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המליאה שלא מן המניין. אני פותח את ישיבת  ר אמיר גילת:"היו

מקיימים אותה בכל  אנחנו עורכים אותה בתל אביב בהסכמת החברים. אנחנו

נדרש ולכן אנחנו  קוורוםלא הופיע  חר שבשבוע שעבר היה זימון לישיבה,לא קוורום

  . קוורוםימים על פי החוק, בכל  10מקיימים אותה בתוך 

הודעת השרים על הקפאת הרפורמה,  אני ביקשתי לזמן את ישיבת המליאה בעקבות

לא תצא לפועל בשנת  שהמשמעות הפרקטית שלה היא ככל הנראה שהרפורמה

לוט בערפל. זה הכול,  2014-. אני אומר הכול בזהירות, ושעתידה של הרשות ב2013

כמובן באנדרסטייטמנט כדי להיות צמודים כמה שיותר לנוסח המכתב שקיבלנו. 

חובתנו כמליאה לדון בנושא הזה מפני שאנחנו בילינו את השנתיים וחצי האחרונות 

ה, כשכל מעיינו היו קודש להתנעת הרפורמה. זה בא גם בדיונים על התנעת הרפורמ

על חשבון דברים אחרים וסדרי עדיפויות אחרים, אבל אני העמדתי את הרפורמה 

בראש סדר העדיפות מתוך תפיסה שאם לא תהיה רפורמה, לא תהיה רשות, וכן כל 

עובדה שאר הדברים, מי ישדר, איפה ישדר, על מה ישדר, היו בעיניי משניים לנוכח ה

שלא תהיה בכלל רשות לשדר בה. המספרים מדברים בעד עצמם. בלי רפורמה כזו 

או אחרת, אבל אנחנו כל הזמן דיברנו על רפורמה אחת. בלי רפורמה לרשות השידור 

אין אפשרות להמשיך להתקיים. אנחנו שומעים גם את ההתרעות של אגף הכספים, 

דאי וובוודאי ובו 2013יל לסיים את שאנחנו נדרשים לאיזון תקציבי רחב היקף בשב

בידיעה שיש לנו כבר  2014שאנחנו לא יכולים כדירקטוריון להתחיל לפתוח את שנת 

בלי שעשינו שום דבר, מחויבויות של עשרות ואולי מאות מיליונים, תלוי את מה 

סופרים. גם אם לא סופרים את השכר, יש עשרות רבות של מיליונים שאנחנו על פי 

יבים להוציא. אני רק אתן את הדוגמא של הפקות המקור, שעל פי חוק חוק מחו

, כלומר עוד בכלל לפני 2014-מיליון להפקות מקור ב 90אנחנו צריכים להשקיע 

מיליון שקל משכנתא על שערי צדק, ואני יכול  18-שהתחלנו את השנה. זה מצבנו. כ

 להמשיך כמובן. זה עוד בלי שכר ובלי דברים אחרים. 

 תוסיף לזה ששפ"מ, עוד יש מפיקים. :דרמר יוסי

יש פה גם אנשים שהם בניגוד זה סיפור אחר.  :ר אמיר גילת"היו

עניינים. לכן אני ביקשתי את הדיון היום, א', כדי שהמליאה תרשום כמובן לפניה גם 
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באופן פורמלי את מכתב השרים שהועבר לעיונכם. גם תדון בו וגם בצורה הכי 

 2013חנו צריכים לקבל החלטות לגבי המדיניות שלנו בשנת פרקטית שאפשר, אנ

. אני עוד פעם אומר, בימים אלה היינו אמורים על פי כל הכללים 2014בואכה 

והסדר הנכון להתחיל בדיוני התקציב, כבר להיות בשלב מתקדם של דיוני התקציב 

תגבש . אני לא אומר רואה שאנחנו יכולים לעשות את זה בלי שהמליאה 2014של 

מסמך מסודר בנושא ותקבע את האופן שבו היא רואה את המשך הדרך של רשות 

. אני מחלק את השיחה לשניים: אחד, 2013בדצמבר  31השידור. אני מדבר כרגע עד 

בתקציב מאוזן, מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים  2013איך אנחנו צולחים את 

, שהרי אם לא יאמר אחרת, 2014-לאור מכתב השרים, וכמובן התחלת התוכניות ל

היא שלנו. על פי התכנון שלי, רציתי לעשות את זה  2014האחריות על התנעת שנת 

, תוכניות העבודה וכו'. המכתב 2014כבר בתחילת חודש יולי, להתחיל לדון בתקציב 

גרם לדחייה בעניין הזה, אבל אני מזכיר לכולנו שאנחנו עדיין נושאים באחריות 

והאחריות על התנעת השנה מוטלת עלינו. אז אלה  2014גם לתחילת  דירקטורים

 דברי הפתיחה. האם מישהו רוצה להתייחס?

 דבר ראשון שיגדילו את הביטוח. :יוסי דרמר

הבנתי שלחנה יש כל מיני הערות על הביטוח הזה,  :ר אמיר גילת"היו

 אבל זה להזדמנות אחרת.

 לא, לא, זה ההזדמנות.  :'חנה מצקביץ

לא נדון עכשיו על הביטוח. חנה תעביר לנו מסמך  :ר אמיר גילת"והי

 עם ההערות.

 לא, אני לא אעביר לכם מסמך. יש יועץ ביטוח.  :'חנה מצקביץ

 אז מי הכתובת שלנו לעניין הזה?  :ר אמיר גילת"היו

 סמנכ"ל כוח אדם ומינהל. :'חנה מצקביץ

לענייני אני ממש מבקש לא להיכנס עכשיו  :ר אמיר גילת"היו

הביטוח. אני רושם החלטה שהמליאה מנחה את סמנכ"ל כוח אדם להעביר לעיון 

 חברי המליאה את הפוליסה.
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לא, לא הפוליסה הועברה לחברי המליאה עם  :דוד חיון

 תחילת הכהונה. הפוליסה הועברה אחרי שזה עבר לדעתי גם את הלשכה המשפטית. 

 נכון.  :ר אמיר גילת"היו

 אני לא קיבלתי. :וםוואפא זועבי פאה

 כולם קיבלו.  :דוד חיון

 לא. :וואפא זועבי פאהום

טוב, חבר'ה, אם אנחנו נדון כל הישיבה על  :ר אמיר גילת"היו

 בהקשר של הפוליסה, מה אתה מציע, דוד?הפוליסה, אנחנו לא נתקדם. 

אני חושב שזה חוסר אחריות לחכות שנתיים וחצי  :דוד חיון

 ואז להעיר.

 אני לא אחראית על הביטוחים. :'חנה מצקביץ

 לא אמרתי עלייך.  :דוד חיון

 ואל תגלגל אלי את הדברים.  :'חנה מצקביץ

 לא אמרתי עלייך. :דוד חיון

 אמרנו את זה בזמן אמת.  :'חנה מצקביץ

 לא משנה.  :דוד חיון

 אתם לקחתם יועץ.  :'חנה מצקביץ

 מי זה "אנחנו"? :דוד חיון

גל כל דבר ללשכה המשפטית. תיקחו תפסיקו לגל :'חנה מצקביץ

 אחריות.

 אני מציע שלא סמנכ"ל כוח אדם יבדוק את זה.  :דוד חיון

 לא, להעביר. :ר אמיר גילת"היו

מה? שיעביר לנו את הפוליסה? בסדר, אבל מעבר  :דוד חיון

לזה זה צריך להיות תפקיד של לשכת המוסדות, לא של הנהלה. זה אחריות שלנו. 

ה לעשות את זה. אם אנחנו רוצים שזה יקרה בימנו, אז אנחנו לא ההנהלה צריכ

צריכים לעשות את זה. יש אנשים שטוענים שלא ראו. יש פה אנשים שמבינים בזה, 

 יעירו הערות על זה ובהתאם נפנה ליועץ הביטוח.
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 איזה יועץ ביטוח? שלנו? :וואפא זועבי פאהום

 יש יועץ ביטוח. :דוד חיון

י מבקש מסמנכ"ל כוח אדם להעביר ללשכת אנ :ר אמיר גילת"היו

המוסדות את הפוליסה. אני אעביר את זה בין חברי המליאה ונעשה התכתבות 

במייל כולל לראות למה אנחנו צריכים, מה רוצים להשלים. אנחנו נעשה דיון במייל. 

 זה לא דיון של קבלת החלטות לגבי הרשות. זה דיון פנימי של המוסדות. 

אפשר לקבל סקירה קצרה מחנה על  האם :יוסי דרמר

 המשמעות של ההסכמים שחתמנו לאור המכתב של השרים?

 איזה הסכמים? :דוד חיון

 הסכמי הרפורמה.  :יוסי דרמר

 הכול מותנה.  :דוד חיון

שמגבה את החלטת  יצאה חוות דעת של אבי ליכט, :'חנה מצקביץ

ופה קצרה, ובעצם תקבושאומרת שזה סביר שהם ירצו לבדוק את הדברים  השרים

 רשאי לבדוק את הדברים. שר חדש שמגיע כל ההסכמים שלנו מותנים. 

השאלה מה המשמעות של המכתב הזה של  :וואפא זועבי פאהום

 השרים? הוא אומר שאפשר להמשיך להתנהל כרגיל, כאילו לא קרה כלום?

 לא. :'חנה מצקביץ

זה, וועדת כספים מתכנסת ומתקצבת את  :וואפא זועבי פאהום

מתקצבת את ההוא, וועדת התקשרויות. מה המשמעות של המכתב? אני לא רואה 

 אותו בשטח. 

אתם צריכים אני סבורה, וזה עניין של מדיניות,  :'חנה מצקביץ

להפיק את המסקנות כפועל יוצא ממכתב השרים, מאחר שמכתב השרים מגובה 

נכון והוא נכון גם  שאומר שמה שהם עשו הואהמשפטי לממשלה  בעצם על ידי היועץ

כדי  ך להקפיא גם את ההתקשרויותמבחינה משפטית, שפועל יוצא מזה שצרי

ומה שאתם אמרתם עכשיו, שאתם דואגים לביטוח, זה עוד יותר  שידור..שרשות ה

אז לפני שתרוצו להגדיל את הביטוח, אתם צריכים להחליט, אני . מחדד את הדברים

בדיקה הזאת של השרים על ידי זה שלא יעשו חושבת, לפעול באחריות ולאפשר את ה
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הסכמים שעלולים לסתור את החלטות או הסכמים ארוכי טווח או הסכמים 

שקשורים ברפורמה. אני חושבת שיש מקום להקפיא אותם ושלא יהיה בזבוז כספים 

אם למשל ילכו לדברים אחרים ושנמצא את עצמנו במצב שבו אנחנו לא יודעים מה 

 ם האלה. לעשות עם ההסכמי

חנה, למעשה את אומרת שמאז מכתב השרים אי  :וואפא זועבי פאהום

 יודעים שקיים מכתב כזה.  פשר היום לעשות איזושהי התקשרות, כי אנחנוא

אם אתם שואלים את דעתי, מה שבניהול השוטף,  :'חנה מצקביץ

ות, שאי אפשר בלי זה ושאין לו השלכה ארוכת טווח מעבר לעד סוף השנה, צריך לעש

אבל מה שיש לו השלכות יותר ארוכות ומה שמשנה את המצב ומה שאו קשור 

 . זה עניין של מדיניות.holdלרפורמה באיזושהי צורה, לדעתי צריך לעשות לזה 

 כן, בבקשה.  :ר אמיר גילת"היו

כבר הקדמנו תרופה למכה, אז אז קודם כל אנחנו  :דוד חיון

ואילך,  2014את כל ההתקשרויות לשנת ועדת כספים בשבוע שעבר החליטה לעצור 

חוץ מנושא של הפקות חיצוניות, כי זה לפי החוק. כל עוד שהחוק לא משתנה ולא 

, אחרת 2014פוטר אותנו מהפקות חיצוניות, אנחנו חייבים להמשיך, כולל לתכנן את 

נהיה במצב קשה. גם תיקחו בחשבון שיש בעיה קשה של קולות קוראים.  2014-ב

בלי להיות מגובים ה וטרטגייאה קולות קוראים ללא תכנון, ללא אסהרשות הוצ

בתקציב מול זה, ויצא מצב שאנחנו לא מסוגלים לענות על כמעט מחצית מהקולות 

. אי אפשר עכשיו להשאיר את היצירה הישראלית 2012-הקוראים שיצאו כבר ב

הרגישה, והחיצונית באוויר. ועדת הכספים גם ביקשה מעבר לזה, בגלל התקופה 

בנושא של כספים, מכרזים וכו', פנתה לוועד מנהל וביקשה לעצור את המכרז 

 לסמנכ"ל כספים חדש. 

 (ישיבה)ערן הורן יוצא מה

במקביל, ביקשנו מהמנכ"ל לפנות לסמנכ"ל  :דוד חיון

הכספים ולבקש ממנו להשהות את פרישתו בכמה חודשים בגלל המצב הרגיש וכו'. 

כ"ל לסמנכ"ל הכספים תיעשה רק אחרי שהוועד המנהל הפניה של המנ ,מן הסתם

זאת אומרת שאנחנו ממתינים בעצם שוועדת המכרזים  בתפקידו כוועדת המכרזים
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שהיא בעצם הוועד המנהל לעניין הזה, יחליטו לעצור את המכרז. אני חושב שזה לא 

ראוי שייבחר סמנכ"ל כספים בתקופה של אי ודאות, בתקופה שלא יודעים מה 

, אם בכלל. יותר מכך, אני הייתי מוסיף לנושא של 2014-ה, איפה תהיה הרשות בקור

עצירת מכרזי הרכש, שזה לא סמכות של ועדת כספים לדעתי, אלא יותר של הוועד 

ש לעצור גם המנהל, והמליאה יכולה להנחות את הוועד המנהל, כידוע. הייתי מבק

, לעצור. לעצור הכול. אין שום את כל מכרזי הכוח אדם, לפחות בתפקידים הבכירים

 טעם לגייס עובדים חדשים, במיוחד לתפקידים בכירים בתקופה כל כך לא ודאית. 

אני חושב שצריכה לבוא הנחיית מדיניות מהמליאה, נעצור גם את הנושא של מכרזי 

כוח אדם. אני חושב שזה גם קצת בעייתי מול העובדים שאתה הולך לגייס. אתה 

, אם יסגרו 2013אים לעבודה וכו', ומי יודע מה יהיה בסוף אומר להם, אתם ב

מוסיף לדעתי את הקריאה לשרים להבהיר את  . לזה הייתי2014ויפתחו או במהלך 

עצמם בהקדם האפשרי, כי לא יכול להיות שהאחריות בעצם נכון להיום נשארת רק 

זאת  עלינו כחברי מליאה, כשאנחנו בעצם לא יודעים מה הולך לקרות למחרת,

אומרת שאנחנו צריכים על דעתנו בלבד מצד אחד להתחשב במכתב השרים כי הם 

כתבו אותו. מצד שני אנחנו לא משותפים בתהליך ואנחנו גם לא יודעים מה יהיה 

ביום שאחרי. מן הסתם, אני חושב שהשרים גם עדיין לא יודעים מה הם רוצים ביום 

סומכים רק על דעתנו, על הכיפאק, אז שאחרי, אין לנו ארגז כלים איך להתנהל. אם 

 גם זה אפשר להגיד לנו, אנו סומכים על דעתכם כנציגי ציבור. 

 הם לא צריכים להגיד לך, אתה נציג ציבור. :נמרוד לב

לא, זה ברור מאליו. זה מעמיד אותך במצב  :דוד חיון

 בעייתי. זה מעמיד אותך במצב שאתה יודע שהנה הולך לקרות א', ב', ג', ד'.

 הם לא צריכים לסמוך עלינו. זו החובה שלנו. :דביר-טלי איכנולד

זה ברור שזו החובה שלנו. קודם כל לפני שבכלל  :דוד חיון

אנחנו מבקשים את ארגז הכלים הזה, קודם כל לעצור. אני כן אומר, בואו נעשה כן 

, צעדים, אבל בואו נראה קצת קדימה. אתם תבינו תיכף מכל מיני דברים שיעלו פה

כמה אנחנו בפלונטר אדיר מבחינת ההשקעות ותקציבים וכו'. בסך הכול יש את 

היום למחרת. אי אפשר לבוא יום אחד, לעצור הכול ולהגיד, עד כאן, אבל יש עוד 
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, שאנחנו אולי נוציא אותם כי 2014-הרבה תקציבים והרבה דברים שמשליכים גם ל

ים לדעת יותר פרטים. המכתב הזה לא לא תהיה לנו ברירה וסיבה א', ב', ג'. אז צריכ

 מספק. 

