים אינם ימים כתיקונם. אני :ר אמיר גילת"היו

חושב שאנחנו עושים פה משהו שהוא נגד החוק. אני חושב שזה אחריות ציבורית 

שלנו לפעול עכשיו למינוי מנהל טלוויזיה, ואם יש למישהו ערר על כך, אז כמו 

שנאמר, יש את הדרכים לעשות את זה. אני לא הדגשתי שהכוונה היא למינוי מנהל 

נות ועדת לנדס, המוקדם מביניהם. חודש או עד ישום מסק 18טלוויזיה לתקופה של 

 אני אומר עוד פעם, אנחנו בעת חירום מיוחדת. 

אמיר, ועדת האיתור שתגדיר. המליאה רוצה מנהל  :יעקב בורובסקי

טלוויזיה. תשבו עם ועדת האיתור, תגידו לה, בן אדם, אתם רוצים ככה או רוצים 

 ככה. 

ונותיי כדי שזה טוב. אני עדכנתי את המליאה בכו :ר אמיר גילת"היו

יהיה ברור. אני מציע ועדת איתור בהרכב הבא: אני אעמוד בראש הוועדה, המנכ"ל 

 יהיה חבר בוועדה.

 תעשה קודם כל הצבעה מי מסכים להליך הזה. :גאולה אבידן

 בסדר. :ר אמיר גילת"היו

 צודקת. :יעקב בורובסקי

 א', אני מבקש את אישור המליאה על הודעת  :ר אמיר גילת"היו

הפתיחה שלי לגבי הריסון התקציבי, הקפאת מכרזי כוח אדם, הקפאת מכרזים עם 

החרגה לדיגיטציה ומדיה חדשה, בדיוק במתכונת שפירטתי. האם יש מישהו 

שמתנגד? אני חושב שכולם בעד. זה אשרור. אז פה אחד אושררו העקרונות של 

י רכש, למעט הריסון התקציבי, הקפאת כוח אדם, הקפאת מכרזים, הקפאת מכרז

 החרגה של דיגיטציה ומדיה דיגיטלית. 

 בנוגע להקמת ועדת איתור, אני אפצל את ההצבעה.

אני מבקש שההגדרה תהיה ביטול ועדת האיתור  :יעקב בורובסקי

 והקמת ועדת איתור חדשה.
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אני אפצל את זה לגבי שני התפקידים. הנושא  :ר אמיר גילת"היו

אה מבטלת את ועדת האיתור שהקימה ומקימה הראשון זה מנהל הטלוויזיה. המלי

 בזאת ועדת איתור חדשה על פי המקובל בשירות המדינה. 

 את ההרכב תגיד אחרי זה. :יעקב בורובסקי

לא, לא אמרתי את ההרכב. הפעילות שלה על פי  :ר אמיר גילת"היו

המקובל בשירות המדינה. אם זה יעבור אני אתן עוד החרגה. אז זה לגבי הקמת 

 ת איתור למנהל טלוויזיה. מי בעד ההצעה הזאת, ירים את ידו. ועד

ההצבעה שלנו היא תלוית הרכב. אם לא נגיע  :נמרוד לב

 להסכמה לגבי ההרכב, ההצבעה הזאת מבוטלת. 

 שלך. :יעקב בורובסקי

 לא רק שלי. יש פה עוד חברים שגם מבקשים. :נמרוד לב

 . ההצבעה היא עקרונית עכשיו, נמרוד :דוד חיון

 בעד. מי נגד?  9תודה.  :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה לומר. אני בעד ועדת איתור תחת בדיקה  :גאולה אבידן

 האם ההליך כאן הוא הליך חוקי משפטית. 

 את נגד ההצעה כפי שהועלתה. :ר אמיר גילת"היו

 אני נגד ההצעה כפי שהיא.  :גאולה אבידן

משפטי את גאולה מבקשת להעביר מבחן  :יעקב בורובסקי

 ההחלטה. 

 אני איך סופר אותך? :ר אמיר גילת"היו

 לא משנה לי.  :גאולה אבידן

 פה אחד.  .זה בעד :יעקב בורובסקי

 עם שתי הסתייגויות.  ,בעד, פה אחד :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה לומר שעל פניו אני לא רואה מניעה  :'חנה מצקביץ

 לעניין. 

צת המשפטית. קיבלת את חוות הנה, אמרה היוע :ר אמיר גילת"היו

 הדעת.
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 אני לא רוצה חוות דעת במקום.  :גאולה אבידן

אני לא רואה מניעה שהמליאה שהקימה את ועדת   :'חנה מצקביץ

 האיתור תחליט לבטל את ועדת האיתור ותחליט על ועדת איתור חדשה. 

 גם בשלב שוועדת האיתור הגיעה? :גאולה אבידן

 גיעה.כן, בשלב שה :'חנה מצקביץ

 אז בבקשה, תרשמי את זה. :גאולה אבידן

 אני אמרתי. זה הוקלט.  :'חנה מצקביץ

 לא, באמת נימוקים להחלטה הזו. :גאולה אבידן

דווקא נוכח הנסיבות והשלב וכל התהליכים שבה  :'חנה מצקביץ

 היא עומדת, רשאית לדעתי המליאה להחליט את ההחלטה שהיא החליטה. 

ייתי שמחה לקבל את זה בכתב, מכתב , האוקיי :גאולה אבידן

 מנומק, נימוקים. אם הוועדה בחרה מישהו, האם יכולים לחזור אחורה. 

 אז פה אחד. אני תיכף אחזור להרכב הוועדה.  :ר אמיר גילת"היו

אני חושבת שלקשור את הרכב הוועדה במינוי  :'חנה מצקביץ

 הוועדה, זה לא תקין.

 בסדר.  :ר אמיר גילת"היו

 זה הצבעה נפרדת.  :ןדוד חיו

אני עכשיו בעניין העקרוני, עצם העניין של הקמת  :ר אמיר גילת"היו

יש מתנגדים? יש  ועדת האיתור לבחירת מנהל שירות לקוחות. מי בעד ההצעה?

 נמנעים? פה אחד.

 זה לא קשור לכן הארכה או לא הארכה.  :דוד חיון

 לא קשור.  :ר אמיר גילת"היו

א קשור לשום דבר. הערה שלי היא שלא יהיה זה ל :יעקב בורובסקי

 מצב שאין מנהל אגף גבייה. 

 לא יקום ולא יהיה.  :דוד חיון

 אמרתי את מה שאמרתי על בסיס דיון אחר.  :יעקב בורובסקי
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 5עכשיו לגבי הרכב הוועדה. אני מציע ועדה בת  :ר אמיר גילת"היו

אני מציע שאני אעמוד  חברים שתעשה את העבודה בצורה המהירה והיעילה ביותר.

בראש הוועדה, המנכ"ל יהיה חבר בוועדה, נציג המליאה, נציג האיגוד המקצועי, 

אגודת העיתונאים או ההסתדרות, בהתאמה. במקרה של הטלוויזיה נציג האגודה, 

במקרה של שירות לקוחות נציג ההסתדרות, ונציג ציבור, ששוב מפאת חוסר הזמן 

אתר את נציג הציבור, לקבל את הסכמתו וליידע את אני אבקש שתייפו את כוחי ל

 המליאה על שם הנציג הנבחר. 

 מספיק לך איש ציבור אחד? :נורית ירדני לוי 'גב

 בסך הכול פלוס נציג מליאה פלוס נציג איגוד.  5 :ר אמיר גילת"היו

אני מציע להרחיב את ההיקף בגלל ניסיון מוועדות  :דוד חיון

חברים  3יקים להגיע באמצע ואז אנחנו נשארים עם אחרות שלא מגיעים ושמפס

 באמצע. 

אנשים.  5חבר'ה, מינו עכשיו פרקליט מדינה עם  :יעקב בורובסקי

 מה קרה?

זה לא מקובל. הוועדות האלה בשירות המדינה הן  :'חנה מצקביץ

 אנשים.  5מקסימום של 

 האם יש התנגדות להצעה? . 3זה  קוורום :היו"ר אמיר גילת

. אני חושב שמניסיון, שהאנשים לא 7-אני חושב ש :ןדוד חיו

 מגיעים לישיבות האלה, כולל אנשי ציבור.

אז שיקבלו את ההתחייבות שלהם מראש. בן אדם  :'חנה מצקביץ

 שבוחרים בו צריך להתחייב. 

ברגע שאתה מבטל את ועדת האיתור ואתה הולך  :גאולה אבידן

 כרז פנימי וחיצוני?מחדש, אתה לא צריך להתחיל מהתחלה, שזה מ

הוא פנה למליאה לפטור את המשרה ממכרז. היא  :'חנה מצקביץ

 אישרה לו לפטור ממכרז. הוא הקים ועדת איתור חדשה.

טוב, האם ההרכב מקובל? שני נציגי ציבור ושני  :ר אמיר גילת"היו

 נציגי מליאה, יושב ראש, מנכ"ל.
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 ?7 :'חנה מצקביץ

 . 7-ליש פה דרישה  :ר אמיר גילת"היו

אני חושב שהויכוח פה הוא שמי וצריך למצות את  :יעקב בורובסקי

 . 8-וב 7-כל מי שישנו פה ולא להתחיל עכשיו ב

 מניסיון של מכרזים אחרים זה לא עבד.  :דוד חיון

מכובדי, ועדת איתור לא צריכה קבורומים ולא  :יעקב בורובסקי

 צריכה כלום. היא צריכה לשבת ולקבל החלטות. 

 לוועדת איתור? קוורוםלא צריך  :יוןדוד ח

 לא. היא יושבת והיא דנה.  :יעקב בורובסקי

 מי שבא, בא? :דוד חיון

בוודאי. היא קובעת לעצמה את הנוהל. סעיף  :יעקב בורובסקי

 ראשון של ועדת איתור זה לקבוע את סדרי העדיפות.

 ?7או  5 :ר אמיר גילת"היו

יתור. תפסיקו להמציא אין נוהל לוועדת א. 5 :יעקב בורובסקי

 נהלים כל אחד. 

יושב ראש, מנכ"ל, שלושה נציגי מליאה, אחד טוב,  :ר אמיר גילת"היו

 נציג איגוד, אחד נציג ציבור.

 מאה אחוז.  :יעקב בורובסקי

אני מציע שנציגי המליאה יהיו אנשים שלא  :נמרוד לב

וברת כאן נמצאים כרגע באיזשהו צד כזה או אחר. חלק מהתלהטות הרוחות שע

בזמן האחרון, אני חושב שזה תפקיד חשוב שחייבים לבוא אליו ממקום ענייני, 

זה תפקיד חשוב ועקרוני. אני חושב שאסור לנו שיהיה מצב שבו מקצועי לחלוטין. 

התפקיד הזה יפול תחת גלגלי הפוליטיקה הפנימית והריבים והסכסוכים והכוונות 

נהיה מוכנים לשתף פעולה עם הדבר האלה והאחרות. אם מישהו חושב שאנחנו 

הזה, אז הוא טועה טעות חמורה. אני חושב שנציגי המליאה שייבחרו להיות בועדת 

האיתור הזאת צריכים להיות אנשים שלחלוטין מקובלים על כולם כלא מעורבים 
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בעניין הזה, שלא יודעים לא לגבי כל ההתרחשויות האלה ולא לגבי אלה ולא לגבי 

 אלה.

 אז יותר טוב שיהיה אחד. :ת ירדני לוינורי 'גב

 אני גם בעד אחד. :נמרוד לב

אני בעד אחד בגלל זה, בגלל שיש פה אווירת  :נורית ירדני לוי 'גב

 התכתשויות, שיהיה אחד. 

סך הכול. אני מכבד את מה שאתה  5אני בעד  :יעקב בורובסקי

צריך להיות מוסכם והאחד  5. שיהיו 5אומר, וזו בדיוק הסיבה למה צריכים להיות 

 על כולם. 

 טוב, מי רוצה להציע את עצמו מהמליאה?  :ר אמיר גילת"היו

 אני חושבת שנמרוד מתאים.  קריאה:

לא. סליחה נמרוד, אני אוהבת אותך. אני הייתי  :נורית ירדני לוי 'גב

 רוצה לראות את בורו .

לא. אני לא במשחק. יוסי דרמר, נמרוד, ואפא.  :יעקב בורובסקי

 חד, אין לי זמן. א

 טרלי. מישהו נ אני רוצה :נורית ירדני לוי 'גב

חברי המליאה שישקלו.  5ההצעה שלי היא כזו:  :יעקב בורובסקי

אתה הצעת את עצמך, זה בסדר. יוסי, אני מציע אותך. אני גם מציע את נמרוד. אני 

 חושב ששניהם ראויים וטובים. דוד, אתה מציע את עצמך?

 יר מבקש. אם אמ :דוד חיון

 לא, לא, לא, לא חיון.  :נורית ירדני לוי 'גב

 את נגדי? :דוד חיון

אני לא נגדך, אני רוצה מישהו יותר נטרלי ודרמר  :נורית ירדני לוי 'גב

 יותר נטרלי. המושגים האלו נכון למקום ולשעה הזאת. כולנו מתכתשים עם כולם. 

בגדר . זה  - - -אם לא תחזרי בך ממה שאמרת  :דוד חיון

 . - - -הוצאת דיבה מה שאמרת עכשיו, כי אני כחבר מליאה נטרלי 
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אתה עושה את תפקידך נאמנה ואתה עושה הרבה  :נורית ירדני לוי 'גב

 דברים. אני בעד איש נטרלי.

 את מחמירה את מה שאת אומרת עכשיו?  :דוד חיון

 מה אתה כל הזמן קופץ?  :נורית ירדני לוי 'גב

 . את קופצת :דוד חיון

אני מאוד אוהבת את נמרוד והוא לא לקח את זה  :נורית ירדני לוי 'גב

 אישית. 

 זה הולך לפי אהבה? :דוד חיון

 לא.  :נורית ירדני לוי 'גב

השמות הם אחד מהבאים: דוד חיון, יוסי דרמר,  :ר אמיר גילת"היו

 נמרוד לב. 

 המליאה תיבחר אחד מהשלושה.  :יעקב בורובסקי

 וד, אני.נמר :גאולה אבידן

אני לא מתחרה. אני רציתי לתרום מהניסיון  :דוד חיון

 הניהולי. התפקיד הזה חשוב בגלל ההיבטים האלה. 

 אני ביקשתי את דוד.  :ר אמיר גילת"היו

 אני לדוד מתנגדת.  :גאולה אבידן

 לא אישי. :דוד חיון

 לא, לא. :גאולה אבידן

יכה את מה שאתה וגם שלי לא. אני מאוד מער :נורית ירדני לוי 'גב

 עושה. אז מה? 

 מי בעד נמרוד?  :ר אמיר גילת"היו

 אין הצבעה. למה יש הצבעה בכלל?  :דוד חיון

 יש שני מועמדים.  :יעקב בורובסקי

 זה או דרמר או נמרוד?  :דוד חיון

 כן. :יעקב בורובסקי

 . אוקיי :דוד חיון
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 משניהם, זה לא מעניין אותי.   :גאולה אבידן

 טוב, יוסי דרמר.  :גילתר אמיר "היו

שלך כאן, שישלחו  5-אתה צריך לומר להם שבין ה :גאולה אבידן

 נציגת ציבור שתהיה אישה. 

התכוונתי להגיד את זה. מישהו רוצה היקף שונה  :ר אמיר גילת"היו

 עוד מועמדים? אני מציע את דוד. לגבי השירות לקוחות או שנשאיר את אותו היקף? 

 ן, ירים את ידו. אנטון. מי בעד אנטו

 על מה אנחנו מצביעים עכשיו? :דוד חיון

אנטון פה נציג המליאה. אנטון, דוד, ג'לילה וואפא.  :ר אמיר גילת"היו

 אחד. עד כאן בנושא הזה. 

 אני נגד.  :דוד חיון

נמרוד, אני מבקש רק לתשומת לבכם, ועדות  :ר אמיר גילת"היו

דינה, אבל הוועדה תהיה זו שתבחר האיתור יפעלו במתכונת המכוונת בשירות המ

את הבן אדם. הוועדה היא זו שמחליטה מי הבן אדם שנבחר לתפקיד. זה לא חוזר 

למליאה. זה דבר אחד. דבר שני, אני אעשה כמובן מאמץ עילאי ואני בטוח שאני 

 אצליח לשלב נשים בוועדה. 

 אתה תשלב. :יעקב בורובסקי

דבר נוסף, כפי ני אצליח. אמרתי שאני בטוח שא :ר אמיר גילת"היו

שביקשתי בהתחלה, אני מבקש שהמליאה תייפה את כוחי לאתר את נציג הציבור. 