 כן, יואב. :ר אמיר גילת"היו

מצטרף לדעתו של דוד. אנחנו צריכים להיערך אני  :יואב הורוביץ

אחרת לדעתי לתקופה הזאת. אני כן חושב שהנושא של האחריות נושאי משרה 

ר במקרה הזה צריכה להיות ברורה. צריכה להתקבל חוות דעת מאוד ברורה בהקש

הזה, אמיר. יש איזה סוג של לקונה או סוג של פער בין המשמעות של המכתב של 

שהן השרים ובין האחריות שלנו כנושאי משרה. אני חושב שאנחנו קיבלנו החלטות 

מה שהשרים יחליטו כמו שהסבירה היועצת  impendingשהן כרגע  ,לשנים רבות

מים את הגבול. אני חושב המשפטית כרגע. מה זה שוטף? שוטף זה איפה אנחנו ש

שבעניין הזה צריכה להתקבל, וזה בסדר שהשרים  החליטו מה שהחליטו. אתם 

צריכים להרחיב ולהגדיר לנו, אחד, לוחות זמנים יותר ברורים. שניים, תחום 

אחריות מאוד מוגדר, ואין לנו את זה היום. אני אמרתי לכם את זה בשיחת מסדרון, 

הזה ומהמשמעות של האחריות שמוטלת עלינו מול  אבל אני מאוד מודאג מהמצב

המכתב שלהם ומול העובדה שאנחנו חסרי הגנה וחסרי הכוונה משפטית יותר 

. אני לא הייתי רוצה מדויקת, לאשר מה מותר לנו להחליט ומה אסור לנו להחליט

שלי, לא לשיקול הדעת שלנו, אלא שהדברים יהיו להשאיר את זה לא לשיקול הדעת 

 ורה מאוד אינטנסיבית במשך שנתייםיותר מוגדרים. אנחנו פעלנו פה בצדברים 

להגיע להסכם מסוים. יש לו משמעות של שנים רבות. קיבלנו החלטות. כתב מה 

בסדר, אחד, אני אומר לכם  ,שכתב המשנה ליועץ המשפטי, אבל יתכבד וירחיב ויגיד

שלנו, תחום פעילות  שאתם עד תאריך כזה וכזה ושייתן לנושאי המשרה במקרה הזה

שבו מותר לעשות או אסור לעשות. אני לא חושב שזה נכון במציאות כזאת שאנחנו 

 נקבל החלטות. 

 הערת ביניים של חנה.  :ר אמיר גילת"היו

אם אתם רוצים חוות דעת משפטית מסודרת, אני  :'חנה מצקביץ

ה מכרזים חושבת שאף אחד לא יתן לכם אם לא תהיה תמונת מצב של ההנהלה, איז
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עומדים על הפרק, איזה התקשרויות. בלי מידע לא יכולה להתקבל חוות דעת 

משפטית מדויקת בדברים האלה. חוות הדעת הכללית צריכה להיות שאתם, 

משהתקבל המכתב של השרים, האחריות עליכם לדאוג שההחלטה הזאת תתקיים 

ל מה שקשור ולכן זה פועל יוצא מההחלטה הזאת, ולכן בגדול אפשר לומר שכ

ברפורמה או שיש לזה השלכות ארוכות טווח שקשורות בשינוי מבנה או בשינויי 

, אבל כדי לתת חוות דעת מסודרת אנחנו צריכים לקבל תמונה תפקידים וכו'

 עובדתית כדי שנוכל להתייחס אליה, מה זה שוטף ומה זה לא שוטף. 

 תודה. עאטף. :ר אמיר גילת"היו

יינתי במכתב של השרים המכובדים, אני באמת ע :עאטף כיוף

יותר מפעם. יש לי שאלות. אנחנו התמנינו על ידי הממשלה כחברי מליאת רשות 

השידור, והקנו לנו את התפקיד שלנו, מה הסמכות שלנו. אני גם כן יודע בדיוק 

בקדנציה השנייה שלי פה, מה התפקיד של השר הממונה. השר הממונה אחראי על 

ידור, זאת אומרת שאנחנו לא מבצעים הלכה למעשה את חוק ביצוע חוק רשות הש

רשות השידור. אם זה כך, יש פתרון אחד, לפזר אותנו. אין פתרון אחר אם אנחנו לא 

מבצעים. שניים, אנחנו גם נמצאים באיזושהי סיטואציה כזו שאנחנו כאילו 

ת הכול. מתנצלים. דוד חיון אומר שאנחנו צריכים להקפיא את המכרזים, להקפיא א

אני לא יודע אם זו הסמכות שלו או הסמכות שלנו. מה שאנחנו צריכים לבקש 

בצורה מאוד ברורה וגלויה, שר שר, עם כל הכבוד שיש, שיגיד לנו בדיוק או יעוץ 

התפטר אברהם נתן. אהובה  2005-, ב2001-ר. אני זוכר בקדנציה בזמשפטי איך להיע

טי, תתקן אותי היועצת המשפטית אם אני אורן ז"ל גם כן התפטרה. היה יעוץ משפ

אפילו  טועה, אבל יש לי זיכרון טוב. מינו את ראשי הוועדות לנהל את רשות השידור.

במצב כזה היה פתרון. אנחנו במצב כזה היום, המליאה מתפקדת, הוועדות פחות או 

למה מינו אותנו?  .יותר מתפקדות, אז אנחנו "יס מנים"? אני לא מבין את זה

אים לנו פה נציגי ציבור. אני נציג ציבור? אתה מינית אותי, נתת בי אמון. אם אני קור

 נציג ציבור, אז אני צריך לקבל את ההחלטות בהקשר לתפקוד שאני ממלא אותו. 

 תודה. דבורה. :ר אמיר גילת"היו
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אני ורבים מהחברים פה, אני חושבת שאנחנו  :דבורה הנדלר

ת לייצג את הציבור ולהפעיל שיקולי דעת משקיעים הרבה שעות באמת על מנ

עניינים מאוד כדי לקדם את אותם דברים יפים שלפני שנתיים ישבנו ודיברנו, על 

החזון של רשות השידור. בזמן האחרון כולנו ערים לכך, ובעיתונים נכתבים, השר אף 

פעם לא הזמין אותנו ואולי חבל, וישבנו איתו אבל אנחנו יודעים שבאמת יש כאן 

שרים שיושבים עם אנשים, לא איתי, אולי עם חלק מחבריי, אני לא יודעת. על כל 

פנים, המערכת מגיבה כפי שהיא מגיבה. השר מגיב כמו שהוא מגיב. מצד שני לא 

רעון. הנושא הזה מאוד מאוד יפעם שמענו כאן בחדר הזה שהרשות היא חדלת פ

חדלי פירעון, אז בואו נקבל מדאיג אותי. לא פעם אמרנו, רגע, אז אנחנו עוד לא 

החלטות, ובהתאם למשפט הזה שאנחנו עדיין מאוזנים ויש עוד תקציבים, אנחנו 

 מקבלים כל הזמן החלטות לאשר קולות קוראים.

רעון. מה זה קשור לחדלת פירעון? יהיא לא חדלת פ :דוד חיון

ות נובמבר הרש-, אז באוקטוברX,Y,Zאזהרה של ערן שאם לא נעשה מעשים  היתה

תוכרז חדלת פירעון, אבל אנחנו עושים ועשינו ונעשה. עובדה שההתנהלות שלנו 

ואנחנו  למצב מאוזן מבחינה תקציביתבשנתיים וחצי האחרונות הביאה את הכול 

 ואנחנו שמנו אצבע חזקה בסכר. ,לא מאשרים תקציבים גירעוניים

מצוין. כרגע המערכת מאוזנת. אישרנו תקציבים,  :דבורה הנדלר

ישרנו קולות קוראים וכו' וכו', ולכאורה מבחינה זו המערכת יכולה להמשיך א

 לעבוד.

 .2013לדעתי האישית לא אחרי  :דוד חיון

כפי שאמרנו קודם בוועדה הקודמת, יש  2014-ב :דבורה הנדלר

איזשהו מהלך, יש איזושהי סבירות שיצטרכו פה לסגור, הבנתי, את הרדיו. לא פעם, 

אנחנו דיברנו על כך שהנושא של המדיה שאני השתתפתי  גם בישיבות הרבות

החדשה למשל היא תמיד מנותקת מכן רפורמה או לא רפורמה. גם פה אני רוצה 

לקבל איזה שהן הבהרות, כי אנחנו באמת משקיעים הרבה אנרגיה והרבה חזון. מה 

לא.  אם אנחנו ממשיכים עכשיו על העניין, נותנים זמננו במרצנו אוהבנקודה הזו? 

בהנחה שאין רפורמה, מה קורה עם הרכיב הזה שאני חושבת שהוא רכיב מאוד 
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מאוד חשוב, ורשות השידור שמה אותו לנגד עיניה כאיזשהו מהלך דרמטי שהיא 

 רוצה לקדם. הייתי רוצה מאוד לקבל תשובה על העניין הזה. 

 אפא.ו. ואוקיי :ר אמיר גילת"היו

אבל לא התרשמתי.  את המכתבאני קראתי גם  :וואפא זועבי פאהום

המכתב לא מופנה לחברי המליאה. אנחנו באמת משתדלים לעשות, אנחנו רבים 

אחד עם השני בשביל להחליט החלטות, אבל הטענה היא כלפי ההנהלה והתנהלות 

ההנהלה והתנהלות רשות השידור, כאילו שמתנהלים שם דברים שלא עומדים 

לא עשתה מספיק בשביל לצמצם, כי בציפיות של השרים וחושבים שההנהלה 

 אומרים, בשיטת הניהול דהיום, ככה אם אני זוכרת, משהו כזה.

 זה לא במכתב השרים. :ר אמיר גילת"היו

זה במכתב של ליכט. חוות הדעת של המשנה  :דוד חיון

ליועצת המשפטי לממשלה, היא מדברת בעד עצמה. לזה היא מתכוונת. אני אחלוק 

אני חושב שהשרים כתבו את מה שהם כתבו על סמך חוות  על דברי חנה במקצת.

 דעת של ליכט שהתבקשה על ידי השרים. סתם תיקון טכני. 

נו פרשנות יחבר'ה, אני שמח שהתפתחה במחוזות :יואב הורוביץ

 רש"י על שיחות ביניים, שיחות מסדרון בין השרים, בין אבי ליכט לבין זה. 

 זו לא פרשנות. :דוד חיון

על מה אנחנו מדברים? יש מכתב שעומד מולנו.  :וביץיואב הור

 הוא מדבר בפני עצמו. 

 חוות הדעת מדברת הרבה יותר בזכות עצמה. :דוד חיון

 בסדר, שיביאו פה את חוות הדעת ושידונו בה. :יואב הורוביץ

הסכם המימון  - - -"...לאחרונה עלו שיחות בין  :ר אמיר גילת"היו

 ברשות השידור.."

"אכן צפוי להביא להבראתה של רשות השידור  :עבי פאהוםוואפא זו

ויאפשר לרשות להגשים את יעדיה ולשדר שידור ציבורי, איכותי, במודל יעיל בשים 

 לב לכך שהרשות ממומנת מכספי ציבור. לאור האמור לעיל..."
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"להשעות את תחילת ישום הסכם המימון המהווה  :ר אמיר גילת"היו

. במהלך תקופת ההשעיה אנו מבקשים לבחון את  - - -חלק מתהליכי הרפורמה 

המתווה הראוי הכולל עבור אזרחי המדינה, ובכלל כך את האפשרות לשנות את 

מתכונת השידור הציבורי". אני בכוונה גם בדבריי לא נכנסתי לסמכויות השר, כן או 

לא, אם זה כן בסמכויות השר הממונה או לא, מפני שזה לא משנה, כי יש לזה 

משמעות פרקטית אחת, למכתב הזה, שאנחנו כרגע, ולא משנה של מי הסמכות, 

 אנחנו כרגע לא יכולים להתניע את הרפורמה. 

ומה שאני זוכרת מדבריך, שאם אין רפורמה אז  :וואפא זועבי פאהום

 אין רשות.

 נכון. גם אמרתי את זה היום. :ר אמיר גילת"היו

כם המימון מול שלוחות האוצר, החשכ"ל, באוגוסט בשנה שעברה חתמנו על הס 5-ב 

אגף תקציבים, מנהל מקרקעי ישראל, משרד ראש הממשלה וכו' וכו'. היו כמה 

תנאים מתלים. פעלנו מהר מאוד להסרתם. נשאר הנושא של האשרור של אגודת 

העיתונאים. זה לקח חודשים ארוכים. אני לא אדבר על העבר כרגע. במצב היום 

דת העיתונאים. אם לא מכתב השרים, זה פתק מהממונה על הרשות חתומה עם אגו

השכר, שכמובן לא בא ממאדים, הוא ליווה את כל התהליך. תנו לנו בבקשה אישור, 

אדוני הממונה על השכר, להתניע את הרפורמה. הנה ההסכמים מוכנים, חתומים, 

לא  תאשר. זה מה שצריך פורמלית בשביל להתניע את הרפורמה. הממונה על השכר

 נותן את הפתק הזה בגלל שהשר שלו אמר לו לא לתת. זה הכול.

באוגוסט השנה  5-באוגוסט אז ל 5-השאלה, בין ה :וואפא זועבי פאהום

אנחנו פעלנו אנחנו פעלנו בצורה כזאת? ההנהלה קיבלו יותר עובדים? פחות עובדים? 

ותר עובדים ראתה, כי קיבלו ישלא ברוח ההסכמים או הרפורמה שאנחנו הולכים לק

ההנהלה לא הלכנו עם היעדים?  יך?פיטרו פחות עובדים ממה שהיה צר ממה שצריך?

הכול זה שאלות שאנחנו  פורמה?ת אחד עם השני שאפשר לייעל ולהפעיל רנמסונכר

באמת עמדנו על קוצו של יוד, אם אני לא חושבת שאנחנו כמליאה צריכים לשאול. 

על הרשות, שאם חלילה וחס לא יתקיים  ותמיד שמרנו ,ההסכם הזה נכון או לא

 דאגתנו. היתהמשהו, שהרשות לא תצא לא מפה ולא משם. זו 
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סמנכ"ל כספים פה. המספרים מדברים בעד  :ר אמיר גילת"היו

 עצמם.

שאם אין רפורמה, אנחנו, היה לנו מנטרה בראש  :וואפא זועבי פאהום

 לא?  אז אין רשות, הרשות נסגרת. השאלה אם הרשות נסגרת או

 טלי. :ר אמיר גילת"היו

מבינה את המכתב, בתפיסה שלי  לפי איך שאני :דביר-טלי איכנולד

לא יכולים להיות ילדים קטנים ולהגיד, תנו לנו עוד הנחיות. אנחנו לצורך נו אנח

העניין דירקטורים ואנחנו צריכים לקבל החלטות לאור ההגדרה. אף אחד לא 

לא הבטיח לנו שתהיה רפורמה. זה שהתנהלנו  הבטיח לנו גן של שושנים ואף אחד

בתוך מחשבה שתהיה רפורמה, זה לא אומר שמישהו הבטיח. האחריות שלנו כפי 

שאני תופסת אותה בעניין התקציבי ללא רפורמה, ודוד, תקן אותי אם אני טועה, זה 

שאנחנו חייבים להגיש תקציב מאוזן. אי לכך ובהתאם לזאת ההבנה שלי אומרת 

-אנחנו נדרשים להגיש תקציב שהוא מאוזן, דהיינו להפחית ב 2013קציב שלגבי ת

צריכים להגיש תקציב ללא רפורמה שמדבר על  נומיליון שקל. בגדול, אנח 140

, לא נדבר כרגע על הסכום המדויק, וזה תפקידנו. זה מה שאנחנו X,Y,Zשל  הפחתה 

כבר ויכוח על זה, זה לגבי  אמורים עכשיו לייצר. הויכוח בינינו יכול להיות, ולי יש

מיליון או סכום אחר, קיצוץ, באיזון. ההצעה הראשונה  140-מה יקוצץ כדי לעמוד ב

שהוגשה לנו, שערן חתום עליה, היא ברובה הגדול מדברת על קיצוץ שקשור 

פניה של העובדים  היתהלעובדים. לא ניכנס כרגע לפרטים. לפי מה שאני הבנתי, 

תה שהיא לא מתכוונת ליישם את ההצעה שבה הקיצוץ של לבית המשפט והרשות ענ

מיליון יגיע מפגיעה בעובדים. מה שאני מבינה, שתפקידנו המיידי כרגע הוא  140

להגיש תקציב ואולי אנחנו צריכים לדבר על העקרונות, איפה צריכים להיות 

 לא מסכימים שיהיו. יש פה נוהקיצוצים האלה, איפה אנחנו מסכימים ואיפה אנח

חלופות שונות. האם אנחנו פוגעים בעובדים או מאידך, האם אנחנו יוצרים רכש 

ומכרזים, למשל. אני בעד לעצור רכש ממכרזים לפני שפוגעים בעובדים הקיימים, 

 לדוגמא. 

 את מדברת על השעות נוספות? :נמרוד לב
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יש פה כל מיני. יש פה מגוון שלם של הצעות,  דביר:-טלי איכנולד

מה שעומד על ב', לסגור רשת פה, רשת שם. לא אכנס לזה כרגע. לסגור רשת 

, 2013האחריות שלנו כפי שאני תופסת אותה, זה להביא תקציב מאוזן עד סוף שנת 

, 2014ועלינו להחליט על סדרי העדיפויות מאיפה יקוצץ. זה דבר אחד. לגבי תקציב 

לא יאפשרו לנו להגיש אין לי מושג אם יש פה התחייבויות עתידיות כאלה ואחרות, ש

, המשמעות היא 2014-תקציב מאוזן. אם אנחנו לא יכולים להגיש תקציב מאוזן ל

צריכים להחליט מה  נושאנחנו לא יכולים למלא את תפקידנו כדירקטורים, ואז אנח

, זה 2014לעשות, כי אין לנו אפשרות לא להגיש תקציב מאוזן. אז לקראת תקציב 

נו מה לעשות במקרה שאין לנו לאור התחייבויות עתידיות יעוץ משפטי צריך להגיד ל

אפשרות להגיש תקציב מאוזן. יכול להיות דרך אגב, שהעובדה שאישרנו בצורה זו 

או אחרת התחייבויות עתידיות שהן מנוגדות לתקציב מאוזן, היא דבר שיכולים 

תקציב  להפיל אותו גם עלינו, למה אישרנו התחייבויות עתידיות שהן לא מאפשרות

 מאוזן, וזה קשור לאחריות דירקטוריון שלנו. 2014

וסדרי העדיפויות  2013-הדבר השני מעבר להגשת תקציב מאוזן ברמה המיידית ל

מאוזן. הדבר השני  2014-שלו והבנה לגבי האם יש לנו אפשרות להגיש תקציב ל

בעיניי שהוא השלכה של המכתב הזה, זה מה שחנה אמרה, שאנחנו לדעתי לא 

יכולים לקבל החלטות שתהיה להן השלכות עתידיות משמעותיות על איוש 

תפקידים, שינויים מבניים ושאר כולי וכולי דברים, כי זה נוגד את רוח הדברים של 

 הקפאה. 

 קובי. :ר אמיר גילת"היו

תראו, אנחנו כאן כל הזמן היינו רגע לפני  :קובי אוז

, בואו אוקיינו היו מתוך מחשבה של הרפורמה. רוב ההחלטות והשידורים שכן העבר

נחרוק שיניים, עוד רגע יקרה, אוטוטו, אוטוטו. עברנו שנתיים ואנחנו נמצאים עדיין 

באותו מצב. אני מצאתי את עצמי ביולי מסתכל על לוח השידורים ואומר, זה לא 

לוח שידורים, אני מעדיף חושך על המסך מאשר שנראה את לוח השידורים הזה. 

 הייתי זה מה שהיה. בישיבה ש
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מאחר ואין לנו שום אופק שאנחנו יכולים להבין או בכלל להתעסק איתו, אני מעדיף 

שאם תהיה הקפאה, שהציבור יראה אותה מאשר לשחק אותה כאילו שהכל בסדר. 

לא יהיה. אני מעדיף שהשידורים שישודרו יהיו שידורים חוזרים  HD-אני מעדיף שה

צוות עריכה שיערוך קאטים מכל מיני שידורים ישנים. מהעבר היפה או לשים איזה 

כשיהיו רציניים בקשר לזה שרשות השידור צריכה לפעול, אנחנו נחזור במלוא הכוח. 

זה לא הזמן להתחפש כאילו שהכל בסדר. האנשים צריכים להסתכל על המסך 

ם את זה, , כרגע מריצים לנו דברים, מריצים לנו כל מיני תוכניות. בוניאוקייולהגיד, 

עדיין יש איזה שהן השקעות נורא תמוהות שאנחנו רואים  זה אתר בנייה הדבר הזה.

בטלוויזיה, של כל מיני תוכניות נורא תמוהות שאנחנו לא מבינים אותן בכלל. אני 

מציע שפשוט את לוחות השידורים הבאים, הם צריכים להיות לוחות שיש בהם 

רואה. הציבור צריך לראות אתר בניה.  מינימום של השקעה מבחינת מה שהציבור

בעתיד תהיה פה תחנה נחמדה. כרגע מה שיש זה אוסף של שידורים חוזרים, כי זה 

לא מתחפש למשהו אחר. יש בזה כנות, יש בזה יושר. אם הממשלה לא נותנת 

איזשהו אופק שאנחנו יכולים לדעת שהנה מתחילה הרפורמה, הנה מתחיל איזה 

כלל סיבה לשמור על הגחלת בשביל משהו, כי אין משהו. זה לא משהו, אז אין לנו ב

שאני הולך למסור איזה כדור ומישהו יכניס גול. אני לא הולך לעשות עם זה כלום. 

לדעתי הדבר האחראי שלנו לעשות, זה להכריז על לוחות שידורים הכי מצומצמים 

רוץ הראשון אפשריים, להשקיע הכי מעט שאפשר בכל דבר שהוא ולייצר מצב שהע

 . Construction-ההוא שומר מסך יחסית פאסיבי עד 

כל הדברים שכבר הזמנו וכבר אמורים להתקיים, הם או דברים שיכולים להצטרף 

לבנק העתידי של רשות השידור כשתעלה מחדש, זאת אומרת הזמנת תכנית כזאת 

דיים ויעשה אלה, זה נכנס לאיזה זה, יבוא בן אדם, יראה מה יש לו ביואו אחרת, ו

 עם זה מה שהוא רוצה. אנחנו פה עד פברואר. 

 זה לגבי המחויבות בחוק. :נמרוד לב

 לגבי המחויבות בחוק, שזו שאלה עקרונית.  :דבורה הנדלר

 תיכף אני אתייחס לזה.  :ר אמיר גילת"היו
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אנחנו מחויבים להפיק אבל לא לשדר. אנחנו לא  :קובי אוז

 מחויבים לשדר שום דבר.

תראו, קודם כל אני אתחיל גם עם טלי וגם עם  :אמיר גילתר "היו

קובי לגבי הדברים שנאמרו פה וגם עם האחרים, אבל אתייחס לשני האחרונים 

שדיברנו, כי הם מכוונים למה שאני רוצה להגיד. אחד, אנחנו באמת כל הקדנציה 

 ההיתהיינו תחת ההתנהלות של הכותרת: הכנות לרפורמה, והנחת העבודה שלנו 

. זה היה תקציב 2012-שיש רפורמה. זה בא לידי ביטוי בתקציב שהוגש לאוצר ב

גובש על  2013מניח רפורמה ואף אושר ככזה על ידי האוצר, כתקציב מניח רפורמה. 

ידי המוסדות כתקציב מניח רפורמה. אושר על ידי המוסדות כתקציב מניח רפורמה. 

עם  2013נסים למחצית השנייה של ככל שהמשא ומתן נמשך, אני ראיתי שאנחנו נכ

לנד, שהוא מניח רפורמה אבל אין רפורמה, ולכן ביקשתי -תקציב, קראתי לו ללה

מההנהלה לגבש את אותו תקציב חלופי שהוא בעצם תקציב של אין רפורמה. לכן 

 ,אפא, זו היית אתואני פה חולק על הדברים שנאמרו, לא זוכר על ידי מי, נדמה לי ו

 2012אז אני אומר שעד סוף נו עד עכשיו. אם זו לא את, אני מתנצל. לגבי מה שעשי

גם האוצר לכל הדעות האמין שיש רפורמה, כי עובדה שהוא אישר לנו את תקציב 

הרפורמה ולא אמר מילה על זה, אלא אפילו אישר את התקציב שמניח רפורמה, 

יתם במגעים כולל הוא יצא איתנו לדרך. הוא עוד לא אישר אבל היינו א 2013. 2012

ישיבות באוצר, שהיה לנו ברור שהתקציב שאנחנו מגישים הוא תקציב מניח 

רפורמה. בפברואר הם שלחו מכתב שבו הם מבקשים חלופה, בפעם הראשונה 

בפברואר, הם שלחו מכתב שהם מבקשים להציג חלופה. במקביל גם אנחנו דרשנו 

ההיערכות של ההנהלה לתקציב מהנהלה, בלי קשר אגב, זה היה צירוף מקרים, את 

החירום, התקציב החלופי אנחנו מכנים אותו. זאת אומרת, הבעיה שלנו התחילה 

ואז המוסדות דווקא פנו באחריות מלאה כשהם שיחקו עם שני  2013מרץ -בפברואר

תקציבים: תקציב שמניח רפורמה ותקציב שהוא מניח שאין רפורמה. זה לגבי 

ין רפורמה או יש רפורמה, זה יש רשות או אין רשות. העבר. הבעיה עכשיו זה לא א

רשות השידור לא יכולה להתקיים מבחינה כלכלית לפחות בלי רפורמה. על הפרק יש 

 כרגע באופן תיאורטי שלוש אפשרויות. 
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סליחה אמיר, השרים שהחליטו את מה שהם  :לינדה בר

שהם כן מבינים החליטו, הם לא מבינים את המשמעויות של הדברים? אני מניחה 

את המשמעות שאם אין רפורמה, אז המצב הכספי הוא כזה. אז האחריות שלהם. 

 ת ההשלכות של ההחלטות שלהם. הם אלה שצריכים לקחת בחשבון א

על הפרק יש שלוש אפשרויות, אחת, רפורמה כזו  :ר אמיר גילת"היו

רמה שבה . יכול להיות שאחרי הבדיקות שיערכו, יגיעו למסקנה שהרפואו אחרת

עסקנו בחמש השנים האחרונות, עוד לפני שאנחנו באנו, כי הרפורמה הנכונה. אולי 

זאת תהיה התוצאה של הבדיקה. יכול להיות שבסוף התוצאה תהיה רפורמה אחרת, 

, לא ככה אלא ככה, לא יודע, אבל רפורמה כזו או אחרת, זו 900אלא  700לא 

הרשות ופתיחתה של רשות חדשה,  אופציה מספר אחת. אופציה שנייה זה סגירת

ישות חדשה. זה כבר לא הבעיה שלנו. אופציה שלישית זה סגירה חלקית, זאת 

אומרת או במודל של להשאיר את הרדיו ולסגור את הטלוויזיה או במודל של לסגור 

את חטיבת התוכניות בטלוויזיה, להשאיר את החדשות. אני אומר באופן תיאורטי, 

סגירה חלקית. לא רואה אפשרות אחרת. לכן זה מה שצריך רפורמה, סגירה או 

 לכנס אותנו לדיון. 

אני אומר עוד פעם, גם אני מזכיר לכם, בתחילת הדברים שלי חילקתי את הדברים 

מבחינת הסדר הטוב, התקציב כרגע של רשות  2013. קודם כל 2014-ו 2013לשניים: 

מיליון אבל התקציב שיצא  11 השידור הוא כמעט מאוזן. יש לנו פה עוד בעיה עם

. הוא אמור להגיע לוועד 2013-תחת ידיה של ועדת כספים הוא תקציב מאוזן ל

 המנהל לאישור.

 אנחנו יכולים לראות אותו בבקשה? :דביר-טלי איכנולד

 לא, לא.  :דוד חיון

שנייה רגע טלי, יביאו לך את זה אם אין. זה גם  :ר אמיר גילת"היו

 הופץ אחרי הישיבה.

 אין לי. :דביר-טלי איכנולד

אז תקבלי. התקציב שמונח כרגע במוסדות מחכה  :ר אמיר גילת"היו

לאישור פורמלי של הוועד המנהל. הוא תקציב שהוא מאוזן. אגב, בסוגריים, זה לא 
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כל כך משנה איזה תקציב נאשר מפני שהאוצר לא יאשר לנו לא את זה ולא את זה 

, אבל אנחנו צריכים 1:12המשיך להתנהל על פי כרגע, אז ממילא אנחנו צריכים ל

. אז 1:12למלא את חובתנו על פי חוק. בפרקטיקה ממילא אנחנו מתנהלים כרגע על 

 זה דבר אחד. 

לגבי הנושא של המכרזים ומכרזי הרכש, אז אני מזכיר שאנחנו פה צריכים, ואנחנו 

שעה, של לחשוב  גם עשינו את זה בכל הישיבות האחרונות של המוסדות כולל לפני

טוב טוב מה אנחנו רוצים לאשר עכשיו ומה אנחנו לא רוצים לאשר מפני שיש פה 

. אז זה בהחלט אני 2014-י לובוודאי ובוודא 2013-בעיה עם אישור עתידי אפילו ל

 תחייבויות עתידיות. ם למיניהם, כל מה שקשור בעצם לההקפאת המכרזיתומך ב

חוק, שזה לא תלוי בנו, חייבים בכל תסריט, כל עוד לגבי ההפקות מקור. אנחנו על פי 

לא תפורק רשות השידור, לא ישונה חוק רשות השידור, להשקיע את הסכום הקבוע 

מיליון שקל, הכול הערכות כי זה על פי  90זה  2014-מיליון שקל. ב 70בחוק, כרגע זה 

נחנו חייבים מיליון שקל בהפקות מקור. זה לא תלוי בנו. זה א 90הכנסות האגרה. 

לכן מה שאנחנו כן צריכים לעשות לדעתי, בכל מקרה, כי זה חוק רשות השידור. 

וכבר קיבלנו את זה גם כהחלטה בוועדת התוכן ובמשותפת של הכספים ותוכן 

לדעתי, שמבחינת ההפקות אנחנו נאשר עכשיו רק הפקות שהוגדרו כהפקות עם ערך 

זמינות גם לטווח הארוך. זאת אומרת, לא ציבורי, בעלות חיי מדף ארוכים או שיהיו 

לאשר איזושהי תכנית שהיא רלוונטית רק לשבוע, אלא מאחר ואנחנו ממילא 

צריכים להוציא את הכסף, לכן מה שאנחנו מאשרים עכשיו להפקות יהיה רק מה 

שיענה על ההגדרה כערך ציבורי לטווח הארוך. שני הדברים האלה הם אלה 

ו כדי לראות מה אנחנו מאשרים ומה אנחנו לא מאשרים. שצריכים להיות נר לרגלנ

הדבר הנוסף הוא שהחוק הגדיר גם איקס שעות שאני לא רוצה כרגע להיכנס 

לפירוט, של חובת שידור. יש איקס שעות שאנחנו חייבים סוגה עילית לשדר ואיקס 

שעות שידור בשידור ראשוני, הכול מופיע בטבלאות בחוק, זאת אומרת, גם אם 

עיון של קובי, שהוא נכון, הוא עדיין צריך לכלול בתוכו מרכיבים שהחוק מחייב הר

אותנו, כלומר איקס שעות הפקות מקור ואיקס שעות בשידור ראשוני. לכן ההחלטה 
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יכול להיות רלוונטית לגבי הפקות פנימיות, כלומר דברים שהם תלויים בנו ולא 

 בחוק. 

יון בפני עצמו, אבל גם נושא האגרה לא הדבר הנוסף הוא הנושא של האגרה. זה ד

תלוי בנו. אנחנו אחראים על פי חוק. כרגע המצב, אתם רואים את זה לבד ושומעים 

לבד, הוא בלתי נסבל מבחינת מערך הגביה שלנו. כדי לשפר את הנושא אנחנו 

החלטנו על הקמת מוקד טלפוני והפיכת האגף כאגף שירות לקוחות. זה קשור בקטע 

חד למשל, שלא משנה כרגע, עד שלא משונה חוק רשות השידור, אנחנו של מכרז א

חייבים לגבות את האגרה. כרגע אין לרשות את הכלים לגבות את האגרה בצורה 

מיטבית או לתת שירות הולם לאזרח, לכן כשאנחנו מדברים על הטווח הארוך, צריך 

תנת לתיאור אפילו לראות גם מה אנחנו עושים עם הנושא הזה שפוגע בצורה בלתי ני

 ברשות השידור. אז זה בקיצור ההערות הכלליות שלי. כן, חנה.