 אני אחזור ואני איידע, רק ידוע, מי הנציג שנבחר בשני המקרים.

 שזאת תהיה נציגת ציבור. :יעקב בורובסקי

 2עד כאן בנושא הזה. אנחנו עוברים לנושא מספר  :ר אמיר גילת"היו

ורכי הדין של הגבייה, מערך הגבייה, השירות לאזרח, מדיניות העסקת עורכי שהוא ע

הקולות שאתם שומעים ברגע, אני מניח, הם קולות של עובדי סניף טבריה וזה דין. 

 על סגירת הסניף. רשות השידורר שנה שעברה החליטה בבמ, שבנומתחבר לנושא

הוועד המנהל כבר החליט ההחלטה הזאת לא בוצעה עד עכשיו. הנושא ידון מחדש. 

של סניף אגף הגבייה בטבריה. אני מתחבר שוב לנושא של הריסון  - - -מזמן על 
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וכפי  2014התקציבי. בשל העובדה שזה לא טופל עד היום, אנחנו נגררים אל תוך 

 2014של המתקן הזה בטבריה ישפיעו על תקציב  - - - שכתבתי גם להנהלה, אסור

ני יותר משנה, ובכלל המדיניות שלנו, אני מתחבר כשההחלטה התקבלה כבר לפ

אין סיבה של כל סניפי אגף הגבייה.  כלליתלשאלה של ג'לילה, צריכה להיות סגירה 

לטרטר את האזרח. אנחנו צריכים לתת לו שירות בדרכים מודרניות, מענה טלפוני 

סניף של הולם, פקסים, אימיילים. כרגע כבר נסגרו סניפים בבאר שבע ובירושלים. ה

באשר לשאלתה של ג'לילה, אנחנו החלטנו מתוך מטרה טבריה אינו יוצא דופן. 

להגביר את הגישה השירותית של אגף הגבייה, להפוך אותו ולשנות את שמו מאגף 

הגבייה לאגף שירות לקוחות. זה מסוג המקרים שדי בשינוי סמנטי כדי להעביר 

א רק זה, זה הרבה יותר מזה, כי יש מסר, שהגישה צריכה להיות שירותית, אבל זה ל

את כל התכנונים שבינתיים הוקפאו גם הם, על הקמת מוקד טלפוני ושיפור כל 

השירות לאזרח, ואנחנו נמצא את הדרך גם בעידן הזה איך לשפר את השירות 

 לאזרח. הגישה צריכה להיות אחרת. 

גם בעבר לפני  הנושא שעל הפרק הוא עורכי הדין. הנושא הובא לפתחה של המליאה

שנה. בינתיים גם קיבלתי מכתב מהשר שביקש שהנושא ידון במליאה, והנושא הוא 

הפסקת הטיפול של הרשות באמצעות עורכי הדין של הגבייה והעברת הגבייה לרשות 

האכיפה והגבייה שהיא רשות מוסמכת של מדינת ישראל. גם בהקשר הזה כבר היו 

ביר את זה לרשות האכיפה ולו גם במתכונת של להע בעבר דיונים ופגישות, והחלטות

הפסקת פעילותם של עורכי הדין ברשות השידור והעברה לשירות האכיפה פיילוט. 

אנחנו נדרשים לנושא, אני אומר שוב, בין היתר לפי בקשה מפורשת  והגבייה.

לתי כיושב ראש הרשות מהשר הממונה. השר פה התפרץ לדלת פתוחה ורשמית שקיב

יונים התחילו עוד קודם, ולצערי הרב עוד לא התקדמנו בנושא הזה. כיוון שהד

מאידך, התקדמנו מאוד במספר התלונות שמגיעות. אנחנו מקבלים תלונות רבות על 

 הנושא של עורכי הדין. 

 לא התקדמנו בענייני הגבייה? :נורית ירדני לוי 'גב
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י רוצה כן. אני תיכף אדבר על הנושא הזה, אבל אנ :ר אמיר גילת"היו

קודם כל להעביר את רשות הדיבור לעורך דין אלעד מן שהוא היועץ המשפטי של 

 עמותת "הצלחה", שביקש להופיע בפני המליאה בנושא הזה. בבקשה אלעד.

שלום לכולם. אני אעשה לעשות את זה גם כמה  :אלעד מן

י של שיותר קצר ותמציתי. אני מודה לאמיר שהזמין אותנו היום. אני היועץ המשפט

"הצלחה". "הצלחה" זאת עמותה שמתעסקת בנושאים שונים של רגולציה כלכלית, 

בין השאר בנושאים שקשורים לרגולציית תקשורת מול רשות השידור וגם מול 

רשויות פיקוח אחרות. יש לנו מספר ממשקים בתחום עבודת אותה רשות. אחד 

ף הגבייה גם מהממשקים שיש לנו מול רשות השידור הוא בתחום עבודת אג

בהיבטים מבניים שלו וגם באספקטים שונים שקשורים לתוכן העבודה, בין השאר 

אנחנו במקביל לתביעה הייצוגית שמועלית, אם אתם מכירים, ואתם ודאי מכירים 

את התביעה הייצוגית שהועלה לגבי מסכים שאינם משמשים לצפייה. אנחנו ניהלנו 

נחנו חושבים שהתוצאה הסופית שאנחנו תכתובת במישור המנהלי בעניין הזה וא

היינו מעורבים בה איכשהו, משקפת איזון הולם של צרכי הרשות מול פרשנות 

ראויה של החוק. גם בנושאים האחרים שאגף הגבייה ופעילותו נוגעים אליהם, 

העמותה הוקמה על ידי אנחנו מעורבים ומנהלים תכתובות נמשכות מול הרשות. 

ופעילה מאז ועד היום בנושאים שונים שקשורים  2008-משפטנים וכלכלנים ב

ברגולציה כלכלית. אחד מהדברים ומהתחומים שאנחנו פעילים בהם הוא נושא 

רגולציית התקשורת מול הרשות השנייה, מול המועצה לשידורי כבלים ולווין וגם 

מול רשות השידור בנושאים של מדיניות והסדרת מדיניות וגם בנושאים של כשלים 

קודתיים והתנהלות בשוטף מול כל הרשויות האלה. רק כדי לסבר את האוזן, נ

"הצלחה" היום היא הגוף המוביל בהגשת תובענות יצוגיות במדינת ישראל והיא 

תובענות יצוגיות שאפילו קבעו הלכות משמעותיות בתחום הזה.  4הגישה עד היום 

מדה שהגשנו לוועדת לנדס ולהתחבר גם לנייר הע גבייהאז אם נחזור לענייני אגף ה

בעניין הזה, אין ספק היום גם לאור הביקורות גם של נציג תלונות הציבור של 

הרשות וגם הביקורת שמתבצעת בימים אלו מטעם מבקרת הרשות, אנחנו עדים 

לממצאים שבלשון המעטה הייתי קורא להם, לא משביעי רצון בקשר לתפקוד אגף 
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וכחי, גם פנימי וגם חיצוני, וגם מבחינת היעדים הגבייה באופן התנהלותו במבנה הנ

שהרשות הציבה לעצמה לא פעם בקשר לעבודת אגף הגבייה הן בהיבט של הממשק 

עם הציבור והן בהיבט של יעילות עבודתו של אגף הגבייה. אני חושב שאחת 

מההחלטות החשובות ביותר שקיבלתם היום זה ההחלטה על התנעת המכרז של 

בשמו היותר נכון, מנהל אגף שירות לקוחות, מכיוון שהוא יאפשר אגף הגבייה או 

להביא את המצב לקראת מציאות אחרת חדשה שמתאימה יותר ונכונה יותר גם 

לרשות וגם נוכח מה שמסתמן בוועדת לנדס, התהליכים שתוביל ועדת לנדס. אחד 

ת מהדברים החשובים לעסוק בשוטף עד שהמציאות הזאת תתגבש, זה נושא עבוד

משרדי עורכי הדין החיצוניים גם באספקט של יעילות העבודה הזאת והיכולת של 

רשות השידור באמת ליהנות מהפירות של הגבייה הזאת בצורה הכי טובה וגם 

באספקט הציבורי שלה, זאת אומרת התפיסה של הציבור את המערך הזה של 

פעם גם בתכתובות  הגבייה של רשות השידור. אנחנו חושבים, והבענו את דעתנו לא

עם הרשות, שנכון לפחות בשלב הראשוני ללכת למתווה הזה של גבייה באמצעות 

הרשות לאכיפה וגבייה ובמתווה השני כפי שהומלץ לוועדת לנדס, להעביר את 

הגבייה בפועל לסוכנים חיצוניים קרי חברות הטלוויזיה הרב ערוצית, הערוץ של 

 אגרת הרכב.

 לפי דעתך גובים?איך הם  :יעקב בורובסקי

אני אומר שהמסלול איך הם גובים? באותה צורה.  :אלעד מן

של גבייה באמצעות הסוכנים החיצוניים, בין אם זה ערוצים של גבייה מטעם 

המדינה כמו אגרת הרכב ובין אם זה חברות שמבצעות היום גבייה במערך הרבה 

ת באותה רמה שאנחנו יותר יעיל בפריסה הרבה יותר רחבה ובלי התנגדויות ציבורי

 . - - -שומעים מרשות השידור, וגם המסלול השלישי 

 מי זה החברות האלה?  :'חנה מצקביץ

יש שתי חברות טלוויזיה רב ערוצית במדינת  :אלעד מן

יס והנושא של ספקיות התשתית לאינטרנט. יש מסמך מפורט -ישראל, הוט ו

לעיון לכל חברי המליאה, שהגשנו לוועדת לנדס, שאני אשמח אם יעבירו אותו 

שכולל ניתוח כלכלי בעניין הזה, והרחבות ינתנו גם לוועדת לנדס בדיונים, ואני 
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אשמח להסביר באופן מפורט לכל אחד מחברי המליאה מה ההיגיון הכלכלי 

 והמשפטי והציבורי שעומד מאחורי המתווה הזה. 

 מה אתה מרוויח מכל הסיפור הזה? :רפי יהושע

 רפי, זה לא העניין שלך.  :לתר אמיר גי"היו

 לא, סתם סקרנות גרידא. :רפי יהושע

אני אענה לך בשמחה. אני חלק מהציבור בישראל  :אלעד מן

 והוא ירוויח מזה. 

 אלעד, תודה רבה שטרחת ובאת.  :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה להגיד ככה, אם עושים שינוי, אז צריך  :יעקב בורובסקי

ות האכיפה והגבייה. זה משרד המשפטים. בואו לא לעשות אותו באמת דרך רש

נתבלבל. גם הם מפעילים עורכי דין, אבל מבחינה של הביקורת הציבורית זה יגיע 

 אליהם. 

כרגע המצב הוא בכי רע. צריך לשנות. לא יהיה  :נמרוד לב

 טוב, נבחן את המצב החדש.

אני בעד, אני לא נגד. אני רק אומר, נא לא  :יעקב בורובסקי

התבלבל. מה שצריך לעניין אותנו כחברי מליאה, אנחנו צריכים לשמור גם על ל

האיזון התקציבי, שלא נהיה במצב שאנחנו מדברים על גירעון גדול. צריך לבוא 

בדברים עם רשות הגבייה הלאומית ולראות שהם יודעים לעמוד בסטנדרטים האלה. 

ת שגובה את הקנסות מאיפה אני מכיר אותם? אני מכיר אותם מזה שזאת הרשו

מהקנסות במדינה לא גובים.  75%במדינת ישראל ואני מקווה שאתם יודעים, אבל 

 אז זה בסדר ואפשר ללכת ככה. 

כתבה  היתהמיליארד הם לא גבו. היום בבוקר  80 :רפי יהושע

 בדה מרקר. 

 אני נגד להעביר את זה ליס ולהוט.  ואפא זועבי פאהום:

הו. אני לא מתערבת בשיקולים שלכם אני רוצה מש :'חנה מצקביץ

ובכמה גובים, אבל מבחינת האזרח, הגבייה על ידי רשות הגבייה תהיה הרבה יותר 

טובה, ידידותית. האזרח יפגע פחות ממה שהוא נפגע היום, באמצעות עורכי הדין, 
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. הביטחון הזה הוא בתהליכים שרשות הגבייה פועלת על פיהם  - - -וזה כבר מהלך 

 התהליכים שעורכי הדין פועלים על פיהם. בהבדל מ

 ותזכרו שלא משלמים שכר טרחה. ואפא זועבי פאהום:

אני רוצה לעשות סדר. הקדמנו מאוחר למוקדם  :ר אמיר גילת"היו

בגלל ששני החברים ביקשו להתבטא בטרם צאתם. מה שאני רוצה להגיד זה ככה, 

לות בהקדם בפני מליאת מה שמונח לפתחינו זה הצעת השר שהוא מבקש ממני להע

יוכלו כל תיקי הגבייה  2014רשות השידור הצעת החלטה לפיה החל מתחילת שנת 

מכלל תיקי  99%שקל )אשר על פי המידע שנמסר מהווים  10,000עד לסכום של 

למסלול המקוצר לגביית לעבור החובות המצטרפים מדי שנה ברשות השידור( 

עובדי מדינה ידי פקידים  זה אשר מנוהל על. מסלול גבייהחובות ברשות האכיפה וה

יוזיל באופן משמעותי את תהליך הגבייה ויחסוך מהציבור תשלום שכר טרחת עורכי 

וייצר לציבור החייבים תמריץ חיובי לתשלום חובותיהם.  ,דין בשיעורים גבוהים

בהוצאה לפועל פועלים  "המסלול המקוצר"יתרה מכך, במסלול זה המכונה 

יית החוב בהליכים הנחשבים ידידותיים יותר באופן יחסי כלפי הפקידים לגב

ואחוזי ההצלחה בו מרשימים. במערכת ההוצאה לפועל פתוחים מעל  יםהאזרח

מיליון שקלים ויותר נכון ליום  511תיקי גבייה של רשות השידור בשווי של  100,000

זמן רב הפעילות הכספית האחרונה בתיק. חלק ניכר מתיקים אלה מתנהל מזה 

של מלוא הסכום. יתרה  גבייהבמערכת ההוצאה לפועל וקיים ספק בנוגע ליכולת ה

גביית מכך, בתיקים רבים לא ביצעו החייבים המטפלים כל פעולה משמעותית ל

והחוב ממשיך לצבור ריבית, דבר שמקטין את הסיכוי  החוב בתיק במשך זמן רב

בפני מליאת רשות השידור גם לגבות חלק ככל שהוא ממנו. על כן אבקשך להעלות 

הצעת החלטה אשר תחייב קיומו של מבצע לגביית החובות הישנים הפתוחים 

 ,החייבים לשלם את חובםאה לפועל, ובמסגרתו יתרצו הנמצאים במערכת ההוצ

מה יהיה התמריץ, כולל הגעה לסיכום עם עורכי הדין וכו' וכו'. השר גם ולקבוע 

קל לעגן בחקיקה ראשית קביעתה של חובה כללית מבקש להביא לידיעתי כי הוא שו

של רשות השידור לפעול לגביית חובותיה רק דרך רשות האכיפה. עד כאן מכתבו של 

אני מציע לחלק את הדיון לשניים: השר מדבר על שני דברים, אחד זה הוצאת השר. 
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עורכי הדין ומעבר לרשות האכיפה, שזה גם שני דברים, והנושא השני זה מבצע 

" - - -אני מפריד לרגע בין שני הדברים, בין עורכי הדין לבין "המבצע  גביית חובות.ל

כפי שהוא מכונה ומדבר כרגע על העברה לעורכי הדין. פה זה מתחלק לשניים: אחד, 

האם אנחנו ממשיכים עם עורכי הדין הקיימים והאם מעבירים לרשות האכיפה. זה 

ויות הציבוריות, אבקש מדדי להציג כמה נושא הדיון כרגע. כדי להבין את המשמע

 נתונים. 

אני חושב שלפני דדי אנחנו צריכים לשמוע את  :דוד חיון

 המנהלים הרלוונטיים. 

בוודאי, אני רק רוצה שקודם יהיה לנו מה  :ר אמיר גילת"היו

 בבקשה דדי.להתייחס. 