קודם כל מה שטלי אמרה  .אני רוצה להתייחס :'חנה מצקביץ

נראה לי מאוד נכון והגיוני, באמת את הכול לעשות במסגרת של אישור התקציב 

 ,עכשיוכשיש לבדוק גם את הפרטים כמו שאתה מתייחס  ,וקביעת סדרי עדיפויות

 למשל למוקד הטלפוני.

, בעצם אנחנו פועלים על פי חוק והמטרה על פי החוק היא שאמר קובילגבי מה  

לא יכולים לעשות דין לעצמנו ולהגיד, אנחנו נקפיא את השידור. בזה  נולשדר. אנח

אתם לא מקיימים את החובה שלכם על פי חוק ולכן דבר ראשון צריך להמשיך את 

יכים גם לקבוע סדרי עדיפויות במסגרת התקציב המאושר, שזה השידורים. אתם צר

ואיזה דברים אפשר לעשות שנוכל לעמוד בתקציב. אנחנו לא יכולים להרשות  - - -

לעצמנו את הלוקסוס של להשחיר את המסך או להראות לציבור שיש פה הקפאה. 

 אנחנו לא יכולים להקפיא את זה, כי אז אנחנו פועלים בניגוד לחוק. 

המכרז הוא בהכנה אבל זה דבר שלוקח זמן. זה גם לא  –הנושא של המוקד הטלפוני 

וישבת היום  ,. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו מכירים את המציאות2013-יכנס ב

במדיה הדיגיטלית ודיברו איתך ההנהלה על מאי. זה לא ככה. אנחנו רק השבוע 

, אז צריך לחשוב על 2013-לפועל בבדקנו את זה אצלנו. זה לא בטוח בכלל שזה יכנס 
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השקעה מאוד מאוד גדולה. זה לוקח זמן להתחיל את זה והשאלה  זוהדברים. 

 באמת בדברים האלה, מה עושים קודם ומה אחר כך.

 תודה. דוד. :ר אמיר גילת"היו

בהתייחס לנושא התקציבי אני אעדכן קצת ואחרי  :דוד חיון

אמרה, אז קודם כל אנחנו, שכחתי לציין  זה אני אגיד את דעתי. בהמשך למה שטלי

. אם 2014, אנחנו לא מאשרים שום דבר שהוא 250-קודם, לא רק בכספים, גם ב

אנחנו מאשרים התקשרויות שנתיות או דו שנתיות, אז הן פר שימוש, זאת אומרת 

שאם יום אחד הרשות מפסיקה לתפקד, אז לא ממשיכים לשלם. מה שאנחנו לא 

אנחנו לא מאשרים יותר. אנחנו עצרנו, לא חיכינו למליאה, גם  חייבים לפי החוק,

. הוועד המנהל שהוא אחראי על השוטף לא התכנס בזמן הזה. 250-בכספים, גם ב

 אני מעריך שהוא היה מאמץ גם את הדעה הזאת. 

לגבי התקציב. התקציב במתכונת המקוצצת שפוגעת בעובדים אושר בתקופה שעדיין 

צדדים לא חתמו על הרפורמה, וכל אחד תרם את חלקו, ואני רפורמה ושה היתהלא 

חוזר ואומר, ואני לא חושב שצריך להוריד הכול על העובדים, אבל בעובדה זה לא 

 היה חתום גם לא על ידי העובדים אחרי שהעובדים תרמו את שלהם.

ואני אתן את הפרשנות, שניתן תקציב לפני  :דביר-טלי איכנולד

הסכמים, שמראה להם שאם הם לא יחתמו על ההסכמים, שהעובדים חתמו על ה

 . - - -הם בעצם מפסידים 

 מה שאמרת עכשיו, על אחריותך בלבד. :דוד חיון

 הבנתי, אמרתי פרשנות. :דביר-טלי איכנולד

במה שאני עכשיו אגיד, אני גם רוצה להצטרף למה  :דוד חיון

השידור. אנחנו חייבים  שחנה אמרה ולחלוק על קובי. אנחנו לא יכולים לעצור את

להמשיך בשידור. אנחנו לא יכולים להעניש את הציבור, כי החוק מחייב אותנו לתת 

 היתהשירות לציבור. הבנתי שכאילו הציבור עכשיו נענש בשידורים שיש. זאת 

התגובה. זה גם נכון. אני אומר שאנחנו החלטנו לא לפגוע בעובדים, גם בגלל שהם 

, שזה גם נושא 2008-שלהם והם ויתרו על תוספות שכר מ תרמו את שלהם ועשו את

שלדעתי אנחנו נצטרך להידרש אליו. מדובר בהרבה כסף, והם היו אמורים לקבל את 
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זה לפי ההסכמים עם המגזר הציבורי, ולא קיבלו את זה, כי אמרו להם, תהיה 

ענות רפורמה, תהיה רפורמה, תהיה רפורמה. לא קיבלו. יש טענות לעובדים. יש ט

נא התכבד מי שצריך ויעשה את להסכמים הקיבוציים. יש טענות למבנה הרשות. 

השינויים המבניים. כל עוד שהרשות היא מה שהיום, אין לפגוע בעובדים אלא 

ההיפך. מאחר שכך, ואולי זה לא מעודכן בניירת, ועדת הכספים עדכנה את התקציב 

ות כלפי העובדים. אין פגיעה ואיפסה למעשה את הגזרות נגד העובדים. אין גזר

 כמעט בשידורים. 

ערן נתן פה מסמך נורא מסודר, את הקודם. בדיוק  :דביר-טלי איכנולד

 יש פה מאיפה יגיע הקיצוץ.

תקציב כפי שהוא עדיין תני לי להשלים. מאחר שה :דוד חיון

מיליון שקל, ביקשנו מערן לגבש איך הוא מחפה על המחסור  11היה לו מחסור של 

מיליון שקל, לקחת את כל החבילה וללכת לוועד המנהל, כי הוועד המנהל  11-ה של

 חייב לאשר את זה. 

סליחה, יש לי פה הודעה לפרוטוקול רק, שאני  :דביר-טלי איכנולד

מבקשת כחברת מליאה לראות את הקיצוץ החלופי לפי סעיפים מסודרים לפני 

 שהוא מאושר על ידי הוועד המנהל. לראות אותו.

 ראית אותו. :ר אמיר גילת"יוה

לא ראיתי אותו. יש לי פה את הדף הזה. מהדף  :דביר-טלי איכנולד

 הזה אני לא מבינה מה הורד, מה קוצץ. 

 המליאה מסמיכה את ועדת הכספים. :דוד חיון

 נכון.  :דביר-טלי איכנולד

אני מזמין אותך ואת אמרת שאת תצטרפי. אני  :דוד חיון

 ספים.מזמין אותך לוועדת כ

אני ביקשתי לראות כחברת מליאה ובתוקף  :דביר-טלי איכנולד

אחריותי, לראות מאיפה ירד הקיצוץ לפני אישור הוועד המנהל. זה מה שאני 

 מבקשת, לפרוטוקול. 
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בגדול, הרוב ירד מתקציב הפיתוח, ואת מבינה   :דוד חיון

 למה. 

 ברור, אבל אני רוצה לראות את זה.  :דביר-טלי איכנולד

 אז תראי. מישהו אמר לך שלא תראי?  :וד חיוןד

 תודה. :דביר-טלי איכנולד

. יש סדר נכון לומר משהוחבר'ה, אני רוצה  :נמרוד לב

לדברים. קודם כל אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מבינים ממכתב השרים. התחלנו 

את הדיון באיזשהו מקום. עוד לא הגדרנו לעצמנו איפה אנחנו נמצאים, מה 

דנו, מה אנחנו מחליטים מתוך הדברים האלה, שמתוך כך, מתוך ההחלטות תפקי

שלנו יגזר סדר העדיפויות, ואז אנחנו נבין אם מדובר על רכש, אם מדובר על פיתוח, 

 אם מדובר על תוכן. 

 לכן ביקשתי לראות. :דביר-טלי איכנולד

טלי, אני מבקש ממך טיפה סבלנות. אני מבקש  :נמרוד לב

 ים באופן הנכון, שמממנו, מסדר העדיפויות יגזר התקציב.נעשה את הדבר

בגדול, אנחנו לא יכולים לפגוע בשידורים  :דוד חיון

 כשידורים. המסך לא יכול להיות מוחשך. זה ברמת החוק. 

אנחנו כאילו הולכים מסביב, אני מאוד מצטער להגיד לכם. יושבים פה שניים 

 מחברי החמישייה המפורסמת. 

 איזה חמישייה מפורסמת? :דביר-טלי איכנולד

ששלחה את המכתב לשרים. בסופו של דבר היו  :דוד חיון

השלכות לזה ויש פה עוד כמה חברי מליאה שהלכו ודיברו עם הגורמים הממשלתיים 

האחראים ואמרו את דעתם על הנהלת רשות השידור. שלא תהיה פה איזושהי 

ור את הרפורמה נוצר יש תחושה שאנחנו באיזה ואקום, שפתאום ההחלטה לעצ

מאין. אני רוצה להקריא לכם, כדאי מאוד שאנחנו נדע את הדברים האלה כשאנחנו 

באים ודנים ומחליטים. חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט 

מלפני כשבועיים: "המחשבה המתגבשת היא כי לשם יצירת שידור ציבורי ראוי, 

מבחינה כלכלית, יתכן שנדרש שינוי מבני עמוק בהרבה מקצועי, נטול פניות ויעיל 
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מזה שמציעה הרפורמה הנוכחית. בנסיבות אלה עולה שאלה אם נכון להעביר 

לרשות בעיתוי הנוכחי הלוואות ומענקים מכספי ציבור. כלל לא ברור אם נכון 

להעביר מענקים והלוואות לגוף שלא ברור שיוותר במתכונתו הנוכחית בתום תהליך 

 חינה ויישום המסקנות של בחינה זו".הב

כשאתה מייחס כל כך הרבה חשיבות למכתביי  :דביר-טלי איכנולד

 באופן כללי, אני רוצה להבין מה אתה רוצה להגיד בזה.

על כתבה ביקורת חריפה ביותר בחוות הדעת נ :דוד חיון

הרשות הולכת ומתדרדרת והיא מתקשה להגשים את "הנעשה ברשות השידור. 

ה על פי דין. תקציבה המשמעותי של הרשות הממומן ברובו מכספי אגרה יעוד

בלשון המעטה. ניהול הרשות זוכה  מן הציבור אינו מנוצל כראוי, וזה הנגבים

ובכלל זה  ,לותו התקינהנהלביקורת רבה מצד הגורמים שהיו אמורים לפקח על הת

בר'ה, מאחר מחברי מליאה ואחרים שתפקידם לפקח על התנהלות הרשות". אז ח

שהדברים מאוד ברורים וכתובים פה שחור על גבי לבן, אנחנו צריכים גם בהתייחס 

זה שעצרו את הרפורמה, כי את לזה לנקוט פה בצעדים ומהלכים, ולא הכול נובע מ

 הרפורמה עצרו גם בגלל סיבות נוספות.

 אז מה אתה מציע? :דביר-טלי איכנולד

מטיות, כמו שאני אני מציע לקבל החלטות דר :דוד חיון

החלטתי בהתחלה ואת תמכת בזה, שזה עצירה לא רק של שני הדברים שדיברנו 

עליהם, גם של שינויים מבניים, כי שינויים מבניים אומר פה המשנה ליועץ המשפטי 

לממשלה, שינויים מבניים זה משהו שאנחנו אמורים לעשות, שהשרים אמורים 

שום דבר. אנחנו נקיים את החוק, עאטף.  לעשות. אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות

נקיים את החוק במלואו אבל אנחנו צריכים לעצור כל דבר שהוא מחויב לדורות 

א' עד ת' הבוקר, יש שני דברים. -הבאים. לפי חוק רשות השידור שקראתי אותו מ

להמשיך  החוק המעודכן והלא מעודכן, הכול ביחד. יש שני דברים שאנחנו חייבים

אחד, זה ההפקות החיצוניות על פי החוק. שניים, זה  תם ולא מעבר לזה:לעשות או

שימור. אני חושב שיש לזה סעיף גם בהמשך, שימור הארכיון באופן תמידי, של 

 זאת דעתי. לדורות הבאים. זה הכול. ,רשות השידור
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לא, ויש גם שידור. אומרת חנה שאנחנו מחויבים  :קובי אוז

 לשדר. 

 כים. נקודה. לא מחשי :דוד חיון

הדרך שלי זה לנסות להבין איך אנחנו מצליחים  :קובי אוז

לקרב בין התשלום אגרה של אנשים לבין התמורה שהם מקבלים תמורת האגרה 

הזאת. כרגע הפער הוא מאוד גדול. אנשים משלמים הרבה כסף ומקבלים קצת 

ת כל שידור טוב, ממש קצת. לכן קודם כל הדבר הראשון שצריך לעצור, זה א

ההתייעלות בגביה. לייצר מצב שגובים, אבל לא להתחיל לשלוח מכתבים מעורכי דין 

עם טלוויזיה כזאת, לשלוח מכתב מעורך דין לאיזה מסכן, לגבות ממנו כסף. סליחה, 

 עם כל הכבוד, אני לא מרגיש נוח בזה. 

זה אוטופי, קובי. ממה נקיים את השידורים? ממה  :דוד חיון

 נשלם לעובדים?

כשאתה הולך לבן אדם הביתה, אומר לו, הנה, זה  :קובי אוז

 שקל, עם כל הכבוד, אני לא רוצה שתלך אליו הביתה. 400הטלוויזיה שלך, תביא לי 

 קובי, יש חוק. :דוד חיון

החוק לא אומר כמה יעיל אתה צריך להיות בגביה.  :קובי אוז

נשים, שם להם את היד אתה לא צריך להתייעל בגביה, עם כל הכבוד. אתה הולך לא

 בכיס.

 נמרוד, דבורה ועאטף. :ר אמיר גילת"היו

אחר. תראו, אנחנו לא אני רוצה להגיד משהו  :נמרוד לב

יכולים להיות תמימים ולבוא ולהגיד, בואו נמשיך להתנהל, כי אני שומע פה דיבור 

י של המשך התנהלות כפי שהיה. אני יושב פה בכל הוועדות. זה הפך להיות סיזיפ

 , אניgarbage 2 -ה שהרפורמה לא מתקיימת, נכנסנו למהסיבה הפשוטה שמהשניי

קורא לזה. צר לי. הכול במן טירוף מערכות, מבוכה מוחלטת. שום דבר לא קורה 

כמו שצריך לקרות. אני חייב להגיד שאנחנו ישבנו בישיבות מרתוניות בוועדת תוכן, 

נתנו הוראות ברורות מה אנחנו עם לוחות שידורים שקיבלנו, ונתנו הנחיות ו
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מרגע שהרפורמה לא יצאה מבקשים ומה אנחנו רוצים, ואף דבר מזה לא קוים. 

 . - - -לפועל 

 למה, לפני זה זה היה אידיאלי? :דוד חיון

חברים, אתם יכולים להתעלם ממה שאני אומר  :נמרוד לב

 ואתם יכולים להודות במציאות. 

 יותר גרוע.  זה היה גרוע וזה נהיה :דוד חיון

אני לא מחלק ציונים. אני רוצה שאנחנו נבין בתוך  :נמרוד לב

איזה סיטואציה אנחנו פועלים כרגע. כרגע הסיטואציה היא כזאת, ואני אומר שוב, 

אני יושב פה ישיבה אחרי ישיבה. שום דבר לא  garbage 2-אני מגדיר את זה כ

פיזרתי אותה שוב. כרגע אני חושב קורה. שום דבר לא זז. ועדת מדיה דיגיטלית, אני 

. לי מאוד קשה לשבת עכשיו שאומר קוביהזאת אני מאוד מתחבר למה  נהשמהבחי

ולאשר לוחות שידורים כאלה ולשים את השם שלי מאחורי הדבר הזה. אני חושב 

שחיכינו באמת בסבלנות כל התקופה הזאת, שתאושר הרפורמה, יהיה מבנה ארגוני 

רים שיוכלו לתקן תיקונים שכולם מסכימים איתם, וכרגע כל חדש ויוכלו לעשות דב

הדבר הזה לא קורה. אז השאלה היא שאלה עקרונית ולכן אני אומר, לפני 

שמתחילים לדבר על התקציב ספציפית, השאלה העקרונית היא מה זה אומר לגבנו, 

ן זאת אומרת מאיפה אנחנו הולכים הלאה, עם איזה עקרונות? ועד שאנחנו לא נבי

 את זה, שום דבר לא יוכל לקרות כאן.

 כן, דבורה.  :ר אמיר גילת"היו

אני מחזקת את העניין שאני עכשיו בתחושה שכמו  :דבורה הנדלר

שקודם אמרתי הערת ביניים, בניוטרל. אני באמת משתתפת בהרבה ישיבות ואנחנו 

מן זה  ,משתדלים להפעיל פה איזושהי חשיבה יצירתית, אבל עכשיו, הרגע הזה

 הקפאה. באמת אני עכשיו שואלת, אנחנו נזדמן לעוד ישיבות ומה נעשה שם?

יה ודאות . אם לא תה2013דבורה, את בסוף  :דוד חיון

ועדיין תהיה התברברות של מהלכים ממשלתיים וכו',  מוחלטת לגבי עתיד הרשות

כמליאה של רשות השידור, לא רק  אין ספק שאנחנו צריכים להחזיר את המפתחות

 ל המליאה, לא רק המליאה כמליאה, בכלל. אין, אי אפשר יהיה תקציבית.ש
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. אין אצלי מחר. 1:12-אני בעיניים שלי עברתי ל :קובי אוז

שקל לשנה, רואה את הלוח השידורים. נראה  400אני רואה לוח שידורים. אני רואה 

ים לי, מאשר אותו. לא נראה לי, לא מאשר אותו. לא מאשר אף פעם לוח שידור

 יותר. 

 כן, עאטף, בבקשה.  :ר אמיר גילת"היו

היו לנו ציפיות, רפורמה שנתיים. עבדנו על  :עאטף כיוף

הרפורמה. נחתמו כל ההסכמים, אפילו עם אגודת העיתונאים. בסוף קיבלנו את 

המכתב המפורסם: הקפאה והשעיה. מה שאמר עכשיו דוד לגבי מכתב שנכתב על ידי 

 .שואלים אותנוופורסמים יש כל מיני אינפורמציות באתרים המ ,חברי המליאה

אנחנו חיים בתוך חברתנו ושואלים אותנו שאלות כאלו שהתקשורת הכתובה 

והאתרים והכל מפרסמים, ואנחנו לא יכולים לענות. מזינים את האתרים ואת 

התקשורת בכל מיני אינפורמציות על רשות השידור. כחבר מליאה וכחבר גם כן פעיל 

לגמור את : בכמה ועדות, אני לא יכול לתת את התשובות, לכן יש לי הצעה ומשתתף

זה. מי שקבע את ההקפאה ואת ההשעיה, שני השרים. שר האוצר, אנחנו לא שייכים 

 את חברילו. אנחנו שייכים לשר הממונה שקוראים לו גלעד ארדן. הוא צריך להזמין 

ן שלי, אחד, שניים, שלוש, המוסדות ולהגיד להם מה ה"אני מאמין". האני מאמי

ארבע, חמש. ננהל דיון מתורבת ונקבל החלטות בהתאם. זה הדבר הנורמלי והדבר 

שאנחנו באמת לא מתווכחים עם עצמנו על התקציב, מאוזן, לא מאוזן, להיערך, לא 

אני באמת לא יודע מה לחיות במצב מעורפל כזה כל הזמן, שך. אני לא רוצה יערלה

 ור. יגידו לסגור, נסגור. גמרנו. עתיד של רשות השיד

 עאטף, רשמתי את דבריך. :ר אמיר גילת"היו

אתה הצעת שני דברים. אתה אומר או לסגור או  :קובי אוז

 לסגור חלקית. האם יש הצעה כזאת, לסגור? 

א', לא הצעתי. סקרתי את שלוש האפשרויות  :ר אמיר גילת"היו

 שבעיניי עומדות על הפרק באופן תיאורטי. 

 אבל זה לא בידנו.  :ובי אוזק
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יפה, תן לי לענות לעאטף. זה בדיוק מה שרציתי  :ר אמיר גילת"היו

להגיד. עאטף, ההצעה שלך היא על הכיפאק. היא לא תלויה בנו. ירצה השר, יפגש 

 איתנו. ירצה שר האוצר, יפגש איתנו. 

 לא, הוא מציע לפנות אליו.  :דוד חיון

יה. בואו ננסה כרגע להתמקד בדברים פנ היתהגם  :ר אמיר גילת"היו

שתלויים בנו. אם יפגש איתנו השר או לא, זה לא ישליך כהוא זה כרגע על ההחלטות 

שאנחנו כדירקטוריון צריכים לאשר. אז זה ברמה הזאת. המסגרת שלנו היום היא 

מה אנחנו צריכים לעשות, לא מול הסכם חתום ולא מול שר ולא מול זה ולא מול זה, 

 ה אנחנו במו ידנו צריכים וחייבים לעשות.  אלא מ

 נכון. :דוד חיון

 בזה צריך להתמקד הדיון.  :ר אמיר גילת"היו

 עכשיו אנחנו לא בואקום.  :דוד חיון

המליאה כונסה עקב מכתב השרים. בוודאי  :ר אמיר גילת"היו

שאנחנו לא בואקום, אבל אני אומר, בואו ניקח את מכתב השרים ונראה איך הוא 

 שליך עלינו. מ

גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הדליק פה  :דוד חיון

 אלף נורות אדומות. 

בואו נמשיך. תראו, יש פה שתי סוגיות שונות על  :ר אמיר גילת"היו

הפרק: אחד, זה הנושא הניהולי, ושניים, זה הנושא הכספי של התקופה הקרובה, 

עד עכשיו היינו כאמור תחת הכותרת מחכים לרפורמה. . 2014ולאחר מכן  2013

 היתהתחת זאת נעשו ולא נעשו מספר דברים כדי לקדם את הרפורמה, כשהמטרה 

רפורמה, רפורמה, רפורמה, אחרי הרפורמה יפתרו כל הבעיות. עכשיו אין רפורמה, 

לצורך השיחה ולצורך העניין ולצורך העובדות, ואני חושבת שהנחת העבודה של 

 .דיון היום צריכה להתקיים ברוח המכתב, שאין רפורמה, לפחות לא עכשיוה

שני דברים שאין בעקבות המכתב: אין רפורמה  :יוסי דרמר

 . 2014ואין 

 מוקפא. :ר אמיר גילת"היו
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 כי אתה לא יודע איזה רשות תהיה.  2014אין  :יוסי דרמר

 בסדר.  :ר אמיר גילת"היו

להציע הצעה? אני חושבת שאנחנו קודם אני יכולה  :דביר-טלי איכנולד

 2014-. בפגישתנו הבאה אולי נדון ב2013כל צריכים לנקוט עמדה כמליאה לגבי 

לאור מכתב השרים. הצעתי היא כדלקמן: היא לא מנוסחת עד הסוף אבל כדלקמן: 

אנחנו צריכים להנחות למדיניות ותפיסה כללית ולא על בדיוק סעיפי תקציב, לפי 

את רשות השידור מנחה את הנהלת רשות השידור להגיש תקציב מאוזן תפיסתי. מלי

על פי העקרונות של מינימום פגיעה בעובדים ושמתבסס על מקסימום  2013על 

הקפאת התקשרויות של כוח אדם ורכש. כמו כן מנחה המליאה את ההנהלה שלא 

איוש לבצע שינויים כלשהם בעלי השלכות ארוכות טווח על רשות השידור, כגון 

זו הצעתי וזה מה שנגזר מיידית בעיניי ממכתב תפקידים, שינויים מבניים וכדומה. 

 השרים, וזה יראה את כיווני האחריות שלנו.

מה הדרך שלנו להפסיק את ההתקשרויות עם כל  :קובי אוז

 מיני עורכי דין ששולחים לאנשים מכתבים מאיימים? איך אפשר לעצור את זה?

 י אפשר.א :דביר-טלי איכנולד

זה התקשרות קיימת. אנחנו מדברים על  :דוד חיון

 התקשרויות עתידיות. 

אני מדבר על עורכי הדין שאחראים לגביה  :קובי אוז

 מאנשים שהם מפגרים בתשלומי האגרה. אפשר לעצור את זה. 

קובי אומר דבר כזה, חבר'ה, לא יכול להיות שמצד  :נמרוד לב

היא איקס גם מבחינת התפקוד, גם מבחינת אחד כולם אומרים, הרשות, עכשיו 

הכול, אבל שולחים עדיין הביתה אנשים. אנחנו כנציגי ציבור מקבלים את זה 

 שמגיעים גובים ומתדפקים לאנשים בדלת ושמים להם כל מיני צווים. 

אני רוצה להתייחס למה שקובי ונמרוד אומרים.  :'חנה מצקביץ

ל הנושא הזה, והנושא הזה ידון ויתקבלו אני חושבת שמן הראוי שתתקיים ישיבה ע

החלטות, ולא באופן הזה כשאנחנו לא יודעים מה ההשלכות של זה, כשאנחנו לא 

 יודעים איך הדברים נעשים בפועל. 
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 ?לומר משהודבורה, את רוצה  :ר אמיר גילת"היו

בזמנו אנחנו יודעים שהמחויבות שלנו  ,2013לגבי  :דבורה הנדלר

מיליון שקל, ואני יודעת שאנחנו הרחבנו את הסל  70-קור בהיא להפיק הפקות מ

הזה על חשבון דברים שהם יותר חשובים עכשיו לפי אמות המידה שאנחנו כאן 

, 70-ב ,העלינו, קרי העובדים. חתמנו חוזים מול הגורמים המקצועיים, לא חתמנו

 הכול לכאורה.

 כלום כמעט לא חתום. :דוד חיון

שאנחנו מחויבים למציאות הזאת.  זאת אומרת :דבורה הנדלר

 אנחנו מחויבים לעניין. 2013מחויבים לקדם את העניין הזה. עד סוף 

 אבל זה נושא אחר. :ר אמיר גילת"היו

, הרי אנחנו הפרשנו עוד תקציבים 70-מעבר ל :דבורה הנדלר

על זה היה כאן דיונים. אני שואלת האם עלתה הצעה להחזיר את  .להפקות מקור

 לק את זה בצורה שוויונית?הכסף ולח

ההודעה שלך היא בסדרת והיא מקובלת, רק  :קובי אוז

שכשאנחנו מגיעים כל אחד לוועדה שלו, אנחנו צריכים לעמוד מול הציבור ולהצביע 

רק על דברים שנראים לנו שווים, ואם הם לא נראים לנו שווים, יתכבדו בעלי 

. אם עולה כל כך הרבה כסף כדי המקצוע ויעשו את העבודה שלהם בעצמם. זה הכול

לעשות כל מעט טלוויזיה, אז הבעיה היא בעיה של הטלוויזיה ולא בעיה של 

 המנהלים. זה הכול. 

 בלהה, כן בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

אני מסכימה עם טלי לגמרי בניתוח שלה. אני  :בלהה כהנא

ת. התוצאה היא חושבת שהוא ניתוח מדויק ונכון, אבל אני רוצה להאיר זווית אחר

שאנחנו כמובן משתמשים בהרבה פחות כסף מהמתוכנן. אני מניחה שחלק מהכסף 

הזה, כבר יש עליו התקשרויות עם צדדי ג' שונים, התקשרויות עתידיות או 

התקשרויות חוזים. מה שאני מעירה את תשומת לבכם, וגם אני אומרת את זה 

. צריכים לחשוב בצורה מאוד לחנה. אני מקווה שיקבלו את רוח הדברים של טלי

מאוד חדה ולראות איפה זה נופל, על כל מיני התקשרויות ובעיות משפטיות עם 
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צדדי ג'. יש פתרונות משפטיים. למשל יש לך התקשרות עם פלוני. לפני חודש 

כשהתקשרת איתו, חשבת שיהיה לך את הכסף. אז יש למשל איזושהי פרוצדורה 

על בית המשפט שהוא ישבור את הראש ויגיד מה  שפונים, בעצם זורקים את הכול

עושים בסיטואציה כזאת שיש לנו סוג של ניגוד אינטרסים. מה שאני אומרת, 

לכל מיני בעיות עם  מנו בהחלטה כזאת באופן כמעט ברורשאנחנו מכניסים את עצ

צדדי ג'. צריכים להיות מאוד ערניים, שלא נגדיל כל מיני הוצאות של רשות השידור, 

 ל קנסות והפרות חוזה.ש

אנחנו מדברים על התקשרויות שטרם נתחמו  :דוד חיון

 בעיקר, בלהה.

 אם זה ככה, מצבנו מצוין. :בלהה כהנא

אני מציעה ללכת צעד צעד. כרגע הנושא בבדיקה,  :'חנה מצקביץ

מה שאומר שמהיום והלאה אני לא מציעה שנלך להיכנס לחוזים שכבר נחתמו. כרגע 

 ת המצב בזמן נתון. צריך להקפיא א

 בסדר.בסדר,  :ר אמיר גילת"היו

 אני רוצה לשמוע את הדעה של יואב. :דביר-טלי איכנולד

אני לא מתנגד, אני רק אומר שהמציאות שאני  :יואב הורוביץ

שאני  ברים, כולל דברייךמצביע עליה היא מציאות שדעתי לא נחה אחרי כל ההס

שאנחנו פועלים על קרקע שלא קיימת,  אבל אני חושב שהיא מציאות ,מבין אותם

כוונת השרים. הם  היתהכולנו, זאת אומרת מציאות שבאופן מעשי, ולדעתי זאת גם 

כן  ל הציבור ואלינו עם דברים ברורים,צריכים בפרק זמן מהיר ככל שאפשר לחזור א

רפורמה, לא רפורמה. זה פרק זמן שהוא אמור לדעתי להיות פרק זמן של שבועות 

 .. דעתי האישית היא שמעבר לזה, ככל שזה נמשך, אין לנו את היכולת לפעולבודדים

לנו כמליאה וכוועד מנהל, אין לנו את היכולת לפעול ואנחנו צריכים להחזיר את 

המנדט, אם זה נמשך מעבר לפרק הזמן. אני חושב שאחרי כל מה ששמעתי, ואני 

ה שאנחנו נפנה אליה בכל מבין שיש פה כל מיני הקשרים, והיועצת המשפטית מציע

 סוגיה וסוגיה. 

 לא אמרתי את זה.  :'חנה מצקביץ



 ישיבת מליאה
4.8.2013 31 

הם ה תעביר את הפרטים ולהנההאז אני אומר, ש  :יואב הורוביץ

לנו  .יבחנו. אני חושב שאי אפשר לפעול בצורה כזאת ואני חושב שאין לנו גם מנדט

שאומר מה  כמליאה אין מנדט לפעול בצורה כזאת. אני לחלוטין מבין מצד אחד

אם אנחנו מעידים שהציבור לא מקבל את  ,שאם אנחנו, זו הודעת בעל דין קובי,

אומרים את זה. אז  on recordשולחים אליו? אנחנו פה  נוהתמורה, אז למה אנח

לבוא ולדרוש גם מצד וסרי, גם צידוק לדעתי חוקי, איזה צידוק מוסרי יש לנו, ולא מ

לאחד כזה, אז זה אומר שאנחנו מבטלים את  אחד. מצד שני, ברגע שאנחנו נאשר

האגרה, ואם אין  אגרה, אז אי אפשר לקיים את רשות השידור. ברגע שנאשר לעורך 

דין אחד לעצור מכתב אחד, יצרנו תקדים שבעצם מושך את הקרקע מתחת לחוק 

הייתי רוצה להוסיף , שאנחנו פונים אל השר הממונה ומבקשים רשות השידור. 

גיד לנו איפה זה עומד. כמו שאנחנו מבינים, הנאה צרופה בזה וכסף רב בפרק זמן לה

 וכן הלאה, אין בסיפור הזה. גם יש גבול גם להתעללות בנו. 

מליאת רשות השידור מבקשת מהשר לא לדעת מה  :קובי אוז

תוצאות הבחינה. לדעת מה מסגרת הזמן שבה תסתיים הבחינה שלו. אנחנו רוצים 

 היה לנו ודאות. לדעת תוך כמה זמן י

זה מילים לשווא. המשפט הזה כאילו לא מייצר  :נמרוד לב

 כלום, תאמינו לי.