לאורך השנה האחרונה הצגתי מספר פעמים את  :'דדי מרקוביץ

גבי משרדי עורכי הדין. אני אעשה את זה ממש בקצרה. התחושה שלי העמדה שלי ל

שבמכרזים שנתנו לעורכי הדין, נתנו להם יותר מדי כוח. נכון להיום הם עושים 

כמעט ככל שעולה על רוחם כדי להביא את הכסף לרשות השידור. יש בזה מעבר 

ים. אני לנזק התדמיתי העצום, קנסות מוגדלים וכסף מיותר שמושת על האזרח

חושב שכדי לקבל החלטה מושכלת בעניין הזה צריך לעצור את ההתקשרויות ולדון 

בצורה מסודרת איך עושים את התהליך הזה בצורה נקייה, חדשה. המקרים שאני 

נחשפתי אליהם בשנה האחרונה, מקרים מתועדים, הם מקרים שצר לי להגיד אבל 

 7ת חיובים על בסיס שקרי, הם מקרים מאוד קשים. מדובר על מקרים של המצא

שני אחורה אוטומטית בלי בדיקה אמיתית אם הבן אדם היה חייב או לא היה חייב, 

הגדלות משמעותיות של תיקי הוצאה לפועל על ידי עורכי הדין, שימוש במצבי עיכוב 

עצם העובדה שסמנכ"ל יציאה מהארץ, שאנחנו אוסרים עליהם לעשות את זה. 

אסר עליהם והם עדיין עושים את זה, ועדיין אין איזושהי  הגבייה אומר כאן שהוא

 . - - -אכיפה כלפיהם, זה מראה בעצם 

 אני לא יודע על מה אתה מדבר.  :ץ"אבי כ

אנחנו עושים את זה בצורה לא מבוקרת, עם עורכי  :'דדי מרקוביץ

דין שמפרים חדשות לבקרים את הנהלים ואת החוזים איתם חתמנו, ואין שום 



 ישיבת מליאה
2.12.2013 30 

שמופעלת עליהם. אותן שיטות שמובאות אל אגף הגבייה מדי שבוע, נסגרות  סנקציה

כמו אצבע על הסכר ואף אחד לא באמת מטפל בתופעה האמיתית, בעורכי הדין 

 שפועלים בצורה לא חוקית. 

היא פעילות אני עוד פעם אומר, המסגרת כרגע  :ר אמיר גילת"היו

 כיפה. עורכי הדין ברשות השידור, עוד לפני רשות הא

זה אובייס, העורכי דין, מה שהם עשו ואיך הם  :נורית ירדני לוי 'גב

פגעו. אני רוצה לדעת מה הם כן הצליחו ואיפה הדברים עומדים. צריכים להכריע. 

 אנחנו פה בשביל להכריע ולזוז קדימה. 

 טוב.  :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה רק להסביר את ההבדל, ג'לילה קודם  :'חנה מצקביץ

אלה, בין הגבייה באמצעות רשות הגבייה לבין הגבייה באמצעות עורכי הדין, ולא ש

רוצה להיכנס לכל הדברים. אנחנו מקבלים כל הזמן תלונות ואני לא חושבת שזה 

העניין הוא שעורכי הדין, יש להם אינטרס לגבות את  כאן המקום לבירור העניין.

נשים יותר, ברגע שהם פותחים החוב מהאזרחים באמצעות הוצאה לפועל, וכמה שא

בהוצאה לפועל, שכר הטרחה והריבית והכל הולך וגדל ויש להם אינסנטיב לא לגבות 

את הכסף מייד ובזמן. זה המצב. רשות הגבייה, אין לה את האינטרס הזה. מה זה 

שקל, אבל הריבית וההצמדה ושכר  10,000-חוב של גבייה? מקסימום יכול להגיע ל

שהולך וגדל על זה, הרי מזה עורכי הדין מרוויחים. אז זה האינטרס טרחת עורך דין 

שלהם. לעומת זאת רשות הגבייה לא עושה את הדברים האלה. מה שקורה זה 

שצריך לשלוח מכתב התראה לחייב. לאגף הגבייה יש בעיה אולי במשלוח מכתבי 

 ההתראה. 

 אין שום בעיה. :ץ"אבי כ

התראה, רשות הגבייה  ברגע ששולחים מכתבי :'חנה מצקביץ

 יכולה מייד לגבות את החובות.

איך היא יכולה לגבות את החוב? מה עומד לה, מה  :גאולה אבידן

 שאין לעורך דין?
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קודם כל גם לעורך דין זה עומד, אבל אין לו  :'חנה מצקביץ

אינטרס לעשות את זה. הוא מייד יפתח את התיק בהוצאה לפועל. מבחינה משפטית 

ים אותו דבר. מאחר שהגבייה לא גובה שכר טרחת עורך דין ולא לשניהם עומד

 מעניין אותה ההוצאות של האזרח, היא דואגת לתשלום הכסף מייד. 

 באמצעות מה? :גאולה אבידן

שולחים לו מכתב התראה. מפנים אותם לרשות  :'חנה מצקביץ

 הגבייה.

 אלינו? :ר אמיר גילת"היו

 לא, לרשות הגבייה.  :'חנה מצקביץ

 מה עומד לזה ומה עומד לזה? זה לא מובן לי.  :גאולה אבידן

 כן, יוסי.זה לא עניין משפטי.  :ר אמיר גילת"היו

אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים במצב שהתדמית  :יוסי דרמר

המצב כרגע הוא לא טוב. מעבר  של הרשות בגלל צורת הגבייה, היא תדמית שלילית.

י סיבה, ואני אומר, מי שפיגר, אסור לו לבוא כל, העובדה שאזרח שפיגר מאיזושהל

יותר מדי בטענות כי הוא לא היה בסדר שהוא פיגר, אבל במצב הנוכחי הוא משלם 

כפל כפליים על כל אותן תוספות שחנה אמרה. פותחים תיק בהוצאה לפועל, זה 

לכן כרגע התדמית שלנו בנושא הזה היא גרועה. אוטומטית מכניס שכר טרחה. 

יכים להפסיק את זה. אני חושב שהמעבר מעורכי הדין הפרטיים, ציבורית, אנחנו צר

 תדמיתית, לרשות הגבייה, רק המעבר הזה יעזור לנו בתדמית שלנו בעניין הזה. 

 ג'לילה ואחר כך נורית. בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

קודם כל נזרקו פה הערות, לא יודעת, בציניות או  :לילה אלקרינאוי'ג

אבל כבר הפסקתי לקלוט מה קורה פה. לא משנה. מה שאני יכולה  לא בציניות,

זה שחלק גדול מהציבור לא מכיר ולא מיודע בכל מה שקשור  ,להגיד מהידע שלי

ים בערוץ הזה, , ולא צופ33לתכנים של רשות השידור, לא של הערוץ הראשון ולא 

יה. הם חוו ם את רשות השידור בגלל הקטע הזה של הגביאבל הרבה מהם כן מכירי

על בשרם את העוול הזה של נושא הגבייה ואני כן יכולה להעריך שכמעט כל הציבור 

מכיר את רשות השידור בגלל הגבייה, ולצערי זה באמת מה שאני חושבת על מה 
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שיוסי אומר פה, שנוצרה לנו פה תדמית מאוד מאוד גרועה בפני הציבור בגלל הנושא 

ם. אני רוצה גם להוסיף ולחדד עוד כמה דברים. של הגבייה ובגלל מה שהיה עד היו

פנו אלי הרבה מאוד בנושא של הגבייה. בוודאי שאני לא מכירה הרבה אנשים 

שפונים אלי כנציגה של הציבור, אבל יש אנשים שאני כן מכירה באופן אישי, ואני 

יכולה להגיד ולהתחייב, ממש להתחייב בוודאות שמדובר באנשים שאין להם 

וויזיה ורשות השידור הביאה אותם למקום שממש אני מתביישת לשמוע מקלטי טל

שהם נמצאים במקום הזה, אנשים שאין להם טלוויזיה. למה צריך לפתוח להם 

תיקים בהוצאה לפועל? למה צריך לרדוף אותם? למה רשות השידור הצטיירה עד 

קובל, לא היום כגוף מפלצתי? אופן הגבייה שנעשה הוא חד משמעי אגרסיבי, לא מ

מכבד ולא מכובד. אני נגד המהלך הזה. יותר מזה אגיד, כמובן יש אנשים תמימים 

יש שלא יודעים, אני מדברת על האוכלוסיה הערבית עכשיו. באוכלוסיה הערבית 

למה? כי הם לא יודעים להתמודד. הם לא  .הכשאין להם טלוויזי אנשים שמשלמים

לה והם לא יודעים להתמודד איתם. זה הם לא ברמה של עורכי הדין הא .מסוגלים

הרבה אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב. אין להם איך להעמיד עורכי דין כנגד, אז 

הם משלמים על דבר שלא מגיע לרשות השידור לגבות מהם. מי שכן מצליח להגיע 

מה קורה, מה עושה רשות  .אין לי טלוויזיה ,ואומר , פונהלמצב שהוא מגיש תלונה

שולחת חוקר לבית שיבדוק באמת אם הם צודקים ויש להם צערי? ל השידור

טלוויזיה או אין. אני רוצה להגיד שפה, כשמגיעים לנקודה הזאת, פה מגיעים לעניין 

של פגיעה בקוד תרבותי. למה? נגיד בחברה הבדואית, שכן שלנו בשכונה, אסור לו 

לבית שלי כשבעלי לא ולא רשאי, והוא יודע כי ככה זה בתרבות, אסור לו להיכנס 

נוכח, כשאין גבר בבית. מה שקורה, שאנשים ששולחים לשטח נכנסים שם לבתים 

כשיש את האישה והילדים הקטנים, וזה מפר את הקודים התרבותיים. זה פוגע גם 

בכבוד של האישה, של כל האנשים, והם עושים את זה בצורה מאוד אגרסיבית. זה 

בד ולא מכבד, ואני חושבת שצריכים להעמיד דבר שלא מתקבל על הדעת ולא מכו

את הדבר הזה על גורלו ולא להרשות שזה ימשך. אני כן בעד להעביר את זה לרשות 

 הגבייה ולשנות את המהלכים שנעשו עד היום.

 תודה. כן, נורית. :ר אמיר גילת"היו
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מה שחבריי אמרו. זה כמעט  אני מזדהה עם כל  :נורית ירדני לוי 'גב

ופן ציבורי, שאנחנו מוכרחים לעשות שם שינוי. יש יותר מדי עוולות אובייס בא

שהתרחשו לאורך הדרך. יחד עם זה אנחנו פה ישיבת מליאה. זה לא רק שהעיתונות 

פה בחוץ ואנחנו צריכים לשדר. אנחנו צריכים לדעת לקבל החלטות מושכלות. עשו 

הוא עוולה שגלויה הרבה דברים במהלך השנים האחרונות בגבייה, לא רק בקטע ש

לעיניים. חסרה לי חוליה חשובה לדעת מה עשו בגבייה בשנים האחרונות, כמה כסף 

קיבלנו, כמה כסף נכנס. אנחנו צריכים למצוא את דרך הביניים בין החלטה חד 

משמעית שנמרוד ביטא אותה, שאני מזדהה איתה, אבל אנחנו גם צריכים לשמור על 

מיליון, אני רוצה  200מיליון או  100-ם הם הגיעו להאינטרסים של רשות השידור. א

לדעת איך אני שומרת וכן נוקטת עמדה ברגע הזה שהוא מאוד קריטי לרשות 

 השידור. אני חושבת שאנחנו צריכים לשמוע את כ"ץ כרגע.

 כן, גאולה.בוודאי שנשמע.  :ר אמיר גילת"היו

אני חושבת שאם יעשו משאל עם או שישאלו כל מי  :גאולה אבידן

שיושב כאן, אף אחד לא שש לשלם ותמיד כשילכו לגבות, כשכבר מגיעים להליך 

הזה, זה הליך שמטבעו הוא הליך קשה. לעשות עוול על כל מה שנעשה עד כה, זה לא 

נכון. אני לא חושבת שהדיון הוא להראות את פניה של הרשות בפן החיובי או 

לילי. אם הדיון הוא לעבור מגוף גובה אחד לגוף גובה אחר, מה שצריך לדעת, הש

שאנחנו לא מחליפים פרה בחמור או הפוך. יהיו פה את אותן בעיות, יגבה יותר, יגבה 

פחות. צריכים לראות נתונים, וזה מה שלי חסר פה. אם אתם אומרים שהיום 

אבל זה לא משנה. אם היום , עוד רגע נשמע אם זה נכון או לא, Xהנתונים הם 

, שאין על זה חולקים, מי אמר שבמעבר יהיה אחרת? Yעם תדמית  Xהנתונים הם 

מי אמר שבמעבר הם יצליחו לגבות מה שהצליחו לגבות עד היום? כי הרי רוב 

ההכנסות שלכם הם מהנושא הזה של האגרה. אתם דיון לפני אמרתם על החשיבות 

ן מה שאני אומרת, שהדיון כאן צריך להיות של מנהל לקוחות וכו' וכו', לכ

ב', האם לאותו ב' יש את הנתונים? אולי קיים ג'? מה שאני -א' ל-כשמעבירים מ

יודעת מנושאים אחרים, מנושא בריאות, כשהמדינה הפריטה את עצמה ונתנה את 
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זה לאחרים, עם כל האמירות הבומבסטיות בסוף בשורה התחתונה אלה, האזרח 

י רוצה תשובה. אני לא אומרת מה לא נכון או מה כן נכון. צריכים נפגע. לכן אנ

, אני לבטח בכל Y-ל X-להיות נתונים שבאים ואומרים, אם אני מעביר מ

הפרמטרים, בפרמטר של הגבייה, בפרמטר של הנראות, בפרמטר של השירות, 

ה בפרמטר של הלקוח כלקוח, כל הפרמטרים האלה אני מקבלת רף גבוה יותר, וזה מ

 שאני לא שומעת כאן, וזה חבל להעביר את הדיון לפסים עד כמה לא בסדר ומי גבה.

 תודה. אנטון בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה כאן לזהיר את עצמנו. אנחנו עלולים  :אנטון איוב

להיות רדיקלים ונתונים בכל דבר ועניין זה דבר מאוד לשפוך את התינוק עם המים. 

ה וזקוקה לכסף הזה שאנחנו גובים. זה שנטיית הלב שלי מסוכן. הרשות צריכ

אומרת, צריכים לשנות את השיטה, גם אני אתכם, אבל בואו נהיה זהירים. אני 

רוצה גם להפנות את תשומת הלב לעוד דבר. יש לנו כוח אדם שעובד בגבייה. מה 

 נעשה איתו? נפטר אותו? נשלח אותו הביתה?

 דים יש?כמה עוב :נורית ירדני לוי 'גב

זה מה שאני רוצה לשמוע. כמה כסף אנחנו  :אנטון איוב

 תמיד יהיו תלונות. דדי,  מכניסים? זה שיש תלונות,

גאולה דיברה על הפרטת שירותים. כל השירותים  :'דדי מרקוביץ

של הגבייה והאיתור מופרטים. הכול מופרט. דיברתי על עורכי הדין. היום הכול 

 מופרט.

 בבקשה, אבי. :ר אמיר גילת"היו

אני מבקש להעיר כך. קודם כל, זה לא הוגן. יושב  :ץ"אבי כ

. - - -פונה ולא עושה שום דבר נגד עורכי הדין ונגד  גבייהואומר שאגף ה - - -פה 

אנחנו מתייחסים לכל הפניות בכובד ראש. אנחנו עושים מה שצריך לעשות ואני 

בקשה  היתהרכי דין, עכשיו עושה מה שעלי לעשות, וכאשר קיבלתי תלונות על עו

 עורכי דין באיתור, אני בחנתי את המצב. שניים שלחתי הביתה.  5-להאריך ל

הגשת את הבקשה. רק אחרי שנשאלו שאלות,  :ר אמיר גילת"היו

 שלחת אותם הביתה. 
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 אני בדקתי.  :ץ"אבי כ

אבל למה הבאת אותם לפני שבדקת? אבל עזוב, זה  :ר אמיר גילת"היו

 לא העניין.

אני מדבר על הארכת המכרז בסוף דצמבר. על זה  :ץ"אבי כ

 אני מדבר, לא על משהו אחר.

 עורכי דין. 5הובאו  250לוועדת  :ר אמיר גילת"היו

 5ל ערן בוא נתקן את עצמנו. העברנו מהמכרז ש :ץ"אבי כ

 . - - -עורכי דין 

 דוד, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

עד עכשיו ע באף אחד, טוב, אני חושב, בלי לפגו :דוד חיון

המקצועי אלא לדעתי בפן של אוירה, של התדמית. אני חושב  התנהל דיון לא בפן

שכדירקטורים אנחנו צריכים לשקול שיקולים קצת יותר כבדי משקל. האחריות 

הציבורית שלנו צריכה לתת לנו לחשוב על שיקולים אחרים, למשל החבר הנכבד 

מהקנסות של חברות הגבייה לא נגבים  75%-יעקב בורובסקי זרק לחלל האוויר ש

היום, ושנייה אחרי זה אמר שהוא בעד להוציא את עורכי הדין ולהעביר הכול 

 לרשות האכיפה. אני לא מבין מה הוא אומר. 