 אני מכריז על הפסקה. :ר אמיר גילת"היו

 )הפסקה(

טוב, אנחנו מחדשים את הדיון לאחר הפסקה.  :ר אמיר גילת"היו

 היועצת המשפטית, בבקשה. 

 במסגרת הדברים שאתם דיברתם, ההסכמים :'חנה מצקביץ

ארוכי טווח, יש עכשיו משהו שעומד על השולחן שלנו, הוא לא היחיד, ואני מבקשת 

את ההתייחסות שלכם. יש את הקמת מערך הפרסום. הקמת מערך הפרסום, היום 

 .2014-בחודש אוגוסט מדובר בתקציב מאוד. זה יהיה רק ב

 חנה, אנחנו לא שם.  :ר אמיר גילת"היו

 את זה. אז אנחנו מקפיאים :'חנה מצקביץ
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 חנה, חכי רגע.  :ר אמיר גילת"היו

חנה, אף אחד לא מקים. מי מקים? הם לא עשו  :דוד חיון

 כלום עד עכשיו. 

מגדירים את הטלוויזיה אני מציע ככה, אם אנחנו  :ר אמיר גילת"היו

שבאופן עקבי אינה ממלאת אחר הנחיות המוסדות, אינה  קדתשות בלתי מתפכי

מבחינה תקציבית וארגונית, צריך נכון נה מתנהלת מקיימת לוחות שאושרו, אי

 . - - -לחשוב קודם כל על השלכות 

 כל מה שאמרת, נכון. :קובי אוז

 תינו המוסדות לאישורה של הרפורמהעד עתה המ :ר אמיר גילת"היו

 תאולם משזו הוקפאה, ברור כי הטלוויזיה אינה יכולה להמשיך ולהתנהל במתכונ

מנוע בזבוז כספי ציבור. לפיכך מחליטה המליאה כי יש על מנת ל , וזאתהנוכחית

 לעצור לפי שעה הוצאת כספים, אלא לצרכים חיוניים בלבד. 

 אני איתך. :קובי אוז

אני חושבת שצריך לחשוב על הניסוח, על כל  :בלהה כהנא

 ההשלכות. הזכרתי גם מקודם כמה דברים משפטיים. 

 זה אומר שלא משדרים? :'חנה מצקביץ

 לא, ודאי.  :אמיר גילתר "היו

 רק חיוניים. המינימום האפשרי.  :קובי אוז

ההחלטה היא החלטה עקרונית שאותה צריך אחר  :ר אמיר גילת"היו

 כך לגזור לפסים, מה עוצרים. תקריאי.

מליאת רשות השידור מנחה את הנהלת רשות  :דביר-טלי איכנולד

של מינימום פגיעה בעובדים, על פי העקרונות  2013-השידור להגיש תקציב מאוזן ל

 ושמתבסס על מקסימום הקפאה של התקשרויות ושל כוח אדם ורכש. 

 כבר עשינו את זה טלי.  :ר אמיר גילת"היו

היא נכונה. מאחר והגענו  ההקדמה שאתה נותן פה :קובי אוז

ד', אנחנו מחליטים, במקום החיוניים הזה שנעשה בסוף, -א', ב', ג', ו-למסקנה ש
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הניסוח שלה ואז אנחנו אומרים, אנחנו מגישים תקציב מאוזן עם מינימום נשים את 

 התקשרויות וכן הלאה. 

 אתה יכול להקריא שוב? :'חנה מצקביץ

מליאת רשות השידור מגדירה את הטלוויזיה  :ר אמיר גילת"היו

אחר הנחיות המוסדות, אינה  הכישות בלי מתפקדת, שבאופן עקבי אינה ממלא

עד עתה  מבחינה תקציבית וארגונית.נכון ושרו ואינה מתנהלת מקיימת לוחות שא

המתינו המוסדות לאישורה של הרפורמה, אולם משזו הוקפאה, ברור כי הטלוויזיה 

על מנת למנוע בזבוז כספי  , וזאתהנוכחית ינה יכולה להמשיך ולהתנהל במתכונתא

 . - - -ההנהלה ציבור. לפיכך מחליטה 

וצאים נגד עצם הטלוויזיה? באמת, אמיר, אנחנו י :דוד חיון

 מי זה הטלוויזיה? אנחנו פוגעים בכל העובדים. 

יכול להיות שיש בטלוויזיה עובדים מסורים  :'חנה מצקביץ

 וטובים שלא נותנים להם לעשות את העבודה. 

 נכון, אנחנו פוגעים בכל העובדים. :דוד חיון

ם מחוץ ובדבר הזה אתם בעצם מוציאים את עצמכ :'חנה מצקביץ

 לתמונה. נתתם להם כל הזמן להתנהל ועכשיו אתם יפי נפש.

רק ניסוח אחרון: מליאת רשות השידור מגדירה כי  :דביר-טלי איכנולד

הנהלת רשות השידור באופן עקבי איננה ממלאת אחר הנחיית המוסדות בעניין 

 ניהול הטלוויזיה. 

 מעולה. :וואפא זועבי פאהום

 ה מה שרציתי. בלהה, זה בסדר? זהו, ז :דביר-טלי איכנולד

אני רוצה לחשוב. אני לא יכולה, את מקבלת  :בלהה כהנא

 החלטה כזאת שיש לה כל מיני משמעויות. זה לא אחראי מבחינתי.

אם הייתי חושב שזה נעצר בהנהלה, הייתי מסכים  :קובי אוז

 איתך, אבל אני לא חושב שזה נעצר בהנהלה. 

 ל העובדים.אני לא אכפיש את כ :דוד חיון

 אני לא אכפיש את העובדים. :דביר-טלי איכנולד
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אני יכול לתת אלף דוגמאות לזה שההנהלה מנסה  :קובי אוז

 לעשות משהו והעובדים מטרפדים את זה. 

לדעתי זאת החלטה דקלרטיבית. היא עדיין לא  :יוסי דרמר

ויגידו, כשוועדת תוכן או ועדת כספים יבואו החלטה מעשית. החלטה מעשית תהיה 

 . זו החלטה דקלרטיבית. Xאתם עובדים עכשיו על תקציב 

ואתם מבינים מה המשמעות. אתם מכירים את  :'חנה מצקביץ

רשות השידור ואתם יודעים איפה אתם יודעים, ואתם יודעים מה המשמעות של 

ההצהרה הזאת, ומחר תתחילו לקבל במיילים, והשמצות עליכם ואיך אתם 

 .משמיצים את העובדים

 אנחנו לא משמיצים את העובדים. :דוד חיון

אתה לא משמיץ את העובדים. בגלל זה התעקשתי  :דביר-טלי איכנולד

 לא להשמיץ את העובדים.

 אל תדאגי, ההנהלה תפעיל את העובדים. :'חנה מצקביץ

אם היא תצליח להפעיל את העובדים במה שהם  :קובי אוז

 רוצים, זה יהיה חדש. 

 לא חדש.זה  :'חנה מצקביץ

אני ארגיש יותר נוח אם נעביר את זה לאלה שהיו  :דביר-טלי איכנולד

 נוכחים בישיבה, להצבעה. 

 ההנהלה. אנחנו מול ההנהלה פה. :דוד חיון

 ההנהלה, חד משמעית. :דביר-טלי איכנולד

אנחנו יכולים לקבל כהחלטה, זה גם אני חושב על  :ר אמיר גילת"היו

 דעת כל מי שנכח בדיון.

 לעצור את המכרזים. :חיון דוד

 לעצור את המכרזים.  :ר אמיר גילת"היו

 זה לדעתי כולם מסכימים. :דביר-טלי איכנולד

 כולם הסכימו. :דוד חיון

 לעצור את מרכזי הרכש. :ר אמיר גילת"היו
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 רכש, כוח אדם ושינויים מבניים. :דוד חיון

 כן. זה כולם הסכימו. :דביר-טלי איכנולד

 בעיה עם המשדרים.  יש לי :נמרוד לב

 אני לא יכולה להיכנס לזה עכשיו. :דביר-טלי איכנולד

אני רוצה בעקרון להגיד לכם משהו. תמיד אני  :'חנה מצקביץ

שומעת את זה מכל הגורמים, שאנחנו רצים לבתי משפט. אם לא בער עד היום, אז 

 עוד חודשיים לא יקרה שום דבר.

ות השידור דנה במשך מספר רש אני מקבל. מליאת :ר אמיר גילת"היו

ועתידה של רשות השידור בכלל.  2013שעות במכתב השרים ובמשמעויותיו לגבי 

המליאה מוטרדת מהמצב הניהולי של רשות השידור ומהיכולת ליישם את החלטות 

. בעתיד אדם והרכשההנהלה להקפיא את כל מכרזי כוח  המוסדות. לפיכך מנחה את

ות תקציבים לצרכים חיוניים בלבד ועל פי להקצהמליאה מנחה את ההנהלה 

המחויבות בחוק, תוך שמירה על עיקרון של מינימום פגיעה בציבור ובעובדי רשות 

 ההחלטה התקבלה פה אחד.  השידור.

מאחר ומר בורובסקי הודיע על הקפאה של תפקידיו במליאת רשות השידור, הוא לא 

ושב ראש ועדת הביקורת, יכול להמשיך כרגע לפי הודעה שהוא מסר, לשמש כי

ממלא מקום ליושב ראש ועדת  קוורוםלפיכך אני מציע שאנחנו נבחר פה בכל 

הביקורת. אני מציע את יוסי דרמר. האם יש התנגדות? מינויו של דרמר מאושר פה 

דבר נוסף, אני מבקש לאשר את צירופו של נמרוד לב לוועד מנהל פרסום. זה אחד. 

 בורובסקי, אז אנחנו שם איבדנו אדם. חיוני גם בגלל פרישתו של 

צריך להפסיק לקרוא לזה ועד מנהל. הוועדה  :'חנה מצקביץ

 לפרסום.

יפה. ועדת פרסום של המליאה. אז המליאה  :ר אמיר גילת"היו

מכריזה על כך שהפורום שכונה עד עתה "ועד מנהל פרסום" יכונה מעתה למען 

וסמכת לדון בכל הנושאים הדיוק "ועדת פרסום של המליאה" והיא תהיה מ

שקשורים לפרסום והתקשרויות של רשות השידור עם זכיינים חיצוניים בתחום 

הפרסום, גיבוש מדיניותה באשר לעתיד. אני מזכיר שהפורום הוקם עקב המצב 
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ששלושה מתוך שבעה חברי הוועד המנהל היו בניגוד עניינים ולא יכלו לעסוק 

ת. אני מקבל את הערתה של היועצת בפרסום ולכן הקמנו את החלופה הזא

המשפטית והמליאה מחליטה על כך שהפורום יכונה מעתה "ועדת הפרסום של 

 מליאת רשות השידור". 

דבר נוסף, אני מבקש לאשרר, עשינו את זה במייל, את צירופו של יואב הורוביץ 

על פי לוועדת גל"צ. גם שם אנחנו בתת חברים, ולצרף את דוד חיון לוועדת האתיקה, 

 בקשתו. אם אין התנגדות אנחנו מאשרים את צירופו.

 לגבי מסמך נקדי, אנחנו לא נדוןאני מציע ככה, נושאים שהופיעו על סדר היום:  

היום. גם בלהה הלכה. לצערי הרב אני כן רציתי להביא את זה היום ולשמוע מה 

 . עשתה ההנהלה בעניין עד עכשיו. אנחנו נדחה את זה אולי למועד קרוב

 יש לך מועד מתי התקבלה ההחלטה שהתחייבו? :יוסי דרמר

 60כן, בפברואר. בפברואר אנחנו הקצנו להנהלה  :ר אמיר גילת"היו

 ימים. בקצב הזה גם יעברו ארבעת חודשים שהם ביקשו, אז אין בעיה. 

אני מציע לקבל גם כהחלטת מליאה את הנושא של הפקות המקור, לאשר רק 

ך ציבורי ארוך טווח, כפי שאמרתי פה. אולי צריך לצרף הפקות שהן בעלות ער

להחלטה הזאת להחריג את נושא הדיגיטציה ואת נושא המשדרים מההחלטות. 

 31-אנחנו דיברנו קודם בוועדת המדיה הדיגיטלית והטכנולוגיות שלמעשה מ

בדצמבר תם החוזה עם בזק ואם אנחנו לא נעשה את שני הדברים הבאים, לא תהיה 

בינואר. אחד, זה הארכת ההתקשרות עם בזק  1-של קול ישראל החל מהקליטה 

בינואר. אני מזכיר, זה עדיין נופל במשמרת שלנו, ושוב, כל עוד לא קיבלנו  1-החל מ

 הנחיות אחרות, חובה עלינו לקיים את חוק רשות השידור.

 רגע, למה להאריך עם בזק?  :דוד חיון

 ות חצי שנה? למה הוא היה צריך לחכ :'חנה מצקביץ

חנה, בזבזנו על זה שעתיים בוועדת מדיה  :נמרוד לב

 דיגיטלית. 

 מה הבעיה עכשיו להוציא מכרז עד לסוף שנה? :דוד חיון
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אם אנחנו מחליטים ללכת עם בזק, אנחנו שותפים  :קובי אוז

לשחיתות. השחיתות הזאת אומרת, אנחנו נדחה אתכם עד שיהיה לכם מכרז ואז 

 אני לא מצביע בעד זה.תצטרכו להחליט. 

 כמה ההפרש הכספי?  :דוד חיון

 ערן, אתה בקיא בנושא של בזק? :ר אמיר גילת"היו

לרשות השידור יש הסכם עם בזק על תחזוקת כן.  :ערן הורן

. ההסכם הזה, 2003משדרים מכוח הליך משפטי שהסתיים בהסכם עקרונות בשנת 

 הארכותיו מסתיים בסוף השנה. זה המצב כרגע.

 כמה משלמים היום לבזק, שנתי? :ד חיוןדו

 מיליון שקל. 50סדר גודל של מעל  :ערן הורן

ויש איזה שהן הערכות גסות אחרי כל מיני שיחות  :דוד חיון

 שהיו עם מתחרים פוטנציאליים, בכמה המתחרים הפוטנציאלים אולי יעשו את זה?

-לא שידוע לי. אני גם לא מאמין שאפשר ב :דוד חיון

 להעביר את מערך המשדרים לגורם אחר.  1.1.2014

ויש לנו רק אופציה אחת  1.1.2014-אם הגענו ל :קובי אוז

מאחר ולא יצא המכרז ולא נעשתה עבודה מסודרת מבחינה ניהולית, לכן להשתתף 

 . - - -ולתת אישור לבזק לעשות את העבודה הזאת 

 לא ברגע האחרון. :דוד חיון

יהיה שותפות במשהו שהוא  גם ברגע האחרון. זה :קובי אוז

לעשות את זה. כבר כמה זמן יודעים שההסכם הזה  היתהלא ישר. הדרך הישירה 

אמור להיגמר ואנחנו עכשיו צריכים להביא משהו אחר או את אותו דבר לעם 

ישראל. מאחר ואנחנו לא עשינו את זה, מה זה אנחנו? ההנהלה והאנשים שהם 

ז בצורה מסודרת וחיכו לקבל תשובות מחברות אמונים על הדבר הזה לא הגישו מכר

אנחנו מגיעים עכשיו לישורת האחרונה  אחרות על מנת להוזיל את העלות לציבור,

 ועכשיו אנחנו אמורים לאשר אופציה אחת.

אני למען ההגינות רק רוצה להגיד את מה שרפי  :ר אמיר גילת"היו

י שלוש שעות. הוא אמר יהושע אמר בוועדת המדיה הדיגיטלית והטכנולוגיות לפנ
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במשך שנים פשוט ללכת לבזק ולהאריך את ההתקשרות עם  היתהשברירת המחדל 

 בזק. 

הוארכה רק  ההתקשרותזה לא נכון עובדתית.  :ערן הורן

 מכוח זה שהיה הליך משפטי בין הצדדים ובאותו הליך גם ירדה העלות.

אמר. אני רק אמרתי שאני מצטט את מה שרפי   :ר אמיר גילת"היו

במשך שנים וכך הוא היה נוהג אלמלא הוא  היתהמה שרפי אמר זה שברירת המחדל 

היה מגלה יוזמה, זה להאריך את ההתקשרות עם בזק באופן אוטומטי. הוא חשב 

שבמהלך שהוא נוקט הוא יכול להוזיל עלויות ולכן הוא בחר להיות ראש גדול מה 

 שנקרא ולפנות גם לאפיקים אחרים שאינם בזק. 

אנחנו מדברים על העניין הזה כבר שנה פלוס.  זאת  :דוד חיון

יוזמה משותפת של ששון יונה כשהיה יו"ר ועדת המדיה והטכנולוגיות, שלי  היתה

יוזמה משותפת של כמה וכמה שיחות וישיבות. זאת  היתהושל רפי יהושע. זו 

נהלה. אומרת שהיה פה סיעור מוחות נכון בין המוסדות למי שאחראי על זה בה

היתה מחשבה קודם כל כגוף ציבורי, לגוון ספקים. זה קריטי. לנסות לגוון ספקים. 

יגשו יזה שבסוף אולי לא יגש עוד אף אחד, זה לא בעיה שלנו. זה שבסוף האחרים ש

 יהיו יותר יקרים. 

 אז מה נעשה? :קובי אוז

 זה הוצג היום בוועדת מדיה וטכנולוגיות, נכון?  :דוד חיון

 אז תציגו לנו את זה. :קובי אוז

 , למספר גופים. אני מצטט את רפי.RFI-פנו ל :ר אמיר גילת"היו

 יש מסמך גם שהועבר אלינו. :דוד חיון

 אנחנו בלשכה המשפטית לא ראינו שום דבר.  :'חנה מצקביץ

בסדר. רפי הוזמן לדיון הזה. הוא לא פה. אני עושה  :ר אמיר גילת"היו

תו כפי שהובעה היום בוועדה אחרת, ואני מקווה שאני את המיטב כדי לייצג את עמד

. RFI-הוא דיווח שבפניה הראשונה רק גוף אחד נתן היענות ל לא טועה ומטעה.
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-נוסף. אני מדבר על חודש פברואר RFIמאחר וזה לא הספיק, הוא ביקש לפרסם 

 מרץ. 

 עודד מתמצא בזה גם. :דוד חיון

 למשדרים? RFI-אתה מכיר את הליכי ה :ר אמיר גילת"היו

 לא.  :עודד בירגר

מרץ הגישו חברות -אחרי הפניה הנוספת בפברואר :ר אמיר גילת"היו

 נוספות. הוא מנה אותם בשמותיהם אפילו, סלקום.

 הם לא הגישו הצעה. :עודד בירגר

 הגישו הצעה?לא  :ר אמיר גילת"היו

 לא הגישו הצעה. הביעו נכונות כמה חברות.  :עודד בירגר

המכרז שאמור לצאת עכשיו אמור לכסות אותנו  :קובי אוז

? הלשכה המשפטית תספיק להגיש מכרז ואנחנו נספיק גם לקבל את 2014לינואר 

 ?2014-שהו ביהתשובות של האנשים ולבחור מ

ו של ר, זה להעביר את כל המשדרים לחצרלא לבחו :ערן הורן

 אותו נבחר. 

 . 2014-לא, אין סיכוי שזה יקרה ב :ר אמיר גילת"היו

אז הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה או  :קובי אוז

לאשר לבזק חצי שנה בלבד עד שאנחנו נסיים להגיש את המכרז, אם הם רוצים, או 

שאנחנו לא נהיה שותפים בתהליך כזה שבתחילתו יש חברה אחת ובסופה יש חברה 

 אחת.

עד מתי אנחנו יכולים להודיע לבזק אם אנחנו  :דוד חיון

 שים את האופציה או לא? מה הם בדיוק צריכים לעשות?מממ

 תראה, ההסכם הסתיים.  :ערן הורן

שאנחנו הולכים לתת אז אתה רוצה להגיד לי  :דוד חיון

 לספק שהוא לא ספק יחיד כנראה?
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אני אומר את דעתי האישית. חוק המכרזים דרך  :ערן הורן

על שוק שיש לו חסמי  מדברים נוהמכרז, אכן הוא דרך המלך. יחד עם זה, אנח

כניסה מאוד גבוהים, בין היתר כי בשביל לתת את השירות הזה צריך שטחי נדל"ן 

גדולים. צריך רגולציה מטורפת. לאשר אנטנה משדרת במדינת ישראל זה תהליך 

מאוד ארוך ומסובך, ואם אתה לא עושה את זה אז אתה חשוף להליכים פליליים, 

ט , לדעתי הדרך היחידה לא לשלם באופן אוטומטי באוגוס 4-ולכן כשאנחנו היום ב

 - -את הסכום העתק שאנחנו משלמים מדי שנה, אם בכלל עוד אפשר לעשות את זה, 

באיזושהי פלטפורמה משפטית שצריך לחפש אותה. אני לא יודע אם היא קיימת  -

 או לא. 

 רגע, אנחנו לא חייבים להם כלום, נכון?  :דוד חיון

 בינואר. 1-י אין לך רדיו במצד שנ :קובי אוז

לא, לא, הוא אומר שזה לא מדויק שאנחנו לא  :דוד חיון

 חייבים להם כלום. למה?

יש שני חסמי יציאה, אחד, באותו הסכם עקרונות  :ערן הורן

דובר על זה שהצדדים יסכמו על סל הצמדות. היה משא ומתן שנמשך  2003של שנת 

מיליון  5ת, אבל סכום במחלוקת של הרבה מאוד שנים וסיכמנו את סל ההצמדו

 שמנו בצד, שאם וכאשר יוצאים, הוא יחזור לשולחן.  שקל

 איפה הסכום הזה? הוא כבר הופרש? :דוד חיון

הוא התחייבות שלנו כלפי בזק למקרה שההסכם  :ערן הורן

בעסקה שנעשתה עם בזק נרכשו נדמה לי כמה עשרות  2012לא יחודש. שניים, בשנת 

שים. המשדרים האלה נרכשו על ידי בזק ולא על ידי רשות השידור. חד FMמשדרי 

באותה עסקה נקבע שאם יוצאים מבזק, צריך לשלם את הערך בניכוי הפחת שנצבע 

 עד אז, ומוגדר איך מחשבים אותו.

 וזה כמה? :דוד חיון

 אני לא יכול לזרוק לך עכשיו מספר. :ערן הורן

 משדרים? 12 :דוד חיון
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. אני לא יודע, אבל אפשר 15לי שזה עד  נדמה :ערן הורן

 למצוא את ההסכם. זה עוד חסם יציאה מההסכם עם בזק. 

סליחה, איך אפשר להגיע לאוגוסט עם שני  :'חנה מצקביץ

אקדחים ברכה, מצד אחד עם כל הגיבנת הזאת, מצד שני אין לך שום אינפורמציה 

אז איך הוא רוצה . הזה, מה הם מוכנים לעשות, מה הם מוכנים לתת RFI-על ה

הוא היה צריך להגיד, אי אפשר. בדקתי, ובזמן, ואי אפשר  RFI-לעשות מכרז אם ב

 לעשות מכרז.

חנה, עוד פעם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מנסים  :ר אמיר גילת"היו

 לקיים דיון במוסדות. כל הדברים האלה הם בישיבת הנהלה, לא פה. 

 על זה. אני את היד שלי לא מרים  :קובי אוז

 יש לרפי יהושע אג'נדה ברורה.  :עודד בירגר

טוב, אז יש הנהלה. אני צריך לקבל מסמך אחד.  :ר אמיר גילת"היו

לערוך בהקדם דיון בנושא היערכות להפעלת המשדרים  המליאה מנחה את ההנהלה

 ולהגיש למוסדות את המלצותיה לאישור. 2014בינואר  1-החל מ

י הגיבנות שערן תיאר, זה על פניו, לפי שת :דוד חיון

קטסטרופה יהיה לדעתי. אני גם לא מבין איך לא הובא אלינו הנושא הזה של 

 המשדרים אם וכאשר.

 ההסכם הובא למוסדות.  :ערן הורן

עם התנאי הזה שאם אנחנו עוזבים אותם? אני לא  :דוד חיון

 זוכר דבר כזה. 

 מתי? :קובי אוז

 אני אמצע ואשלח.  :ערן הורן

 תרענן את הזיכרון.  :וןדוד חי

אני אאתר ואשלח. זה הועבר ובוועד המנהל אמרו  :ערן הורן

 שלא רוצים להיכנס לפרטים.

 לא רוצים להיכנס לפרטים? :דוד חיון
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נושא אחרון להיום זה הנושא של לוח המשדרים.  :ר אמיר גילת"היו

 אני עושה אותו בדחיפות.

מעריך שאני לא  , אני250-אם זה היה מגיע אלי ל :דוד חיון

 הייתי מאשר את זה בנוסח הזה. 

אני מבקש באופן חד פעמי מהמליאה לדון בלוח  :ר אמיר גילת"היו

אנחנו  המשדרים כיוון שבלוח הזמנים הצפוף אין ביכולתי לכנס את ועדת התוכן.

שכלל תוכניות  ספטמבר-שידורים של חודשים אוגוסטאישרנו בפעם האחרונה לוח 

-והשנייה ב 5:30-שמה את זה בשתי רצועות לפי הצעה, אחת בילקיץ, והנהלה י

הערב. הדבר היה כרוך בהסתות תקציביות שלא בוצעו, ובשבוע שעבר ועדת  21:00

התוכן רשמה לפניה את הודעת ההנהלה, שאין ביכולתה לקיים את הלוח המאושר 

אוגוסט, ב 4באוגוסט היה ביום חמישי. היום אנחנו  1באוגוסט.  1-שנכנס בעצם ב

יום ראשון, ולכן אני מבקש מההנהלה להציג את הלוח החלופי כדי שהמליאה תוכל 

 לאשר אותו. יואב, בבקשה.

למעשה הלוח הוא אותו לוח, להוציא את שתי  :יואב גינאי

הרצועות האלה שאותן לא ניתן לבצע, כאמור בגלל הנושא הכספי כפי שאמרתי 

לוח עצמו שילבנו דברים נוספים כמו והבהרתי במספר מכתבים שאותם ראיתם. ב

 סרט הקולנוע ביום שישי.

 מה היה הרייטינג ביום שישי? :ר אמיר גילת"היו

 לא בדקנו את הרייטינג.  :יואב גינאי

 גם לא היה לזה שום פרסום. אני אפילו לא ראיתי. :ר אמיר גילת"היו

מיק, פרסמנו אותו דווקא אבל נקווה שזה ילך ויע :יואב גינאי

בשבוע הזה ועוד מספר סרטים שהם סרטים מאוד  - - - לנויין של הפרסום. יש הענ

פופולאריים, כך שבעצם הלוח הוא אותו לוח שהיה. יש את "ערב טוב ישראל" 

ברצועה ההיא. בעצם זה הלוח הראשוני שהגשנו עם שיפור פה ושם של דברים 

 שהכנסנו שם.

 מה זה "גן עדן לנשים"? :ר אמיר גילת"היו



 ישיבת מליאה
4.8.2013 43 

זה שידור חוזר. זה כבר קיבל די הרבה רייטינג,  :י אוזקוב

 נכון?

 לא. אתה מדבר על איזה שעה? :יואב גינאי

 זאת תכנית תיעודית. :קובי אוז

 .10-יום ג' ב :ר אמיר גילת"היו

 זה רכש. אני אתן לך את כל הפרטים על זה. :יואב גינאי

 ר מה זה?, ו"היסטוריה למכירה", אתה זוכאוקיי :ר אמיר גילת"היו

כן, "היסטוריה למכירה" זו תכנית שבה בעצם  :יואב גינאי

 . - - -אנשים הולכים  ל 

 .2.7%הסרט היה  :דוד חיון

. זו תכנית על משכונאים. בוחרים כל מיני אוקיי :יואב גינאי

 , עתיקות.פריטים ישנים

טוב, אני אקצר את הדיון. א', אנחנו קיבלנו  :ר אמיר גילת"היו

נו רוצים להשקיע עכשיו רק בדברים שהם חיוניים ובהתאם לחוק, אז החלטה שאנח

כל ההחלטות האלה צריכות להתקבל ברוח הזאת. דבר שני, "ערב טוב ישראל", 

אנחנו לא רוצים את "ערב טוב ישראל". התכנית לא מתרוממת. לא עשו בה את מה 

היא שביקשנו מבחינת קבלת החלטות של שינוי התמהיל שלה והאופי שלה. 

ממשיכה להיות תכנית אקטואליה בלתי נצפית ולכן  אני חושב שאנחנו לא צריכים 

לאשר אותה. גם התכנית "בועטים" שמופיעה בחצי השני של חודש אוגוסט, דיברנו 

אין סוף פעמים על האופי שלדעתי, וזה קיבל גם תמיכה של ועדת התוכן, עוד ועדת 

י מספר חודשים אמרנו שבאוגוסט שלוש. אנחנו לפנ-הטלוויזיה לפני שנתיים

ההנהלה תציג את האופי שהיא רוצה מהתכנית "בועטים". כמובן זה לא קרה. 

מאחר והתכנית מחטיאה את מטרתה העיקרית שלשמה נועדה, אני חושב שאנחנו 

לא צריכים לאשר אותה. אז זה שתי ההערות שלי. אני באמת לא נכנס פה לכל 

צריכה למצוא חלופה מיידית  5:30. הרצועה של תכנית, כי גם אין לנו זמן לזה

 ולהביא אותה לאישורנו. התכנית "ערב טוב ישראל", כאמור לא מאושרת. 

 החלופה שדרשה כסף.  היתההחלופה שלנו  :יואב גינאי
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 בסדר, עזוב, אנחנו לא שם. :ר אמיר גילת"היו

 לא, אני רק אומר, להבהיר את זה לפרוטוקול.  :יואב גינאי

קיבלתם כסף. לא רציתם לקחת את הכסף. לא  :וןדוד חי

 רציתם לעשות את התכנית. 

 אני מוחה על הדברים שלך. :יואב גינאי

תימחה. קיבלתם כסף, לא רציתם לקחת את  :דוד חיון

 הכסף. 

אני מנהל חטיבת התוכניות. לא קיבלתי כסף  :יואב גינאי

 לא נכונים. לעשות את התכנית הזאת. לא יתכן שייאמרו פה דברים שהם

אבל לא אומרים את זה אליך. יש פה גם את  :ר אמיר גילת"היו

התוכניות האחרות של "סירנות" ו"חשבון שבועי" ו"סוף שבוע בספורט" שגם כן 

 דיברנו על זה.

קודם כל "סירנות" היא לא לפי הלוח. אנחנו  :דוד חיון

ם את הלוח. אנחנו אישרנו תכנית עם שני מגישים. זה בניגוד ללוח. הם לא מקיימי

 אישרנו שתי מגישות. היום יש מגישה אחת בלבד. 

 כדאי שמנהל החדשות יענה על זה.  :יואב גינאי

 זה שתדעו.  :דוד חיון

 עד שמנהל החדשות יגיע?  . יש עוד הערותאוקיי :ר אמיר גילת"היו

הדיון היה צריך להיות בקשר לתכנים מחוץ לרשות  :יואב גינאי

 השידור, נכון?

 לא הבנתי את השאלה. :ר אמיר גילת"יוה

 הנושא היה תכנים מחוץ לרשות השידור.  :יואב גינאי

כן, נכון, למרות שזה פורום קצת קטן, אבל מאחר  :ר אמיר גילת"היו

וההנהלה תומכת בעניין הזה, אז אני לא חושב שצריכה להיות פה בעיה. בוא תציג 

 את זה. 

ושא של האם לשדר תכנים בעצם הפנית שאלה בנ :יואב הורוביץ

של רשות השידור מחוץ לרשות השידור, בערוצי נישה או בערוצים אחרים. אנחנו 
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בעד ואני חושב שהדבר הזה נכון ובלבד שיודגש שהתכנים של רשות השידור הופקו 

על ידי רשות השידור, ושבתמורה נקבל תכנים אחרים מאותם ערוצי נישה.שאלו 

 נו בעד. אמרנו שכן.אותנו שאלה כללית, האם אנח

אני נדרשתי לנושא בשל המחשבה שלי שטוב  :ר אמיר גילת"היו

תעשה רשות השידור והערוץ הראשון עם התכנים שלו יחשפו גם בפלטפורמות 

נוספות. בזמנו המליאה קיבלה החלטה לגבי אתר האינטרנט. אני חושב שטוב נעשה 

ות שאינן מתחרות לרשות אם אנחנו נעשה את זה גם בפלטפורמות טלוויזיות אחר

השידור ולערוץ הראשון. הבעיה העיקרית שלנו כרגע, שיש לנו מועדון סגור של צופי 

קהלים חדשים שיחשפו לתכנים  הערוץ הראשון ואנחנו לא מצליחים להביא אליו

שלו, לכן ביקשתי את עמדת ההנהלה לגבי למשל ש"מבט שני" אחרי שידורו אצלנו 

או בכל מיני פלטפורמות כאלה. אותו דבר תכנים  8בערוץ ישודר גם ביס דוקו או 

או בפלטפורמות דומות אחרות שיש, וכך  7אחרים, "לגעת ברוח" שישודר בערוץ 

 הלאה. 