 הוא יודע מה שהוא אומר.  :ץ"אבי כ

אני חושב שאנחנו לא יכולים לקבל החלטה  :דוד חיון

ים מסודרים מעבודת מטה שינהל אותה מלמעלה מושכלת בלי שמונחים בפנינו נתונ

, שהם יציבו לנו תמונה גבייההמשנה למנכ"ל ומתחתיו סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל ה

כוללת של ההשלכות הכספיות, הכלכליות. בואו נעזוב את התדמית בינתיים. אני 

מאוד מכבד את השר ואת הבקשה שלו. זה ברור שהוא צריך להקשיב לרחשי 

עביר אותם אלינו, אבל אנחנו מעבר לבקשת השר צריכים גם לשקול הציבור והוא מ

שיקולים מקצועיים, שיקולים של אחריות דירקטורים. זה יפה שאנחנו נהיה יפי 

נפש ואנחנו דרך כך נגרום לזה שההכנסות שלנו ירדו למשל בחצי, אז מה יקרה? לא 

מה שכן, אנחנו יהיו הכנסות ולא יהיה שידור כי לא יהיה במה לעשות שידור. 

על הוצאות קבועות, אם לא  70%צריכים לפני שמתחילים בכלל את השנה, להוציא 
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אמור ללכת לתוכן או לנתמכי תוכן, זאת אומרת שבעצם אנחנו כביכול  30%יותר. 

נישאר עם ההוצאות הקבועות, נכסה אותן עם הגבייה שנצליח לגבות. אני רוצה, אם 

מבוססים, יותר מספרים, גם מה היעד היום  אפשר לשמוע עכשיו נתונים יותר

של  הערכותמהם ניתן ללמוד, ומה ה גבייהבפיילוטים מהעבר של רשות האכיפה וה

 . גבייהלרשות האכיפה והההכנסות אם אנחנו מעבירים את הגבייה 

אבי, תתייחס בבקשה למכתב של השר, כי זה מה  :ר אמיר גילת"היו

 שעומד כרגע כהצעת החלטה. 

את המכתב של השר אני העברתי ליוני שהעביר  :ץ"אבי כ

 אליך. 

אני מבקש עכשיו בפתח הדברים לשמוע את עמדת  :ר אמיר גילת"היו

בסכום של  גבייהיותנו כל תיקי ה 2014ההנהלה לגבי ההצעה לפיה החל מתחילת 

 שקל לרשות האכיפה.  10,000

אני מבקש לעשות את זה בשני חלקים וגם לשאול  :נמרוד לב

 ותו מה דעתו, אם צריך להמשיך או להפסיק את העבודה עם משרדי עורכי הדין.א

אני אתחיל בזה. יש לנו שני מכרזים של עורכי דין  :ץ"אבי כ

עורכי דין, והסוג השני של  5שפועלים באגף. סוג אחד זה לאיתור, ששם מועסקים 

ת האגרה שלנו גביית חובות, מה שדיברתם פה, גובים לפי החוק. אי אפשר להגיד שא

, וזה מופיע בזמן שאתה פונה 50%הוא לא גובה על פי החוק, כי שם מוטלים קנסות, 

לחייב. עכשיו לגבי הנושא של האיתור. אני ממליץ כך, בסוף החודש הזה מסתיים 

עורכי דין. אי אפשר להשאיר את זה  5התוקף של המכרז הזה לאיתור. יש שם 

ו שלא נמצאים אצלנו ברשת. אני ממליץ באוויר כי בכל זאת הם מאתרים כאל

לאפשר לנו להאריך את ההסכם הזה לעוד שנה, לשלושה משרדי עורכי דין. שניים, 

הפסקתי אותם. הודעתי להם שאני מפסיק. לשלושה שהם בסדר גם קיבלנו  אני

חוות דעת מרואה חשבון. עכשיו לגבי המכרז השני שמסתיים בפברואר. אני ממליץ 

 ההתקשרות עם עורכי הדין, ללכת לפי הצעת השר. לא להאריך את 

אתה דיברת על משרד איתור ומשרד גבייה. עכשיו  :גאולה אבידן

 על מי אתה מדבר? 
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 עכשיו אני מדבר על גבייה.  :ץ"אבי כ

 הארכה לאיתור? :גאולה אבידן

לאיתור הארכה בסוף החודש הזה מסתיים. אני  :ץ"אבי כ

 שרו. לא יאשרו, אני פועל לפי ההחלטה שלכם. מבקש אישור להאריך. יאשרו, יא

 עיקר הביקורת היא על האיתור. :נמרוד לב

אני ממליץ לגבי המכרז  לא, לא, לא על האיתור. :ץ"אבי כ

השני שמסתיים בפברואר, לא להאריך את ההתקשרות איתם, עם עורכי הדין, 

 .- - - -וללכת לכיוון מה שאתה רוצה, 

 איתור? ומה עם :ר אמיר גילת"היו

מתוך הניסיון .  - - -האיתור, אני ממליץ להאריך  :ץ"אבי כ

שלי, אם אנחנו רוצים להיות יעילים ולא להתעסק עם יס וכל מה שהציע פה עורך 

דין מן, הדרך הטובה ביותר לגבות אגרה זה באמצעות משרד התחבורה. שם לא 

 צריך עורך דין. שם באופן אלגנטי גם נוכל להביא את הכסף. 

 איך האיתור יעבדו עם משרד אחר? :גאולה אבידן

 2.6לא, אם אנחנו מעבירים למשרד התחבורה,  :ץ"אבי כ

 משלמים את האגרה. נגמר האיתור. לא צריך איתור.  - - -מיליון 

 לא קיבלתי תשובות. :דוד חיון

גאולה, אם זה עובר למשרד התחבורה אין צורך  :ץ"אבי כ

 בעורכי דין.

 רגע, אבי, אנחנו לא שם.  :ר אמיר גילת"היו

 רגע, למה אתה פוסל את זה? :נורית ירדני לוי 'גב

אני ממש לא פוסל. זה לא במנדט שלי. את רוצה  :ר אמיר גילת"היו

 לבזבז את הזמן על דיונים תיאורטיים? 

אין יש תרשו לי, על כל ההערות שהעלו פה. תראו,  :ץ"אבי כ

יך לספק ולתת שירות לאזרח. כאשר אין מאין. אנחנו נדרשנו לדבר שהוא היה צר

אפשרות לאזרח לקבל מענה מאגף הגבייה ואין אפשרות לאזרח לשלם באמצעות 

אגף הגבייה, זה תלונה, לכן כאשר דיברנו לפני שנה על סגירת סניפים, אני המלצתי 
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חרף הסגירה שיקום מוקד טלפוני שייתן את השירות לאזרח. הוא זכאי לקבל 

יום אני מודיע פה קבל עם ועדה. אני לא מסוגל לתת שירות. אני מאיתנו היום. ה

עובדים מסניף טבריה הביתה ואני  10עכשיו עשיתי ספירה מהירה. אני צריך לשלוח 

מיחידת החשבונות שלי, שלא יכולה לפקח על הפעילות של עורכי  4צריך לשלוח עוד 

. מי יענה לטלפונים? אין עובדים 20מהעובדים מראשון ומתל אביב. זה  6הדין, ועוד 

 מי שיענה לטלפונים.

תגיד בבקשה רק לחברי המליאה שכל מצבת   :ר אמיר גילת"היו

 כמה שעות ביום, כי נתת מענה טלפוני.  היתההעובדים הזאת 

 כשהיו כולם. לא זוכר.  :ץ"אבי כ

אתה לא זוכר? אני אזכיר לך. זה מופיע גם באתר   :ר אמיר גילת"היו

לא היה מספיק מענה. המענה היה מצומצם. מספר מצומצם ביותר  של האינטרנט.

 של שעות וימים.

 זה בהתאם ליכולות.  :ץ"אבי כ

 יותר רע ממה שהיה לא יכול להיות. :ר אמיר גילת"היו

 .4לא? יותר גרוע פי  :ץ"אבי כ

 בסדר.  :ר אמיר גילת"היו

 אפשר לקבל מספרים? :דוד חיון

 ספרים.  בבקשה תן מ :ר אמיר גילת"היו

 מערן. היה פיילוט?  :דוד חיון

 לא היה פיילוט.  :ץ"אבי כ

 עם רשות האכיפה. :דוד חיון

 עוד לא היה. :ץ"אבי כ

 רק החלטה על פיילוט. לא היה פיילוט. היתה :ר אמיר גילת"היו

 החלטה. אתה רוצה גם לשמוע על זה? היתה :ץ"אבי כ

 כן, ודאי. :ר אמיר גילת"היו
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ך מכתב. פעלנו מולם. הם לא היו מוכנים, שלחתי ל :ץ"אבי כ

עד עכשיו לא מוכנים להתקין עדכנית במשרד שלהם כדי שנוכל לעקוב אחרי 

 הפעילות שלהם. 

 כמה זה יעלה לנו? :נורית ירדני לוי 'גב

 עקרונית הם לא מוכנים. :יוני בן מנחם

 1,500הם לא מוכנים להתקין עדכנית. יש לי  :ץ"אבי כ

כדי שאנחנו  500, 500, 500צד אצלי. חילקתי אותם לפי מחוזות, תיקים שעומדים ב

נוכל לתת להם סיוע. הם לא יכולים לבד לפעול. כאשר יש תביעה, הם רוצים שאני 

אביא עורך דין שייצג אותם. כאשר יש פנייה של אזרח, הם רוצים שאני אענה 

 לפנייה.

 לאן אנחנו הולכים? :דוד חיון

שר אי אפשר להעביר את הגבייה במסגרת בקשת ה :ץ"אבי כ

בינואר, בתחילת השנה, מאחר ואנחנו צריכים לקיים איתם דיונים כדי  1-אליהם ב

א' עד ת' -לסגור את כל רשימת הדברים שהעברתי אליך. הם צריכים לטפל באזרח מ

 כדי שלנו לא תהיה נגיעה ולא תהיינה תלונות.

אכיפה על העניין כמה דיונים נערכו עם רשות ה :ר אמיר גילת"היו

 הזה בשנה האחרונה? מאז המליאה דנה בזה.

 . יש לי תיעוד. 5 :ץ"אבי כ

 ולא התקדמנו? :ר אמיר גילת"היו

בלי העדכנית אני לא יכול לתת להם את התיקים.  :ץ"אבי כ

גם במסגרת ההצעה של השר, אם לא יהיה דיון רציני מול המערכת שלהם כדי 

 עילו אותם, אנחנו לא נוכל להרוויח מזה כלום.לקבוע את כל הסטנדרטים שהם יפ

 כן, דדי. :ר אמיר גילת"היו

רק בעניין האיתור אני רוצה לחדד פה כמה דברים.  :'דדי מרקוביץ

 600,000מכתבים בשיטת מצליח.  600,000במבצע האחרון לאיתור השתתפו 

 .20,000-מכתבים כדי לאתר בסופו של דבר פחות מ
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זה מכתבי גישוש לפי החלטה  470,000לא נכון.  :ץ"אבי כ

 שהיתה פה. דדי, אתה זורק לאוויר נתונים.

 אני לא זורק לאוויר. :'דדי מרקוביץ

 .470,000אתה זורק סתם. זה  :ץ"אבי כ

מתוך המאות אלפי מכתבים האלה נשלחו  :'דדי מרקוביץ

 מכתבים לאנשים מתים.

 קיבלת הסבר על זה למה קרה.  :ץ"אבי כ

 זה לא צריך לקרות.  :'דדי מרקוביץ

 זה חייב לקרות. :ץ"אבי כ

 בואו נתכנס.  :ר אמיר גילת"היו

תן לי להתייחס לגבי מבצע האיתור. אני חושב  :עודד בירגר

חות שיכולות להיות. שבשנעשה לראשונה מבצע איתור שהוא יחסית ראוי לכל הת

וא נעשה במסגרת המבצע האיתור הזה הוא נעשה שלא על ידי משרדי עורכי דין. ה

ישירות על ידי אגף גבייה. ניתנה פנייה לאזרחים שבה נאמר להם, תבואו, תשלמו 

שנה אחורה. תבואו ותשלמו, תצטרפו למאגר  20שנים,  10ולא נקנוס אתכם 

די עורכי המשלמים. פנייה מכובדת, יפה שבאמצעותה הצטרפו שלא באמצעות משר

 . ו להכנסות של הרשותמיליון שקל התווספ 7 משלמי אגרה. 20,000דין, 

 נמרוד. :ר אמיר גילת"היו

אני חושב שהדיון הזה הוא דיון מגעיל, כי הוא  :נמרוד לב

קודם כל מעלה פה איזושהי שאלה רבת משקל, שאלה של תפיסת עולם. מפרשים 

את המושג נציגי ציבור כמשרתי ציבור. בדמוקרטיה שבה הציבור הוא הריבון 

ים את טובתו. כמובן שתפקידנו לדאוג לחוסנו של הגוף ואנחנו נמצאים כאן כדי לקי

הציבורי לטובת הציבור, אבל אם שני הערכים האלה מתנגשים באופן שאינו משתמע 

לשתי פנים כמו שקורה במקרה, שזה מקרה שיילמד לאורך שנים, לפי דעתי כמקרה 

פרוייקט את עצמו ממש באופן שבו הוא נותר  - - -דוגמא, על איך גוף הלך והחליט 

ציבור בשאלתו את השאלה ללא תמיכה ציבורית, כבר דיברנו עליו לפני שנה ולפני 
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שנתיים ולפני שלוש, אני חושב שברגע הזה שבו אנחנו מבינים ודי ברור לעין ועובדה 

 מעלה, מגיע מהשר.מגיע ברחוב וזה מגיע עכשיו גם מלשזה גם מגיע לשטח, זה 

ות כלפי המדינה או כלפי סליחה, השתמטות מחוב :אנטון איוב

 זה אנטי דמוקרטיה.  הממסד הוא לא דמוקרטיה.

החוק דמוקרטיה אומר, אל תשים מכשול בפני  :נמרוד לב

עיוור. אל תיתן חוק שאי אפשר לעמוד בו. אם אתה רודף ציבור, אז תצפה שהוא 

ישתף איתך פעולה. אני חושב שפה יש שאלה מהותית. יש כאן גם שאלה שהיא 

ועלתית. השאלה היא לא כרגע האם חשוב לנו להשיג את הכסף בשביל שאלה ת

הרשות בעד כל נזק, זאת אומרת מה שנקרא המטרה מקדשת את האמצעים. תדעו 

לכם שאנחנו חיים בעולם שבו גופים מסחריים משקיעים את ההון הגדול ביותר 

שאתה  שלהם לתדמית, בשיווק, בפרסום. לשם הולכים הכספים הגדולים. כל הכסף

תגבה לא יחזיר לך את הכסף שאתה תצטרך להוציא בשביל לתקן את הנזק הנוראי 

 . BBCהזה שאתה מייצר כרגע לגוף הציבורי הזה שהיה אמור להיות 

משלמים, אם זה  97%היום  BBC-נמרוד, מה ה אנטון איוב:

 ?BBC-ה

בגלל שאנשים מרגישים שרודפים אותם. זה משהו  :נמרוד לב

ש כאן פער נורא גדול. יש כאן קונטרה. יש גם די ספרוניה בין גוף שבא י שהוא מוכר.

ציבור ורוצה באהבתו,  רוצה אהדתו, רוצה שיבחר להיות לקוח שלו. לא משלמים. 

אני רוצה שיבחר בו מול מתחרים, והוא רודף אותו. אם תסתכלו, אני לא אכנס 

 זה לא עובד.  עכשיו לדוגמאות בהיסטוריה, אבל יש דוגמאות בהיסטוריה.

את "תורת הענישה". ריש תורה שלמה שנק :אנטון איוב

 בהזדמנות נדבר על זה.

העבר מלמד שגופים שמתעלמים באופן גס  :נמרוד לב

מרצונות הציבור ומצרכי הציבור והולכים נגדם באופן מוחלט, קורסים. זה לא יכול 

אומר, בואו לא  להיות ממקום כזה של אטימות לב. לכן אני אומר דבר כזה, אני

ניכנס כרגע לכסף, יש כסף, אין כסף. כרגע יש בעיה אקוטית מהותית מהשטח. 
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אנחנו מודעים אליה מלמטה עד למעלה. אם אנחנו לא נטפל בה, היא תונחת על 

המקום הזה בחקיקה. אני לא אומר שרשות האכיפה היא הפתרון. אני לא יודע. 

י כן יודע שהבעיה האקוטית המהותית בשביל זה אני צריך לקבל מהם נתונים. אנ

היא כמו שאמרתי באותו דיון לפני שנה, שנה וחצי, צריכה להיפסק מייד, עכשיו, 

לפני שבוע. את זה תפסיק. עכשיו תראה איך לפתור את זה הלאה. לשאלתו את 

אנטון, אנטון אמר, ואם גם לרשות האכיפה תהיה את אותה הבעיה? אז אנחנו 

 ת הבעיה. נתכנס וגם נפתור א

למה אתה לא יכול לפתור אותה לפני? אתה הולך  :גאולה אבידן

 לבחור את הכי טוב או את הרע במיעוטו? 

אני אומר להפסיק עכשיו את מה שלא עובד. לגבי  :נמרוד לב

מה הלאה? אנחנו נראה, אבל קודם כל את מבינה שיש בעיה אקוטית. בעיה 

 ונחכה ונחכה, חיכינו כבר שנה וחצי. אקוטית, פועלים. אם את אומרת, בוא נחכה

 תודה. :ר אמיר גילת"היו

 כן, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

 אני מחזיקה פה מכתב שיש בו כמה נתונים.  :'חנה מצקביץ

 איזה מכתב?  :ר אמיר גילת"היו

במכתב של השר שהונח לפנינו. אני רוצה לשמוע  :'חנה מצקביץ

תובים. אני רוצה לחדד את הדברים. קודם לגבי הנתונים שכ גבייהאת מנהל אגף ה

לבין עורכי הדין,  גבייהרשות הבאמצעות  גבייהכל אני עדיין לא רואה הבדל בין 

אלא באינטרס של עורכי הדין, כי הם גובים בתהליך מקוצר ועורכי הדין מגישים 

תביעה ואז יש להם יותר שכר טרחה והחוב הולך וטופח. אז אני לא רואה הבדל. 

רית הזאת שמעכבת את העניין, אני לא בדקתי אותה לעומק אבל אני יודעת הקישו

שלמרות שיש היום קישורית עם עורכי הדין, לא בודקים אותה. הדברים לא נבדקים 

בין מפאת חוסר כוח אדם או מבחינות אחרות. הדברים לא נבדקים. אותה תוכנה 

לא יוצא ממנה שום דבר.  שעורכי הדין התקינו בעצמם לפי דרישה שלנו על חשבונם,

תיקי  100,000-נאמר פה שכרגע יש בהוצאה לפועל בטיפול של עורכי הדין למעלה מ

מיליון שקלים בערך. מה התשובה לזה? יש לנו כסף  511כשהחוב עומד על  גבייה
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בסכומים כאלה גבוהים? אני לא יודעת אם זה כולל את הריבית, את ההוצאה 

זה. אני חושבת שאלה הנתונים שאתם צריכים לפועל? תסבירו את העניין ה

להתייחס אליהם. מעבר לזה שצריך להביא אולי נתונים, יש פה נתונים שצריך לקבל 

 את ההתייחסות אליהם.

, ואת גבייההערה אחת. כל גוף שעוסק באכיפה/ :אנטון איוב

 עורכת דין, כל גוף כזה יש לו שיניים. לנו אין שיניים. נסגור את הטלוויזיה?

 מי אמר לך? :'חנה מצקביץ

-זה מה שאני אומר. בערוץ השני, מנתקים אותו מ :אנטון איוב

יס. לא שולחים את רישיון הנהיגה לחידוש. מה נעשה? זה יפה להיות יפה נפש, כמו 

, באכיפה, גבייהדדי, על כל תלונה אמות הסיפים מזדעזעת. לא חבר'ה. מי שעוסק  ב

 . - - -הוא עושה לפעמים גם כן 

 טפלו בזה אתם.  :'חנה מצקביץ

אנטון, יש הבדל בין לשלוח בצורת מצליח לבין  :'דדי מרקוביץ

 לאתר את המשתמטים. 

טוב, תודה. כדי להתכנס להחלטה אני מבקש  :ר אמיר גילת"היו

עכשיו התייחסות ברורה של ההנהלה כדי שהמליאה נדע מה עמדת ההנהלה. מנכ"ל 

וד פעם, מה ההתייחסות שלכם להצעת ההחלטה, לפי . אני שואל עגבייהאו סמנכ"ל 

 לרשות האכיפה.₪  10,000עד לסכום של  גבייהיופנו כל תיקי ה 2014החל מתחילת 

אי אפשר  2014חיובית במספר תנאים. בתחילת  :ץ"אבי כ

 לפ להעביר, אמרתי גם קודם. -להעביר. אי אפשר חפ

 אז מתי כן? :ר אמיר גילת"היו

יים צוות דיונים יחד איתם כדי להסביר אנחנו נק :ץ"אבי כ

להם מה המשמעות. זה לא יכול להיות שהם יקחו את זה, את השמנת, וכל הטיפול 

 יחזור אלינו.

 ? - - -חבר עם הפיילוט של איך זה מת :ר אמיר גילת"היו
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אני חושב שעם הפיילוט שיהיה זה יתחבר טוב.  :ץ"אבי כ

גייס כמה מאות עובדים והוא צריך לספק  - - -תראה, מה שאני יודע, שאדון דוד 

 להם תעסוקה, אז חלק מהתעסוקה תהיה מרשות השידור. 

 אבי, זה לא בדוק.  :אנטון איוב

תן לי להגיד לך. כמו שאמרתי קודם, שלא נלך מן  :ץ"אבי כ

יפה, אנחנו נקיים דיון מקצועי, הצוות  יהפח אל הפחת, וגאולה ביטאה את זה הכ

להם, נביא נייר מסודר ואז אני בעד להעביר להם את הכול. שלנו מול הצוות ש

 כולכם מסכימים ששם זה ללא קנסות. 

אני רוצה שתחדד את זה. אתם לא שומעים מה  :גאולה אבידן

שהוא אומר. הוא אומר, הם רוצים את השמנת. בחוזה מולם הם רוצים את השמנת 

אם כבר עושים  ית בזה?ולהחזיר את כל הבעיות המשפטיות שוב לרשות. אז מה עש

 מהלך כזה, צריך לחפש את הגוף שהוא יהיה הכי טוב לצרכים של הרשות. 

כדי לפרט לך, אני אקריא את המכתב שהעברתי  :ץ"אבי כ

באמצעות המנכ"ל שמתייחס לבקשה של השר. "כדי לבצע פעולות באלה יש לבצע 

. גבייהיפה והאכלמערכות המחשב של אגף ה גבייהפעולה מלאה בין מחשב אגף ה

". צריך להדריך גבייהעובדים יותאמו לסטנדרטים של אגף ההתהליכי הכשרת 

זה מערכת. "נוסחי הפניות חוב, צריך להגיד להם מה אותם, צריך להגיד להם מה 

, התראה, כל מה שקשור בזה. גבייהלציבור יותאמו לסטנדרטים הנהוגים באגף ה

מחייבת מצידם  גבייהרשות האכיפה וההעברת הפעילות לידי "הם יצטרכו לשלוח. 

לתת את כל מכלול השירותים המסופקים היום על ידי משרדי עורכי דין, לרשות 

להבטיח העברה חלקה של הפעילות  - - -כמו.. כדי להגיע לתאום מלא בין מערכות 

יש להקים גוף מתאם שיהיה אחראי על התהליך המיזוג  גבייהלידי רשות האכיפה וה

שלון שיכול לבוא לידי יוע תקלות מול הציבור שעלולות להסתכם בכעל מנת למנ

השר  -ההקלות בחיסול חובות מתן ".  - - -הדרושים לרשות  גבייהביטוי בהיקפי ה

כדי לממש רעיון "מזכיר במכתבו את רעיון מתן ההקלות לחייבים לחיסול חובות. 

לבצע מחיקה  מאחר ולרשות אין סמכות בחוקזה צריך לחוקק חקיקה מיוחדת 

חודשים בה יוכלו החייבים  3המונים של חובות. אני מציע לקבוע בחוק תקופה של 
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ליהנות מהיתרונות שמציע ההסדר החדש. יש להגיע להסכמה עם משרדי עורכי הדין 

על הפחתת שכר הטרחה שהם זכאים". יש להם שם בתוך זה שכר טרחה. "אגף 

נת לתרום לביצוע מוצלח של המהלך מצידו מתחייב לבצע כל מאמץ על מ גבייהה

 המוצע.

אני מציע ככה, מליאת רשות השידור מחליטה  :ר אמיר גילת"היו

והעברת האכיפה  גבייהבאופן עקרוני על הפסקת ההתקשרות עם עורכי הדין לצורך 

לרשות האכיפה. הנושא עצמו ידון בוועדת האגרה. ההנהלה תגיש לוועדה את 

שיו ואת סיכומי הדיונים שיתנהלו מכאן ואילך, הפירוט של מה שאתה אומר עכ

 במהירות האפשרית. 

תעבירו את זה אליהם ועכשיו אתה משאיר אותם  :גאולה אבידן

 אחרי שהם יודעים שזה יעבור אליהם, לבוא איתם במשא ומתן. הם לא יסכימו.

 עקרונית. :ר אמיר גילת"היו

אתה צריך לא. אתה צריך לומר לא לאן זה עובר.  :גאולה אבידן

לומר שצריך להיות שינוי, שאנחנו מסכימים למה שקורה, שלא אמור לקרות, 

 גבייהברגע שאתה אומר, אני מעביר לן דהוא, לא להם. אשצריך להעביר את זה למ

את זה, אתה נותן לו להתמקח. הם יודעים שזה בידיים שלהם. על זה לא. עורכי דין 

 החלטה להעביר אליהם. לא. זה לא. למה? כי כבר המליאה קיבלה 

אין מצב שאנחנו ממשיכים את ההתקשרות עם  :ר אמיר גילת"היו

 עורכי הדין. 

 מסכימים. :גאולה אבידן

 יהיה ואקום. מה יהיה בפברואר?  :ר אמיר גילת"היו

 אז עד אז אנחנו נקיים דיונים עם רשות האכיפה. :ץ"אבי כ

ומר ככה, ברמה בואו נדבר על העקרונות. אני א :ר אמיר גילת"היו

 העקרונית אנחנו מפסיקים את ההתקשרות עם עורכי הדין. יש מישהו שמתנגד לזה? 

 מה עם האיתור? :ץ"אבי כ

 . כל ההתקשרות. גבייהגם איתור וגם  :ר אמיר גילת"היו

 מה ההחלטה המדויקת? :דוד חיון
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המליאה מחליטה עקרונית על ביטול ההתקשרות  :ר אמיר גילת"היו

. זה אוקיי. זה אחד. יש מישהו שמתנגד לזה? גבייהדין, גם איתור וגם עם עורכי ה

הוחלט. לגבי עורכי דין, פה לא נכנסנו לכל עובי הקורה ואני חוסך מכם את זה, אבל 

יש תלונות קשות מאוד בלשון המעטה על ההתנהלות של עורכי דין. שמענו את זה 

תם כרגע מקוצר זמן, וגם ברמז מדדי. יש עוד הרבה. אני גם לא רוצה לפרט או

ין. אז קודם כל אני עבירה על הנהלים ועל ההסכם שהרשות חתמה עם עורכי הד

ם ימצא שחרגו מההסכם או מעבודת הנהלים עם גבייהמבקש שגם עורכי דין של

 רשות השידור, עבודתם מופסקת לאלתר.

 הפסקתי. :ץ"אבי כ

ם לקיחת תיקים אז אין לנו חילוקי דעות. לרבות ג :ר אמיר גילת"היו

 שניתנו להם.

אני מבקש, זה הלשכה המשפטית. מרסיה אמרה  :ץ"אבי כ

 שאי אפשר לקחת.

כפוף לחוות דעת משפטית. לא יכול להיות מצב  :ר אמיר גילת"היו

 שעורך דין הפר, קיבל מאיתנו תיקים.

  זה בסדר. :ץ"אבי כ

 יום.להוציא ממנו את כל התיקים שניתנו לו עד ה :ר אמיר גילת"היו

אין בעיה. ניקח מהם את התיקים ונעביר לרשות  :ץ"אבי כ

 האכיפה בבוא העת.

. המליאה מנחה את 3יכול להיות, בוא נראה.  :ר אמיר גילת"היו

. גבייהההנהלה להמשיך ולקדם את הבדיקה של ההתקשרות עם רשות האכיפה וה

ר לעמוד תגיש עד סוף דצמבר את הממצאים. כדי שזאת לא תהיה גזירה שאי אפש

 בה, אני נותן חודש. 

 למה? :נורית ירדני לוי 'גב

תגיש לוועדת האגרה את תכנית העבודה המדויקת  :ר אמיר גילת"היו

לאחר שיחות מתקדמות ונמשכות עם רשות האכיפה, לא מה שהיה. לפתוח במשא 

 ומתן נמרץ עם רשות האכיפה.
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בשני שלבים: שלב אחד, המנכ"ל יקבע מי הצוות  :ץ"אבי כ

 שהולך להיות.

 אני לא נכנס למנכ"ל. :ר אמיר גילת"היו

לא נוכל להגיש תוך חודש את ההמלצות לגבי  :ץ"אבי כ

 רשות האכיפה.

 למה לא?  :ר אמיר גילת"היו

 אתם טוחנים את זה הרבה זמן. :נורית ירדני לוי 'גב

 אבל שנה וחצי כבר אתה אמור להגיש. :ר אמיר גילת"היו

לנהל איתם משא ומתן, להסביר  אנחנו צריכים :ץ"אבי כ

 להם במה זה כרוך. 

בדצמבר. תגיש לוועדת  31אני משאיר את זה  :ר אמיר גילת"היו

 אגרה. ועדת האגרה תרצה, תיתן ארכה. 

 מקובל. :ץ"אבי כ

לפי קצב הדיונים שלכם. תדווחו לוועדת האגרה.  :ר אמיר גילת"היו

טות בשם המליאה אם המליאה חנה, אני יכול להסמיך את ועדת האגרה לקבל החל

 מאשרת עכשיו, כדי לא להחזיר את זה למליאה?

 אתה בזמנו אמרת, היא רק ממליצה.  :ץ"אבי כ

אני מבקש בהקשר הזה. טוב, אז זה יצטרך לחזור  :ר אמיר גילת"היו

 לפה. 

אמיר, אני חושבת גם שצריך להיות מישהו ששותף  :גאולה אבידן

 . תנאים קוהרנטייםע אם התנאים שמציבים זה לישיבות האלה, כי אתה לא יוד

 יש גורמים מקצועיים. :ר אמיר גילת"היו

ולסחוב את זה עוד כמה יש אנשים שירצו למזמז  :גאולה אבידן

שנים ויש אשים שירצו להוציא את זה מייד. אז צריך לראות מבין התנאים שהרשות 

אפשר, ואיזה תנאים  מעמידה, איזה תנאים הם תנאים בלתי עבירים שבלעדיהם אי

 עבירים. 

 הביטול הוא מיידי, של עורכי הדין. :ר אמיר גילת"היו
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 מחר אני מוציא להם מכתב.  :ץ"אבי כ

 אני רק מעלה את זה למען הסדר הטוב להצבעה. :ר אמיר גילת"היו

אני הייתי חושב שעד סוף החודש לתת להם, לא  :ץ"אבי כ

 באמצע, כי יש פעילות שיש להם עכשיו. 

 עד סוף החודש כדי לתת לנו זמן היערכות.  :דוד חיון

 אני מציעה שזה לא יהיה מיידי. יש כמה בעיות.  :'חנה מצקביץ

 ההחלטה היא מיידי. :ר אמיר גילת"היו

 אבל תיקים שאצלם נשארים אצלם.  :'חנה מצקביץ

ההחלטה היא מיידי. זה ברמת החלטת מדיניות.  :ר אמיר גילת"היו

"ל יקיים מחר ישיבה דחופה ויקבע את המועד הנכון ביותר אני מבקש שהמנכ

 מבחינתו.

סליחה, הדברים צריכים להיבדק. עכשיו מעלה  :'חנה מצקביץ

 אבי בעיות, כל מיני דברים.

הרי הישנים  אנחנו מדברים על תיקים חדשים.  :גאולה אבידן

 נשארים אצלם.

לא, יש עניין של החבילה. הם צריכים לעשות  :ץ"אבי כ

 ביקור בית לאמת את מה שהצהירו. 

אני מחדד עוד פעם. ההחלטה על הפסקת עורכי  :ר אמיר גילת"היו

הדין היא מיידית. זה כמדיניות של ההנהלה. אני מבקש שההנהלה תקבע מה זה 

מידיי על פי חוות דעת משפטית, על פי היכולות, על פי התנאים, אבל לא יאוחר 

 כמובן מחודש. 

ם חייבים לדעת שאנחנו רצינו להביא לא, את :ץ"אבי כ

לעורכי הדין את הנושא של החבילה, שכל כתובת שמגיעה אלינו, הם יבדקו. אין מי 

 שיבדוק.

בסדר. ההחלטה היא מיידית. אני משאיר להנהלה  :ר אמיר גילת"היו

לפרש כרגע מה זה מיידי, בתנאי שמיידי זה לא יותר מחודש. אנחנו מצפים שיאושר 
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לא כולל את עורכי הדין שנמצאו לא תקינים, שזה כבר יש החלטה  שיהיה מחר,

 אחרת.

 אדוני, יצא מכתב שלי. אתה רוצה לראות אותו? :ץ"אבי כ

 בסדר, עזוב. וגם תיקים שניתנו להם. :ר אמיר גילת"היו

לא, זה הלשכה המשפטית, שהם ימשכו. יודיעו  :ץ"אבי כ

 להם למשוך.

 ת ההנהלה למשוך מעורכי הדין.המליאה מנחה א :ר אמיר גילת"היו

 מרסיה אמרה שאי אפשר. :ץ"אבי כ

 אני צריכה לבדוק את הדברים. :'חנה מצקביץ

 כפוף לחוות דעת משפטית.  :ר אמיר גילת"היו

מרסיה אמרה שהיא אפשר למשוך, כי היו להם  :ץ"אבי כ

 הוצאות.

בשביל לבדוק אני צריכה קודם כל לקבל את  :'חנה מצקביץ

 ב. ההחלטה בכת

איזה בסדר. הנושא האחרון בנוגע למבצע חנינה.  :ר אמיר גילת"היו

 חקיקה אתה בדיוק צריך? אתה יכול לפרט?

כתבתי. השר צריך להעביר חוק שבו הוא חד  :ץ"אבי כ

 .- - -משמעית קובע 

 בלי חוק אתם לא יכולים לעשות את זה? :ר אמיר גילת"היו

 . לא. המנכ"ל לא יכול לתת קנסות :ץ"אבי כ

 עודד, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

האמת שהרעיון של השר, כבר עשינו עליו שלושה  :עודד בירגר

. התייחסנו גם לחוק ואפילו הצענו איזושהי 24.6-דברים בתוך הבית, האחרון מה

חילוקי דעות בתוך הבית. אני חושב שזה בדיוק שהגיעה לאיזה שהם  הצעה פנימית

 הפורום שיכול להחליט. 

 אנחנו לא צריכים להחליט על חוקים. :אמיר גילת ר"היו
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לא, אנחנו צריכים לבקש לשנות את החוק ולהגיע  :עודד בירגר

להסכמה על המנגנון. אני אסביר את עצמי. מה שאנחנו מציעים זה ככה: המנהל 

הכללי או מי שיוסמכו לכך רשאי לוותר, )זה התוספת( לקבוצת אנשים על קרן 

 זכיר, על הקרן(.)חילוקי דעות, אני מ

 איזה קבוצת אנשים? :'חנה מצקביץ

 שנייה, תנו לי לסיים.  :עודד בירגר

 קרן, בשום פנים ואופן. מה פתאום. :ץ"אבי כ

עודד, חשבתי שזה מתואם על ידי כל גורמי  :ר אמיר גילת"היו

 ההנהלה. אתם לא מתחילים להתווכח ביניכם עכשיו. 

 בכלל.לא, זה לא מקובל עלי  :'חנה מצקביץ

 גם עלי. מה פתאום קרן.  :ץ"אבי כ

עודד, תודה. חשבתי שזה מגובש על ידי ההנהלה.  :ר אמיר גילת"היו

יום לוועדת האגרה  14אם זה לא, אני חוזר על הצעתי המקורית. ההנהלה תגיש תוך 

את הפעולות הנדרשות לדעתה לשם עריכת מבצע החנינות המוזכר במכתבו של 

 השר. 

הכניס את ההנהלה? יש יועצת משפטית. מה למה ל :ץ"אבי כ

 שמותר, נעשה. 

 יש מנכ"ל והוא יעשה את זה.  :ר אמיר גילת"היו

שיגיד את  גבייה. אני מכניס לפה נציג של הוועד של הגבייהטוב, תקראו לנציג אגף ה

 דקות הפסקה ועוברים ל"שונות". 3דברו. הם ביקשו להופיע. אחרי זה אנחנו עושים 

 לומר כמה מילים. גבייהיגי ועד ההזמנו את נצ

קודם כל שלום לכולם, לי קוראים אבי חיים למי  אבי חיים:

. זהו מיקי, עמיתי לוועד, הגזבר שלנו. קודם גבייהשלא מכיר, יושב ראש ועד אגף ה

כל אני שמח שהסכמתם לקבל אותנו. זה חשוב לנו מאוד להעביר את דברנו. אני 

עשה את זה הכי מהר שאפשר. אני פונה ללב שלכם. מבין שהזמן שלי קצר, אז אני א

אמורה להתבצע רפורמה. השר הממונה  היתהתנסו להבין מה שאני הולך להגיד. 

החליט להפסיק את ביצוע הרפורמה, להקפיא את הרפורמה. מה שקורה, מוסדות 
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. היום אני גבייההנהלת הרשות ממשיכים את הרפורמה. מבטלים רפורמה בתוך ה

, שבו הוא מבקש מאיתנו גבייהמכתבו של מר אברהם כ"ץ, סמנכ"ל המחזיק את 

לפנות סניף. זה לא במסגרת הסכם הרפורמה, כי אין רפורמה. אני פונה ללב שלכם. 

יש אנשים שהם בקושי גומרים את החודש. אני מחזיק פה בכיס משכורת של פקידה 

השידור. באים,  שנה ברשות 15שנה, שמקבלת עוד השלמת הכנסה אחרי  15שעובדת 

רוצים לקחת את הפרנסה של הילדים שלנו. נכון, במסגרת רפורמה הסכמנו לכל, 

אבל כל עוד לא מתבצעת רפורמה, אז אל תעשו לנו רפורמה, כי אין רפורמה. אנחנו 

חתמנו. רצנו לחתום. הסכמנו לכל התנאים. אמרנו, מתקנים את רשות השידור. 

אז תעצרו גם אתם את המהלכים. למה לעבוד ההסתדרות איתנו. אז אין רפורמה, 

איפה יעבוד הבחור הזה חד צדדי? למה? אני רוצה להבין. אני באמת מדבר מהלב. 

ילדים? מה הוא יעשה? אז אם אין רפורמה, אני  7שזורקים אותו מטבריה, כשיש לו 

מקבל. עושים רפורמה, חתמנו, בואו נצא לדרך. אבל אם אין רפורמה, תעקפו את 

 ות ההנהלה. החלט

 מה אתה מבקש?  :ץ"אבי כ

לעכב כל דבר עד להחלטת השר אם תהיה רפורמה  :אבי חיים

או אין רפורמה. הוא אומר שהקפיאו. אם עכשיו יחליט להמשיך את הרפורמה, 

 אנחנו נמשיך עם הרפורמה.

 תגיד על ההיוועצות, שלא עשו אתכם היוועצות. :דוד חיון

טות חד צדדיות. אדוני היו"ר, לא בוצע. הכול החל :אבי חיים

אני שלחתי המון מכתבים אליך. לא קיבלתי תשובה כיו"ר ועד. קיבלנו תשובה אחת 

ההחלטה על סגירת סניף לגבי הנושא של סניף טבריה והחלטת ועד מנהל ישנה. 

קיימת בוועד המנהל כשהיתה אמורה להיות רפורמה. ברגע שאין  היתהטבריה 

 טה הזאת צריכה לרדת מהפרק. רפורמה, אני חושב שההחל

אני רוצה לפנות ישירות לחברי ההנהלה, ליו"ר,  מיקי:

, אנחנו לא נגד, אבל דבר מאוד חשוב - - -לאדוני המנכ"ל. פשוט מאוד, אנחנו בעד 

תשבו איתנו, . אנחנו יודעים בדיוק איפה הבעיה. גבייהשתבינו שאנחנו בעלי ניסיון ב

 ל הבעיות. זה הכול. לא רוצים יותר מזה.תדברו. אנחנו ביחד נפתור את כ
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אני מאוד מודה לכם. היוועצות כמובן שצריכה  :ר אמיר גילת"היו

. כמובן לא המוסדות, אלא ההנהלה צריכה לשבת ולדבר היתהלהיות. צר לי אם לא 

החלטה ישנה. היא לא בוצעה בין השאר כי אמרו לנו בנובמבר  היתהעם הוועדים. 

ועצות. אני חושב ששנה ומשהו זה הרבה זמן. צריכה להיות עבר שצריך זמן היוש

כמובן שאני חוזר על מה שאמרתי בפתח הדברים. ההחלטה היא מנובמבר היוועצות. 

. גם בלי רפורמה נסגרו סניפים בבאר שבע ובירושלים. את המדיניות אמרתי. 2012

 ת. כל מה שצריך לעשות הוא לנהל את התהליך בצורה נכונה כולל היוועצו

 אני עובר ל"שונות". אתה יכול לקרוא לנציגי האירוויזיון. אבי, אתה משוחרר. 

 תודה רבה.  :ץ"אבי כ

 )אבי כץ יצא מהדיון(.

במסגרת שונות אני מבקש להביא לדיון כמה  :ר אמיר גילת"היו

מהחלטות הוועדות הלא סטטוטוריות שמחייבות אישור של המליאה. הנושא 

יזיון. בוועדת תחרויות ופרסים לא הוצגה ההכרעה בין הראשון זה נושא האירוו

העמדה שגורסת שוועדה מטעם רשות השידור צריכה לבחור את הנציג של ישראל 

ברשות השידור לאירוויזיון לבין העמדה שגורסת שההליך צריך להיות כמה שיותר 

פומבי, כשצריך למצוא את הדרך לשתף את הציבור בצורה רבה ככל האפשר בהליך 

 הבחירה. מר נווה, יושב ראש ועדת תחרויות ופרסים. 

, אם אנחנו כבר מדברים על הוועדה, אני אוקיי :יעקב בורובסקי

 ציג קודם כל את פסטיבל הזמר והפזמון.מבקש לה

 לא, לא, עזוב. רק אירוויזיון. זה דחוף. :ר אמיר גילת"היו

 מה שעבר, עבר. :יעקב בורובסקי

 כן. :ר אמיר גילת"היו

הצעה של ההנהלה שלדעתי היא  היתה. אוקיי :ב בורובסקייעק

התנגדות. במילים אחרות, היו שניים  היתהנכונה וטובה גם מבחינת לוח הזמנים. 

. נגד שניים. ההחלטה של ההנהלה, אני חושב שיואב יסביר את זה בצורה הכי נכונה

בי הסכמות הוא יפרט יותר. מאז הבנתי גם שהיתה פגישה ביניכם, בשבוע שעבר לג

 משותפות אם יש כאלה. אז בואו נשמע את יואב.
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הזמנתי לפה את יצחק זוננשיין שהוא אחד  :יואב גינאי

מהמפיקים הבכירים במחלקת הבידור, איש שאולי הוא מומחה הכי גדול ברשות 

השידור לנושא האירוויזיון, על מנת שיביא גם את ההצעה שלו כאיש מקצוע ויפרוס 

האופן שבו אנחנו רואים את הדרך לעשות את האירוויזיון השנה, בפני המליאה את 

וזה בגלל לוח הזמנים המאוד מאוד קצר שמייד נדבר גם עליו. בכל מקרה אני רוצה 

שהוא יפתח ויציג את ההצעה שלו ואחר כך אנחנו נציג את ההצעה הנוספת, ואני 

-ו צריכים להודיע לבחודש הזה, אנחנ 15-מקווה שכאן נגיע להסכמה, כי אנחנו עד ה

EBU  .האם אנחנו משתתפים או לא משתתפים, ללא קנס 

 אתה יכול להודיע שאנחנו משתתפים. :ר אמיר גילת"היו

אנחנו הודענו שאנחנו משתתפים. אני אומר שעד  :יואב גינאי

 בחודש אנחנו נוכל להודיע להם אם אנחנו לא משתתפים, ללא קנס.  15-ה

 צב כזה.אבל אין מ :יעקב בורובסקי

 בסדר, אני רק אומר. אני חושב שכדאי שתדעו.  :יואב גינאי

הנושא הוא לא אם אנחנו משתתפים או לא  :ר אמיר גילת"היו

 משתתפים. מתי המועד האחרון להציג את השיר?

, 2014במרץ  1-אנחנו צריכים להציג את השיר ב :יואב גינאי

עד אמצע פברואר בערך,  זאת אומרת שאנחנו צריכים להכין אותו לפני הציבור

 השליש האחרון של פברואר. 

חבר'ה, תראו, כל החברים שלא מכירים פה את  :יעקב בורובסקי

אנשי המקצוע, יואב גינאי, סליחה שאני קצת נותן רקע בפני זולתך, לא רק שלקח 

חלק בתחרויות אירוויזיון, גם אחד השירים שלו זכה מקום ראשון לא רק בקדם 

יין זה אחד שלקח חלק גם בבימוי לא באירוויזיון עצמו. יצחק זוננשאירוויזיון, א

ובתחרות האירוויזיון בשנים שלנו וגם כמלווה משלחת במשך שנים, כך שהניסיון 

 הוא רב מאוד של שניהם, ולכן עמדתי היא זהה לעמדתם. יצחק.

מדובר בעצם על נושא שאנחנו רואים את הנושא  :יצחק זוננשיין

בתוצאה, והתוצאה ציבורית מבחינתי זה הצלחה באירוויזיון. מה  הציבורי מתגשם

שקורה בשנים האחרונות, בגלל שבאמת אנחנו כבר כמה שנים לא מצליחים, 
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והצלחה מבחינתי זה לעלות לגמר ולהשתבץ שם בין השירים הראשונים. כל דבר 

ה אחר נחשב לפחות הצלחה ואי הצלחה גרמה לזה שהתדמית של האירוויזיון, שז

מחשיבים את מתבטא גם בנתוני הצפייה, מאוד מאוד רצפתיים. אנשים כבר לא 

לכן המטרה שאני רוצה לדבר  של האירוויזיון התדרדר, ונושא המיתוג האירוויזיון

להצליח באירוויזיון עליה היא לנסות באופן האופטימלי להצליח באירוויזיון. בשביל 

ולא תהליך ציבורי, נגדיר את זה ככה. אני רואה את התהליך כתהליך מקצועי  השנה

אני הייתי רוצה שתינתן לנו האפשרות לבחור ולמצוא את השיר האופטימלי להרכב 

או למבצע אופטימלי, עם הכתיבה האופטימלית. לא להיכנס עכשיו לכל מיני, נגדיר 

הו כיסוי ציבורי, אף על פי שאין על זה קרדיט פוליטיקות שמהוות איזשהאת 

בר או לשעאת אומרת הציבור לא מוחא לנו כפיים כי הכנסנו שני זמרים ציבורי, ז

עבר או שני עורכי דין. הציבור לא רואה בזה שום דבר. אנחנו לששני שופטים 

חושבים שזה כלום, אבל מה שזה גורם לנו, זה מוציא מהידיים שלנו את האפשרות 

. אני כאילו ברמה אני רוצה לראות את זה כהפקהלבחור שיר טוב או מבצע טוב. 

האישית כמו ההפקה הזאת, צוות ההפקה, להביא את המבצע הכי טוב וזה לא צריך 

להיות מבצע מפורסם. כשאנחנו עושים משהו ציבורי אנחנו חושבים שהמפורסמים 

הם הכי טובים, והמפורסמים הם לא הכי טובים. יש זמרים מצוינים שהם לא 

על במה ולבצע שיר. להביא את הכותבים מפורסמים, לא בהכרח, שיודעים לעמוד 

הטובים, להביא את המלחינים הטובים, להביא את הבמאי הכי טוב. מדינות עושות 

את זה כשהן מביאות מכל מיני מדינות אחרות. לנו בישראל יש את הכוחות הכי 

טובים יחסית למדינות אחרות. בעניין המוזיקאלי והאמנותי מדינת ישראל שופעת, 

רוצים ברמה המקצועית לאסוף את הכי טובים ולעשות את זה השנה כדי  אבל אנחנו

 ,GOששנה הבאה נוכל לייצר תהליך ציבורי. המציאות היא מבחינתי מתי שאומרים 

, וכדי שנוכל להגיע לתהליך ציבורי ממקום של הצלחה. לא שמיליון אחוז יש GOאז 

ו לנו אף פעם את האפשרות פה סיכוי, אבל את הדבר הזה לא ניסינו אף פעם ולא נתנ

לבצע אותו, ואני מדבר באמת בשם אנשי המקצוע פה, שאם תגיד בכל הארץ מי הכי 

 טובים בתחום הזה, האנשים נמצאים אצלנו, וזה כמה אנשים. 
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כולם אנשי רשות השידור או שיש גם אנשים  :נמרוד לב

 נוספים שהם מומחי אירוויזיון שאתה רוצה?

דבר על שייצר את זה. אף אחד הוא לא אישר אני מ :יצחק זוננשיין

 רשות השידור. 

 שאתה הולך בפינצטה, אמר אומר, יש פה מומחים. :נמרוד לב

 זה המלחין, זה הזה. ודאי. :יצחק זוננשיין

 אתה מאלה שבוחרים אותם. :נמרוד לב

אני לא רוצה לבחור אותם, אני רוצה להפיק  :יצחק זוננשיין

 אותם.

 בוחר אותם? שרק אתה :נמרוד לב

 אני, כצוות הפקה. :יצחק זוננשיין

 רשות השידור.צוות  :נמרוד לב

 כן.   :יצחק זוננשיין

יש כמה אנשים שהם מומחים, נכון? אנשים  :נמרוד לב

 כאלה.  2-3מומחים. אתה מומחה לאירוויזיון. זה ידוע. אז יש עוד 

אלון, בהחלט. נגיד צדי כזה, לדוגמא. יש צדי, יש  :יצחק זוננשיין

 יש כמה חבר'ה.

טוב, אני רוצה להציג את עמדתי. אני שם רגע בצד  :ר אמיר גילת"היו

את האילוצים הטכניים ולדבר על הרצוי, לא על המצוי. ברמה העקרונית אני חושב 

שכגוף ציבורי וכרשות השידור הציבורית של מדינת ישראל חובה עלינו לשתף את 

י וזה ברמת המדיניות, ואנחנו אומרים את זה הציבור בהליך בחירת השיר. זה הרצו

 כבר שלוש שנים וזה קורה פעם יותר טוב, פעם פחות טוב. 

 אתה אומר השיר, לא הזמר.  :יעקב בורובסקי

השיר על כל השיר, המבצע שלו, המלחין שלו.  :ר אמיר גילת"היו

אה. מרכיביו. גם פה שמעתם ברמז, טוב, אז השנה לא הלך, נעשה את זה בשנה הב

כבר שלוש פעמים בשלושה הקשרים שונים. גם הנושא עלה כפי ששמענו, הדיון הזה 

הזה של לעשות את זה ציבורי, כבר היינו בסרט הזה בשנה שעברה ולפני שנתיים 
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, איך אומרים, שנהיה בריאים. בואו 2015באמצעות המדיה הדיגיטלית וכו'. אז 

יבוריות. דיברנו על תחושות . לזה אני מוסיף את התחושות הצ2014נדבר על 

ציבורית בנושא עורכי דין. אותו דבר לאוהבי הז'אנר היה גם בנושא האירוויזיון, 

ואני בכוונה מקצין. אני לא מדבר בשמי, אני מצטט אחרים. אני לא מסכים בהכרח 

עם מה שנאמר, אבל אני מצטט את תחושות הציבור שאומרות, יושבים להם שם 

שידור, סוגרים או באמצעות השופטים של שנה שעברה או איזה חבר'ה מרשות ה

תנו לציבור  ולמה אתם לא פותחים את זה לציבור?באמצעות הוועדה של השנה, 

את נושא חוכמת ההמונים, שזה מושג שהולך ומתרחב עכשיו  לבחור. לזה אני מוסיף

את אלא שתמיד ההמון, תראו  ,והוכח ככלי היעיל ביותר, שלא יושבת איזו ועדה

wazeההמון תמיד יודע להחליט יותר טוב, וזה הוכח נדמה . , תראו דברים אחרים

לי אפילו גם מדעית, שכשאתה לוקח את ממוצע הדעות בקרב הציבור הרחב, אתה 

י חושב תמיד מקבל את התוצאה הנכונה והטובה ביותר. אז מכל הסיבות האלה אנ

ל להתמודד, ב', שהוא יוכל שאנחנו צריכים לפתוח את ההליך הזה, שהציבור יוכ

לבחור, ולא ששוב איזו ועדה תקבע מי הזמר, ואנשי המקצוע הודו בהגינותם 

שבאירופה מכירים את שלמה ארצי כמו שמכירים את ריקי כהן, זאת אומרת לנו זה 

לא משנה אם הוועדה תבחר את אחד הזמרים הידועים בישראל או תבחר את ריקי 

שהיא גם יודעת לשיר. מה שאנחנו מחפשים, בעיניי  כהן מחדרה. נגיד לשר האוצר

ההליך הפומבי והתדמית שרשות השידור יכולה להפיק מהליך פומבי הוא לא פחות 

חשוב מלנצח. כמובן שאני חושב שאנחנו צריכים לנצח ורצוי שננצח, ורצוי שנעלה 

לא לגמר אפילו, אבל יש משמעות ציבורית איך אתה בוחר. אם לא בחרת נכון, אז 

שווה שעלית לגמר בתוך הבית. בגדול, אני אומר שוב, לא על הפרק בכלל אם כן 

להשתתף או לא להשתתף. אנחנו משתתפים. באותה נשימה אני אומר גם מיומי 

הראשון, שחובה על רשות השידור לקחת בתחרויות זמר של איגוד השידור 

אני אצטט את עצמי  האירופאיות בכל מפעלים שהם של איגוד השידור האירופי, וגם

מישיבת המליאה הראשונה. כמו שלא כל פעם שואלים אם ישראל צריכה להשתתף 

באולימפיאדה, אז אנחנו לא כל פעם צריכים לדון אם ישראל תשתלב באירוויזיון. 
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משתתפים באירוויזיון. נקודה. מה שנדבר עכשיו זה איך בוחרים את השיר. אז זה 

 דברי הפתיחה שלי. בבקשה. 

יש עניין של שיתוף הציבור. אני אומר, אולי אנחנו  :רוד לבנמ

יכולים לייצר איזשהו שילוב בין השניים. דווקא בקטע של ללכת להשתמש באמת 

להשתמש במדיה הדיגיטלית ולהעביר את כל הזירה לפייסבוק, לא  - - -בפייסבוק 

עניין נורא לשטויות האלה של הבחירה עם נקודות הבחירה, אלא לייצר באמת איזה 

גדול בפייסבוק, זה משהו שאנחנו מדברים עליו כל שנה, שגם יתן את ההרגשה שהם 

שבו אתה גם מצליח להביא את המומחיות של  חלק בעניין הזה. למצוא את המנגנון

אנשי המקצוע שצריכים אולי דברים, שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות טובות ואז 

ורא גדול בפייסבוק, שייצר איזו התרחשות מעמידים את זה לאיזשהו באז נורא נ

 . - - -ואנשים גם יוכלו 

 במדיה הדיגיטלית. :ר אמיר גילת"היו

משהו שייצר גם באז וגם איזשהו עניין תדמיתי  :נמרוד לב

נורא חזק שיסדיר את המיתוג הזה. צריך לחשוב אם זה לא סותר אחד את השני, זה 

 לא נוגד אחד את השני.

תהליך של זה תהליך, אבל זה סותר כי אני מדבר  :יצחק זוננשיין

יצוב, שהיצירה הוא יצוב. ברגע שזה לא תהליך של יצירה או של יצוב, אז זה הופך 

 לתהליך אחר.

אני רוצה רגע להבין, אנחנו מדברים על משהו נורא  :ליאת בלום

נקודתי, איך לבחור את השיר או את היצירה. לא היה ראוי שנקבל את התמונה 

לאה, האם אנחנו מפיקים את זה בפנים, בחוץ? האם אנחנו רוצים כמו פעם המ

שעברה, לעשות את זה באמצעות חברה, שאז אנחנו יכולים את כל נושא המדיה 

הדיגיטלית להעביר אליה? זה נראה לי משהו נורא נקודתי מתוך הפקה שמצריכה 

ת אם אנחנו בכלל דיון הרבה יותר עמוק. איך אפשר להתייחס ברצינות להצעה כזא

 לא יודעים אם זה נעשה בתוך הבית או באמצעות חברה חיצונית?

 אני חושב שדובר על זה שזה יהיה בתוך הבית.  :ר אמיר גילת"היו
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קודם כל אני לא כל כך הבנתי למה זה בא לפה,  :ליאת בלום

זאת אומרת למה לא לוועדת התוכן שהיא זאת שהוסמכה על ידי המליאה לדון 

י תוכן. אני מבינה שזה בהול, אבל זה כבר המון שנים בהול. אנחנו תמיד בעניינ

מגיעים לכזה כשזה בהול. אני מציעה שההחלטה הזאת תתקבל מתוך החלטה 

עקרונית שבה אנחנו יודעים בכלל מה המתווה. כרגע אין מתווה. אנחנו אפילו לא 

האם נעשה את זה  יודעים אם זה יהיה בבית או לא. אנחנו לא יודעים איך נבחר,

באמצעות שופטים או האם נעשה את זה באמצעות ציבור או האם באמצעות משהו 

 משולב. 

ליאת, את לא היית בוועדה שבה אני הצעתי את  :יואב גינאי

 העניין. היה מתווה מאוד מדויק ואני מוכן לחזור עליו. 

אני הבהרתי שמה שהחליטה ועדת התחרויות  :ליאת בלום

 חייב מכיוון שזה לא עבר אישור של ועדת התוכן. והפרסים לא מ

 אבל המתווה הוצג. :יואב גינאי

זה המתווה אבל הדיון הזה צריך להיעשות כחלק  :ליאת בלום

 מדיון או בוועדת התוכן או במליאה. 

 זה מליאה. :יואב גינאי

 אז תציגו מה הוחלט. :ליאת בלום

 אנחנו מציגים את זה פה. :יואב גינאי

כרגע ממה שהוצג, הוועדה פה דנה בשאלה איך זה  :םליאת בלו

 יבחר. עכשיו אני מעלה שאלות אחרות.

 אנחנו רוצים להציג את הכול. :יואב גינאי

 .אוקיי :ליאת בלום

בואו נשמע את כל מה שיש ליואב לומר לגבי הכול,  :יעקב בורובסקי

 גם לגבי בחירת הזמר, בחירת השיר, שיטת השיפוט, הכול.

ההצעה שלנו התבססה על הפקה פנימית של  :אייואב גינ

הרשות, תקנון פנימי של הרשות. אנחנו דיברנו על ועדה מקצועית שתכלול שני 

אומנים, שני נציגי ציבור, כלומר חובבי אירוויזיון למשל, שני נספחי תרבות או 
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אנשים זרים מחו"ל, שני עורכים מוסיקאליים בכירים מרשות השידור, ובראשה 

שופט בדימוס שבעצם ישמור על כל הכללים, על כל האתיקות וכל הדברים יעמוד 

הוועדה בוחרת אמן. הרשות פונה לציבור לכתוב שירים כשלפחות שניים האלה. 

מהם יציג האומן. האומן מציג את ארבעת השירים בפני הקהל. הציבור בוחר במאה 

לו זכות בחירה אחוז את השיר מבין ארבעת השירים המוצעים. בעצם הקהל, יש 

מלאה לגבי השיר לאירוויזיון, אחרי בחירת ארבעת השירים האלה. זאת ההצעה 

 שלנו.

חבר'ה מקצועיים, מוסיקאליים מקצועיים יכתבו  :יעקב בורובסקי

שני שירים. ארבעת השירים יוצגו על ידי הזמר שיקליט אותם. הבחירה הסופית 

 תהיה של הציבור בלבד. 

 בחירה של הציבור? אז אתם בעד :נמרוד לב

אבל אחרי בחירת ארבעת השירים. יש ארבעה  :יואב גינאי

 שירים.

הם מפרידים. הם אומרים ככה, את השירים  :ר אמיר גילת"היו

 תבחר ועדה מקצועית. 

יין שמקובל על כולם, יקים את יבוא האדון זוננש :נמרוד לב

 ועדת המומחים.

 שיבחרו את הזמר.  :יואב גינאי

זאת אומרת אתה הולך ואתה יוצא החוצה לציבור  :נמרוד לב

ואתה אומר לו, אני הבאתי ועדת מומחים, את האנשים הכי מקצועיים שקשורים 

לאירוויזיון בארץ. אספתי אותם. אתה אומר, הבאתי את אלופי האירוויזיון. הם 

יושבים, הם בוחרים את הדבר הזה. אחר כך אתה לוקח את מה שאתה מציע, את 

 ירים או שלושה, אני לא יודע. הם צריכים להגיד כמה הם מסוגלים. הארבעה ש

לקבל מקהל, אני יכול לקבל מאות, אבל שוב, זה  :יצחק זוננשיין

 כבר לא בידיים שלי. 
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אם אני מתמסר לתהליך בחודשיים האלה, אני לא  :יצחק זוננשיין

 יכול להתמסר ליצירה. 

 אתה לא יכול לייצר שלושה? :נמרוד לב

ודאי שלא. לייצר שיר אתה יודע מה זה. אתה לא  :ק זוננשייןיצח

 מייצר שירים?

 אני מייצר.  :נמרוד לב

ואז הוועדה שלך בוחרת שלושה שיריים שמוצגים.  :יואב גינאי

 מה לא בסדר?

בשביל לייצר שלושה שירים אתה צריך להקליט,  :יצחק זוננשיין

ודשיים להקליט שירים. זה לא להפיק שלושה שירים. זה עולם אחר. אתה מתמסר ח

 שיר שאתה מתחיל לרוץ איתו.

אני מציע את ההצעה: ועדה מקצועית שתיבחר על  :יעקב בורובסקי

ידי ההנהלה, תבחר את הזמר שיבצע את ארבעת השירים. שני שירים, אתם תצאו 

בקול קורא לציבור הרחב, שיכתבו. שני שירים, הזמר יגיע עם השירים ביחד עם 

 תקבע את היוצרים שיכתבו את השירים. הוועדה ש

 זה שני דברים שונים.  :יצחק זוננשיין

 נמרוד, אני רוצה שתחזור על ההצעה שלך בבקשה. :יואב גינאי

אני אמרתי, בואו ניקח את מה שאתם הצעתם, מה  :נמרוד לב

שהוא הציע ומה שאמיר הציע, ונחבר, נתפור משהו חכם ביחד באופן כזה שזה יוכל 

פועל, אחרת מה שאתם רוצים לא יצא, מה שאתה רוצה לא יצא, מה שאתה לצאת ל

 רוצה לא יצא. 

 מה ההצעה? תציע.  :יעקב בורובסקי

 אני לא רוצה לנסח את ההחלטה.  :נמרוד לב

 לא, אבל תציע את ההצעה. :יואב גינאי

ההצעה היא להקים ועדת מומחים, אנשי מקצוע,  :נמרוד לב

נו הולכים עם זה עד הסוף, הבאנו את אנשי המקצוע לצאת עם מיתוג, השנה אנח

הכי טובים בארץ שזה לחם חוקם. אתה כבר ממתג את הדבר הזה. אתה מקים את 
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שלושה צוותים. אני ועדת המומחים הזאת. ועדת המומחים הזאת היא יכולה לייצר 

הבנתי מה הוא אומר. הוא אומר, אני רוצה לייצר צוות, אני רוצה להביא את 

תים המנצחים, את המלחין המנצח, את המחבר המנצח. אז אני אומר, הוא הצוו

 רצה אופציה אחת. אי אפשר אופציה אחת. זה שידור ציבורי. 

 אבל הוועדה בוחרת אומן אחד? :יואב גינאי

 זה אנחנו כבר נחליט. :נמרוד לב

זה מאוד עקרוני. היא לא יכולה לבחור שלושה  :יואב גינאי

 עקרונות. 

היא כן יכולה, כי אם היא מייצרת שלושה צוותים  :בנמרוד ל

 שכל אחד מהם הקים, זה כמו צוותי פורום אולי. 

  לא תוכל לעמוד בזה. :יואב גינאי

. מה שאמרתי 3-אתה אומר להכפיל את התהליך ב :יצחק זוננשיין

 .3כפול 

נמרוד, בשנה שעברה נבחרו שופטים שכולם לקחו  :יעקב בורובסקי

ם, אלא באירוויזיון, והיה מוצלח. צריך עיצוב נכון, צריך להיות זמר חלק לא בקדמי

 טוב, צריך להיות שיר טוב. 

אם אנשים שולחים שירים או זמר מביא שיר, זה  :יצחק זוננשיין

 מה שקרה שנה שעברה. מה שהוא אומר, אנחנו נפיק שלושה שירים. 

את כשדיברתי בישיבה שעברה על כך שנשתף  :ר אמיר גילת"היו

הציבור, ואני אומר עוד פעם, כי השידור הוא ציבורי. אנחנו צריכים לכל אזרח 

ישראלי לתת את ההזדמנות להשתתף, עם תנאי סף של נוכחות בימתית. מי שיש לו 

ניסיון בימתי מוכח הוא זה שיוכל להגיש שיר. מעלים את זה לאתר של רשות 

 השידור ואפילו רק עם לינק.

 אפשרי.  זה בלתי :יואב גינאי

אני אמרתי את זה ואתמול ראיתי את האתר של  :ר אמיר גילת"היו

 גרמניה. גרמניה עושה את זה. 

 כמה זמן האתר הזה נמצא? חודשים. :יואב גינאי
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 תיתן עכשיו. :ר אמיר גילת"היו

 אני לא יכול לתת עכשיו.  :יואב גינאי

ח כשאמיר אומר, ואני מסכים איתו, גם אם ניק :יעקב בורובסקי

כאלה שיש להם ניסיון, ברגע שיש להם ניסיון והם מוכרים והם טובים מול מסך, יש 

להם אמרגנים. לא כולם ירצו להשתתף. אתה לוקח אותי להשתתף? אני לא רוצה 

 שום מתחרים לידי.

 אתה צריך שהוא יזמין אנשים מפורסמים?  :נמרוד לב

 לא.  :יעקב בורובסקי

א לי את הסוס המנצח שירוץ או שאתה  יכול להבי :נמרוד לב

 עם הצוות הכי טוב, והוא לא יהיה מפורסם.  מהתחלה עד הסוף

 או מפורסם או לא מפורסם. זה תלוי.  :יואב גינאי

 הוא יכול? :נמרוד לב

 כן, ודאי שהוא יכול.  :יואב גינאי

תעשו שני מסלולים, אחד מה שאתם רוצים ואחד  :ר אמיר גילת"היו

 לפתוח לציבור. 

 זה מה שהצענו.  :גינאי יואב

 לא, תן גם לכל אחד מהציבור. :ר אמיר גילת"היו

 אבל הציבור יגיש בכל מקרה. הוא יגיש שירים. :יואב גינאי

שני מסלולים: מסלול אחד אנשי המקצוע יבחרו.   :ר אמיר גילת"היו

 מסלול שני הציבור בוחר.

 ?יואב, מה אתה חושב? מה ישים נכון להיום :יעקב בורובסקי

. הלב שלי יהיה הכי 90-אני חושב שאנחנו בדקה ה :יואב גינאי

רגוע אם נלך על תכנית זוננשיין, כי זוננשיין זו תכנית מהירה מאוד שתוכל להפיק 

 לנו בזמן. 

 תסביר אותה שוב פעם.  :יעקב בורובסקי

הוא הסביר אותה. האופציה השנייה היא האופציה  :יואב גינאי

 מול ועדת התחרויות האחרונה.שהוצעה על ידי ההנהלה 
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אני יכול להגיד משהו מהבחינה הציבורית?  :יצחק זוננשיין

מהבחינה הציבורית אני חושב שזה מאוד מובן. אני לא רואה שיש אינטרס ציבורי 

להחלטות הציבוריות האלה שאנחנו עושים מדי פעם, לשלב איזה שני זמרים 

ונה את זה. הציבור לא אומר כל שלעבר, זה שופטים, עורכי דין. הציבור לא ק

הכבוד, הנה עכשיו התהליך ציבורי. לא מוחאים לנו כפיים. מקבלים טוקבקים 

מסריחים. אז לפחות אנחנו יכולים להגיד ציבורית, האירוויזיון ירד פה כמו הרבה 

מדינות. לא קרה כלום. התדמית של האירוויזיון יורדת בהרבה מקומות. אנחנו 

ה כי זה מוסד שלנו וזה חשוב וזה מייצג את ישראל. בשביל רוצים להעלות אות

להעלות אותה אנחנו רוצים לעשות תהליך סופר מקצועי, וזה מה שאנחנו עושים. זה 

 מאוד ציבורי. 

שירים עולים לגמר שיהיה  10אני מציע ככה,  :ר אמיר גילת"היו

 בעצם מצעד קליפים בתכנית אולפנית, קליפים שיוגשו. 

 זה לא ישים, אמיר. חבל על הזמן. :סקייעקב בורוב

  לא, בתכנית אולפנית. :ר אמיר גילת"היו

   חבר'ה, בואו נקבל החלטה.  :יעקב בורובסקי

אם אנחנו רוצים לשלב, זה ללכת על ההצעה של  :יואב גינאי

זוננשיין. ההצעה של זוננשיין, תפיק שלושה שירים שיוצגו על ידי הציבור, של אומן 

 ר במאה אחוז יבחר מתוכם את השיר. אחד, והציבו

 אז אתה פוסל כל כתיבה של הציבור.  :יעקב בורובסקי

למה אי אפשר שהציבור יפיק את אותם קליפים  :ליאת בלום

שנמרוד דיבר עליהם, בטווח זמן שאנחנו נגדיר. הם יגישו את זה. אותה ועדה 

תיקח מתוכם את מקצועית שנבחרה על ידנו, ככה שיש לי את המסננת המקצועית, 

השלושה הכי טובים או את השניים. את השניים האלה נפיק, נריץ אותם שוב במדיה 

, מתוך הוועדה 30%הדיגיטלית ובמקביל נעשה משקולות, שמתוך החלטת הקהל, 

 . 70%המקצועית 

 אני בעד לתת לציבור הכול, ליאת. :יעקב בורובסקי

 ה?יעקב, אתה רוצה להעלות הצע :ר אמיר גילת"היו
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החלטה: רשות שידור תקים ועדה מקצועית  :יעקב בורובסקי

שתבחר את האומן שישיר שלושה שירים, כששיר אחד או שניים, תחליטו אתם, 

אנחנו נפתח אותו לציבור הרחב שיכתבו שירים, ושיר אחד או שניים מתוך השלושה, 

רו יוצגו תחליטו אותם, שהוא לגבי כותבים מקצועיים. אותם שלושת השירים שייבח

בפני הציבור כתחרות. הציבור יהיה במאה אחוז שיבחר את השיר שייצג את ישראל 

 עם הזמר שנבחר לייצג. 

 זה תהליך מסובך.  :נורית ירדני לוי 'גב

אני אסביר. רשות השידור מקימה ועדה מקצועית  :יואב גינאי

ם אומן. אומנתית של המומחים הכי גדולים בארץ בנושא האירוויזיון. הם בוחרי

במקביל פונה הרשות לציבור ומבקשת לכתוב שירים לאותו אומן. הרשות תחליט 

אם שיר אחד או שניים מבין השלושה יהיה שיר מהציבור, על פי  רמתו וכו' וכו'. 

 שלושת השירים יוצגו לציבור שיבחר במאה אחוז להצבעה את השיר. 

ודע שאני לא אתה יודע שזה לא יכול להיות. אתה י :יצחק זוננשיין

יכול עכשיו לקחת זמר או זמרת ולהגיד לה, אני מפיק אותך אבל בואי נתחיל עם 

 התהליך. אף אחד לא יכנס. 

 זה לא נכון. סקעת עשה את זה וזה עבד. :יואב גינאי

 סקעת עשה משהו אחר. :יצחק זוננשיין

עוד פעם, הציבור שולח שירים לאותו אומן. כמה  :ר אמיר גילת"היו

 מקבלים?שירים 

 כמה שכותבים. :יעקב בורובסקי

 הציבור שולח לאתר? :ר אמיר גילת"היו

אולי יש כאלה שירצו לשלוח על דיסק. אני לא  :יואב גינאי

 יודע.

 אחד, יש ועדה. שניים, הוועדה מחליטה על אמן.  :ר אמיר גילת"היו

 . - - -נכון. שלוש, הציבור שולח  :יואב גינאי

, מפרסמים מי האומן והציבור מתכוון שלוש :ר אמיר גילת"היו

 לשירים שמתאימים לאותו אומן.
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 נכון. :יואב גינאי

אמיר, אם אנחנו נותנים רק שני שירים ושיר אחד  :יעקב בורובסקי

 שיכתבו חבר'ה מקצועיים.

 כן, זה טוב. :נמרוד לב

אני חושב ששני שירים לציבור ושיר אחד של  :יעקב בורובסקי

 מקצועיים. 

 איך אתה קובע מי מקצועי ולא מקצועי? :נאייואב גי

הבנתי מה שהוא אומר. אתה לוקח פה ואתה  :נמרוד לב

 מייצר פה דרמה. 

אין לך זמן לעשות דרמה. יש לך עוד חודש וחצי.  :יואב גינאי

 אין לך זמן לדוקו ריאליטי. 

 יש פה שתי הצעות. :יעקב בורובסקי

 שני מסלולים.  :נמרוד לב

אני הצגתי את המסלול הראשון. אתה יכול להציג  :יעקב בורובסקי

 מסלול שני שגם נראה לי, כשאתה בעצם מקדם את המסלול השני שאני אמרתי.

זוננשיין מבקש מאיתנו, הוא  אני מציע דבר כזה. :נמרוד לב

מגיע היום, אומר חבר'ה, אני יכול להביא תוצאה. אני נותן לתת לו את האפשרות 

אומר, זוננשיין מקבל את כל מה שהוא רוצה. מקבל צוות,  להביא את התוצאה. אני

מקבל אפשרויות עשייה. מה שהוא צריך, הוא מקבל. יוצא לדרך. צא, תעשה את 

המסלול שלך, של אנשי מקצוע, ועדה שיושבת ובוחרת שיר, מבקשת ממישהו 

 ספציפי שהיא מחליטה, לכתוב את השיר וכו' וכו' וכו'. זה מסלול אחד, זה מתחיל

לרוץ. שיר שני, ראש בראש, אחד על אחד. מסלול שני מה שנווה אומר. אתה הולך 

לציבור. אתה אומר לציבור, תכתבו לי שירים, תציעו לי שירים. שולחים, שולחים. 

 הוועדה בוחרת את השיר הכי טוב שהגיע. בשביל זה צריך פייסבוק, אפליקציות. 

הזה. יש חודש אי אפשר לעשות אפליקציה בזמן  :יואב גינאי

 וחצי. 
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ואז נהיה לך  - - -מסלול שני, הציבור נותן את   :נמרוד לב

 .- - -ראש בראש. זוננשיין בא ואמר, אני אתן לכם את התוצאה 

 חבר'ה, החלטה.  :יעקב בורובסקי

 החלטה בין מה למה?  :יואב גינאי

ההחלטה כפי שאמרתי קודם. ועדה מקצועית  :יעקב בורובסקי

די ההנהלה, תקבע את הזמר שייצג את ישראל באירוויזיון. ההנהלה שתיבחר על י

תפנה לציבור הרחב בקול קורא שיכתבו שלושה שירים. הוועדה המקצועית תבחר 

ביחד עם הזמר את שלושת השירים שיוצגו בפני הציבור הרחב לבחירת השיר שייצג 

ה, הוועדה את ישראל בתחרות האירוויזיון. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שניי

המקצועית תפנה לציבור הרחב לכתוב שירים. הוועדה המקצועית תבחר שני שירים 

מתוך הציבור. הוועדה המקצועית גם פונה ליוצרים ותיקים, יוצרים שיש להם 

ניסיון בכתיבת שירים, מבקשת מהם שיר אחד. השיר הזה ביחד עם שני השירים 

הציבור על ידי אותו זמר שיקליט את  שנבחרו על ידי הציבור יוגשו לבחירה על ידי

שלושת השירים. השיר שייבחר במאה אחוז על ידי הציבור, הוא השיר שייצג את 

 ישראל בתחרות האירוויזיון. ברור?

 לא הבנתי.  :ר אמיר גילת"היו

קבוצה א' תיקרא קבוצת מומחי האירוויזיון,  :נמרוד לב

בלו מה שהם רוצים. תייצרו שיר, הוועדה שזוננשיין דיבר. הוא יעשה אותה. הם יק

תעשו מה שאתם רוצים. אף אחד לא מדבר איתם. תעשו מה שאתם רוצים, תביאו 

לנו תוצאה. זה המסלול הראשון. מסלול שני, הציבור שולח שירים. מהשירים האלה 

 יבחר שיר אחד.

 ומי יבחר אותם? :יואב גינאי

וצר. שני מסלולים: אחד מופק ומיאותה ועדה.  :נמרוד לב

 שניים, שהגיע מהציבור. בסופו של התהליך הפקת שני מוצרים ראש בראש.

אני הולך דווקא עם אמיר, לפתוח את השירים  :יעקב בורובסקי

לציבור הרחב. אני בקטע הזה לא מקבל. השירים שייבחרו על ידי הציבור יבחנו על 

. שלושת ידי קבוצה של מומחים בתחום. יבחרו שלושה שירים על ידי המומחים
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אני השירים יוצגו על ידי אותו זמר בתכנית טלוויזיה והציבור יבחר במאה אחוז. 

חושב שזאת ההצעה הכי טובה. יואב יציג את שתי ההצעות. תבחרו, תצביעו. יואב, 

 קדימה. 

יין הציע, שרשות הצעה אחת זו ההצעה שזוננש :יואב גינאי

המומחים הכי גדולים בארץ שידור תפיק שיר לאירוויזיון בצורה מוקלטת עם 

 שיעשו את זה. 

 ועדת זונן. :נמרוד לב

נכון, ועדת זונן. הסיכוי להצליח בהצעה הזאת הוא  :יואב גינאי

גדול יותר, אני כבר אומר, כי הוא יהיה ממוקד. זאת תהיה פשוט יצירת דבר שהוא 

מאוד מאוד מדויק. הצעה ב' היא אותה ועדת מומחים שאנחנו מדברים עליה, 

שתוקם על ידי רשות השידור, בוחרת אומן. הרשות פונה לציבור להגיש שירים. 

שלושת בסופו של דבר נבחרים שלושה שירים כשלפחות מהם הוא של הציבור. 

 השירים האלה מוצגים לציבור. הציבור בוחר בסופו של דבר את השיר לאירוויזיון. 

ני זמרים שהוועדה תבחר. ש 5אני מציע שיהיו  מר יראון:

שירים, אחד שיכתבו מומחים, אחד שיכתב מהקהל. תהיה תחרות בין המומחים 

 לבין הציבור ונראה מי יזכה.

 בחודש וחצי אתה תפיק את זה?  :יואב גינאי

 יש שתי הצעות ראשונות.  :יעקב בורובסקי

 תסביר לי עוד פעם. הוועדה מחליטה את הזמר. :ר אמיר גילת"היו

 בור שולח שירים. נכון. הצי :יעקב בורובסקי

 הוועדה בוחרת שיר או שניים. :יואב גינאי

 אחד או שניים? :יעקב בורובסקי

 לפחות אחד.  :יואב גינאי

יוצרים מקצועיים מלחינים שיר אחד, כותבים שיר  :יעקב בורובסקי

אחד או שניים, תחליטו אותם, רק אני רוצה שהציבור יהיה שותף גם בכתיבת 

 פית. בבחירה הסופית הוא במאה אחוז. זו ההחלטה. השירים וגם בבחירה הסו

 מקובל ההצעה השנייה. :יואב גינאי
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 אני בעד ההצעה של זוננשיין.  :נמרוד לב

אני רוצה את הציבור. את רוצה ציבור? אתה  :יעקב בורובסקי

, אוקיימתנגד? יש פה שלושה בעד. אתה מתנגד או אתה עם? ההצעה של יואב, שלי. 

 הציבור התקבלה ברוב קולות. תודה.  ההחלטה לשתף את

 . 2נגד  3זה  :ר אמיר גילת"היו

בנושא של הפצת תכנים באינטרנט, אני מבקש מהמליאה כדי לקדם את הנושא, רק 

להוסיף את המילה אפליקציות במקום שזה נדרש. החומר מופץ. כולכם קראתם. 

שר את זה גם חוץ מאתר האינטרנט על פי אותם כללים שנקבעו בעבר, פשוט לאפ

אז זה אושר. להפצה לאפליקציות. זה בעקבות גם הדיון שהיה במדיה דיגיטלית. 

נושא אחרון שנסחב ונסחב ונסחב זה סדרי עבודת המליאה. זה רק עניין טכני. אני 

מבקש לשנות את סדרי העבודה כפי שהוצגו בעבר. יש פה דברים שצריך לשלוח 

שינו איזה עדכון למציאות כולל סקירה של ימים. ע 10-הזמנות בסט בדואר רשום ו

הוועדות הקיימות ולא ועדות מיושנות, אז אם אין התנגדות נאשר גם את זה. תודה, 

 הישיבה נעולה. 

 