 אגב, גם סדרות שלמות.  :יואב גינאי

למשל אפילו הדרמה של בוזגלו, שהשקענו כל כך  :ר אמיר גילת"היו

 הרבה כסף וזוכה לרייטינג כל כך נמוך. 

אתה חושב שהיא יכולה לזכות לרייטינג נמוך גם  :קובי אוז

 במקומות אחרים. 

אני אישית חושב שזה פשע שלא לחשוף אותה  :ר אמיר גילת"היו

 לקהלים אחרים או לנסות להגדיל את הרייטינג שלה. 

השאלה אם אין סדרות או תוכניות ספציפיות  :דוד חיון

 האפשרות לקבל תמורה כספית.שעליהן כן אולי כדאי לנסות למצות את 

אז אני אומר קודם כל מבחינה עקרונית. אני מציע  :ר אמיר גילת"היו

שהמליאה תקבל החלטה שהיא רואה בעין יפה ובחיוב את הפצת תכני רשות 

בפלטפורמות נוספות כדי להגדיל את החשיפה לתכנים האיכותיים של רשות השידור 

חב. כדי ליישם את ההחלטה הזאת השידור ולהביא אותם למודעות הקהל הר

ההנהלה תתקין כללים, כמובן בתאום עם הלשכה המשפטית וגורמים אחרים, 
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להפצת התכנים, ופה צריכה להתקבל החלטה אם זה בתשלום או לא בתשלום, מתי 

זה בתשלום, אפשרות של ברטר. למשל, אני יודע שיש הרבה מאוד מפיקים 

ו, לתת לנו תכנית ארוזה מחדש מחומרי שמעוניינים לקבל חומרי ארכיון שלנ

 הארכיון ולשדר אותה גם אצלנו וגם אצלם.

 זה מדהים. :קובי אוז

זה יכול להיות פנטסטי. אז אני מאוד בעד המהלך  :ר אמיר גילת"היו

הזה. זה למשל משהו שעומד ברוח ההחלטה שקיבלנו עכשיו, רק צריך לתת לו ביטוי 

 יותר טוב. נסטלבאום. בכללים שיותקנו, וכמה שיותר מהר

 הייתי מנסה כן להוציא כסף. :דוד חיון

 בסדר.  :ר אמיר גילת"היו

אתם יודעים, למשל אם בן אדם עכשיו יושב והולך  :קובי אוז

שלו  ס? הוא לוקח את הדמות שלו וכל הפרפורמנאוקייעל דמויות. מודעי, 

אפשר לעשות ביוגרפיה בטלוויזיה. אנחנו יכולים לייצר רק עם קריין ועם עורך טוב, 

להמון אנשים משמעותיים בהיסטוריה הישראלית, לשדר את זה גם אצלנו וגם 

עורכים רעבים עם אביד והם יתחילו לעשות לך פה בן  7להביא את זה החוצה. תן לי 

אדם אחרי בן אדם, סיפור של קרב מסוים, סיפור של מהלך מסוים. יש מלא דברים 

 כלום, רק קריין.  שאפשר לעשות בלי בכלל לצלם

טוב, אני עובר לנושא אחר, זה נושא הארכיון.  :ר אמיר גילת"היו

הנושא הוא סבוך, מורכב. אני לא הולך כמובן לא מפאת הזמן ולא מפאת הפורום 

ש כוונות לתקוף את שים על כך שילכל מרכיביו. אני שומע כל מיני רחלהיכנס כרגע 

של תעריפי הארכיון. אני רוצה לפחות צמתית מאוד בנושא הזה הרשות בצורה עו

שנעשה איזה דיון ראשוני בנושא הזה. אני רוצה להפריד בין שתי סוגיות שקשורות 

בארכיון: באחת לא ניגע בכלל ובאחת ניגע קצת. מה שלא ניגע בכלל זה לגבי הנושא 

של השימור והדיגיטציה והחוק החדש שמחייב בעצם את רשות השידור לשמר 

גם מפה אנחנו ל הרחב את התכנים. לא לפורום הזה. לא עכשיו. ולהנגיש לקה

צריכים להפיץ כללים. תעריפי הארכיון, לפי תלונות שמגיעות אלינו, יקרים. הם 

אמורים להיות בחוק העתידי, גם חנה, תקני אותי, לא מעכשיו, נכון? אלא עם כינונה 
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עריפים שאושרו כבר של המועצה, מונגשים במחיר עלות. כרגע שרירים וקיימים ת

על ידי המליאה ועדיין נחשבים בשוק תעריפים גבוהים. זה בחוק שהם צריכים 

 להיות תחת עיקרון העלות או שזה כללים שהרשות קבעה?

 היום? :'חנה מצקביץ

 כן. :ר אמיר גילת"היו

 אני חושבת שזה עוד לא נכנס, הסיפור הזה.  :'חנה מצקביץ

 (ישיבההצטרפה ל סגל )בילי

אנחנו נעשה רק דיון ראשוני בנושא של התעריפים  :ר אמיר גילת"היו

כרגע. תאמרי בבקשה לגבי גובה התעריפים, איך הם נגזרו, ואחר כך אני אתן עוד 

 כמה שאלות. אני רוצה למקד את הדיון בתעריפים לגופים מסחריים. בבקשה. 

יש כל מיני גופים, עמותות, מוזיאונים וכו'. זה   :בילי סגל

רים שונים. הגופים המסחריים, שזה תחנות משדרות או לחילופין גם שימושים מחי

 מסחריים של עורך דין שרוצה לפרסם את עצמו וכו'. זה גם מסחרי. 

 שימוש מסחרי. :ר אמיר גילת"היו

התעריפון קיים היה תמיד  שימוש מסחרי. בדיוק. :בילי סגל

כי גם משתנים טכנולוגיות וכו', , 2008-ועודכן במשך השנים. העדכון האחרון היה ב

 נדמה לי, וזה אושר במליאה.  2010-ועוד איזה דיון שעדכן את המחירון היה ב

האם העיקרון הוא גם היום עיקרון של עלות ללא   :ר אמיר גילת"היו

 רווח?

כן, העלויות שעולה להחזיק את הארכיון, לשמר  :בילי סגל

הם משלמים הרבה, אבל זה נמדד בכלל. אותו וכו' וכו'. היוצרים פשוט חושבים ש

הם לא יודעים בכלל כמה זה עולה לרשות או למדינה, אם צריך לשמר את הארכיון. 

התעריפים גם המסחריים להפקות מסחריות, אם נדבר, שזה עקב אכילס, זה מדורג. 

זה תלוי בכמה דקות משתמשים ובאיזה פלטפורמות משתמשים. פלטפורמת הבסיס 

, אבל לזה מתווספות כל T.Vט טנדרדור של טלוויזיה סטנדרטית, סהיא כמובן שי

הפלטפורמות השונות וכל הטכנולוגיות שמתעוררות, שכבר תחנות בהתחלה, אז לא 

שמי , goes without sayingכולם רצו את אתר האינטרנט וכו'. עכשיו זה כבר 
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גם באתר שמשדר בערוץ טריסטריאלי או כבלים וכו', רוצה שבמקביל זה ירוץ 

בכל טכנולוגיה עתידית. אז אנחנו , VOD-האינטרנט שלו, גם באפליקציה שלו, גם ב

-לזה לא מסכימים. כשיהיה, תבואו ותגידו, נדון בזה. לפי התעריפון יש תוספת מ

על פלטפורמות שונות ועל שימושים שונים, שזה גם  50%-ועד למעלה מ 15%

ות הראשוניות זה לם. הפלטפורממבקשים מרשות השידור, וזה מקובל בכל העו

וכו'. אין התייחסות בתעריפון  שנים 3-פעמים ל 3שבדרך כלל זה שידור טלוויזיה 

אין התייחסות בתעריפון למה שהמשדרים מבקשים היום,  שלנו לשידורים חוזרים.

 שזה יחשב לשידור אחד רק וכו'.  שעות 24, תוך אם יש להם שידור מחזורי

משהו עם טעם של פעם. היום הרבה ערוצים  זה :ר אמיר גילת"היו

 משדרים אלף פעם שידור חוזר.

 נכון. זה התעריפון של הרשות.  :בילי סגל

 אז השאלה אם יש מקום לתקן את זה לדעתך. :ר אמיר גילת"היו

לדעתי יש מקום את זה לתקן. עדיין אם מישהו  :בילי סגל

שנים, אנחנו ברשות משלמים  7 או 5שידורים בתוך  20-שידורים או ל 3-קונה ממך ל

על זה הרבה מאוד כסף לסרטים קנויים, אז אנחנו דורשים עלזה תשלום. 

פלטפורמות נוספות אנחנו גם מבקשים תוספת. אם רוצים על אינטרנט או על סלולר 

 וכו', אנחנו מבקשים תוספת לפי התעריפון.

 כמה אנחנו גובים לדקה בערך? :ר אמיר גילת"היו

סרט דוקומנטרי, תכנית בידור או שעשועון,  :בילי סגל

שקלים לדקה ראשונה. יש דירוג. דקה שנייה,  4,500משלמים יותר. הם משלמים 

 . 3,000, וזה יורד עד 4,000

 ואיך אנחנו מול ארכיונים אחרים? :ר אמיר גילת"היו

ארכיונים אחרים בארץ, אני לא יכולה לקבל.  :בילי סגל

אפילו זולים יותר. חו"ל, אני מדברת על טלוויזיות לעומת חו"ל אנחנו סבבה, 

. EBU-, כל הטלוויזיות הציבוריות שחברות כמונו בSBT ,DR ,BBCציבוריות, 
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בארץ הם לא רוצים לתת לנו. כששאלתי, שלחתי לקראת הדיון הזה מרגלת 

 . 10שהצליחה להביא לי רק מערוץ 

 כמה? :ר אמיר גילת"היו

עם כל הפלטפורמות הם אמרו לסרט דוקומנטרי  :בילי סגל

דולר זה  2,000דולר. אסור לנו לפי החוק לנקוב בדולרים. אנחנו בשקלים.  2,000לה 

בסרט דוקומנטרי שהיא נתן לה  10הרבה יותר ממה שאנחנו מבקשים, וזה ערוץ 

 . - - -עבדה לאחרונה, אבל "קשת", "רשת" וכו', אני לא 

 .2,330גבע,  יומני רכיון יש נתונים אחרים. א :ר אמיר גילת"היו

 זה לא תחנת שידור. :בילי סגל

רגע, אני דיברתי על ארכיונים. זה נתונים שאני לא  :ר אמיר גילת"היו

 יודע אם הם מדויקים או לא. זה הנתונים שברשותי. 

השאלה עבור מי. אם הם מוכרים ל"קשת", זה  :יואב גינאי

 יהיה שונה מאשר לערוץ נישה.

מני גבע כרמל, אולפני הרצליה, וברור, ברור. י :תר אמיר גיל"היו

. ארכיון 1,800ארכיון שפילברג, האוניברסיטה העברית,  .2,160. ארכיון צה"ל, 2,350

. ארכיון תנועת 500. ארכיון השומר הצעיר, 720, 10ארכיון ערוץ  .1,800, 2חדשות 

לסרט, לא מוגבל שקל גלובלי  100 - - -. ארכיון 350נחס לבון, יהעבודה על שם פ

 בדקות. 

 הוא כבר לא נכון. 10מאוד מוזר. התעריף של ערוץ  :בילי סגל

 .אוקייבסדר,  :ר אמיר גילת"היו

 זה מהשטח. :בילי סגל

 אני סייגתי את דבריי. :ר אמיר גילת"היו

 הוא אמר.  10חדשות  :דוד חיון

 . 10וגם לא חדשות  :בילי סגל

 ו.גם החוק חל כבר עכשי :'חנה מצקביץ

 חל, זאת אומרת אנחנו צריכים במחיר עלות.  :ר אמיר גילת"היו

 מה החוק אומר, חנה? :דוד חיון
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 הוועד המנהל צריך לקבוע את הכללים האלה. :'חנה מצקביץ

 תקריאי את החוק. החדש? :ר אמיר גילת"היו

 החוק החדש. "בלי לגרוע מהוראות חוק :'חנה מצקביץ

עמדת חומר ארכיוני לעיון הקהל, הרשות תשמר למעט בעניין דרכי ה ,הארכיונים

ן אחר שהיא מעבירה על פי סעיף תוכ וכןותתעד את שידוריה החל מיום הקמתה 

 ותעמידם לעיון הציבור בדרכים שיקבע הוועד המנהל בכללים.ו, 44

לא יכול להיות שזה החדש, כי החדש לא יכול  :ר אמיר גילת"היו

 להשתמש במינוח "הוועד המנהל".

 אנחנו מתאימים אותו מאחר שזה נכנס. :'ה מצקביץחנ

 ליאת אמרה דברים אחרים, אבל בסדר.  :ר אמיר גילת"היו

 ליאת אמרה דברים אחרים? אולי אני טועה. :'חנה מצקביץ

 .אוקיי :ר אמיר גילת"היו

 .בלא רווחהעלות בעיקרון  יקבעו בהתחשבי :'חנה מצקביץ

קש תשובה ברורה לגבי מידת . א', אני מבאוקיי :ר אמיר גילת"היו

המחויבות בחוק עכשיו. האם העיקרון של עלות ללא רווח צריך לחול עלינו כבר 

מעכשיו או רק עם כינונה של המועצה. דבר שני, בכל מקרה, ואני אומר את זה 

בזהירות, עושה רושם שהמחירים שאנחנו גובים הם יקרים יותר מארכיונים 

 אחרים. 

 ים האלה לא רלוונטיים.אבל המחיר :בילי סגל

קודם כל מה הגישה של הרשות היום? האם  :ר אמיר גילת"היו

בקים קור של שירות לציבור? אם אנחנו דהארכיון הוא מקור הכנסה כספי או מ

בחוק, שאת אומרת שהוא כבר לכאורה קיים, אז אנחנו לא יכולים להפוך את זה 

 כמקור הכנסה של הרשות.

 .- - -לא עולה על העלויות ככל שההכנסה  :ערן הורן

ברור, ברור. הרציו הוא שאנחנו צריכים לתת  :ר אמיר גילת"היו

 שירות לציבור ולא מקור הכנסה. 
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אבל אנחנו יכולים להיות שקופים מבחינת  :דוד חיון

העלויות? אנחנו יכולים לדעת כמה עולה לנו ארכיון וכמה אנחנו מכניסים? יש 

 מספרים? 

משהו, אפשר כמובן להפריד בין עיון לציבור עוד  :'חנה מצקביץ

 . - - -לבין לצרכי 

חנה, תחמתי מראש את הדיון היום למכירה  :ר אמיר גילת"היו

 לגורמים מסחריים. 

התשובה היא שלא נעשתה עבודת תמחור  :ערן הורן

שמעמיסה על דקה של סרט את כל עלויות הארכיון. אם וכאשר היא תיעשה, 

אל היא האם להעמיס את כל עלויות פיתוח הארכיון, כי השאלה הראשונה שתיש

אני מניח שהתחזוקה השוטפת של היום היא לא משהו רצוי אלא היא משהו מצוי, 

ואם נעמיס את העלות של הדיגיטציה וכל מה שמסביב, אין ספק שהמחירים האלה 

 לא משקפים שיעור רווח. הדיגיטציה יכולה להיות רק של הדיגיטציה. אנחנו לא

 . - - -יכולים להעמיס 

 אבל היא התחילה. :בילי סגל

 של הארכיון? 2012-אין לך הכנסות מול הוצאות ל :דוד חיון

 . - - -החלק היחסי של השטח השלו, הארנונה שלו  :ערן הורן

אני לא חושבת שאפשר לקשור הוצאות עתידיות  :'חנה מצקביץ

 במשהו שמישהו רוכש עכשיו. 

ייה רגע, בעתיד הכול יהיה יותר פשוט כי הכול שנ :ר אמיר גילת"היו

יהיה דיגיטלי. לא יהיה צריך לעשות "בישולים", "אפיות", כל המילים שבילי 

ת בהן, אלא פשוט נכנסים לקובץ במחשב, נותנים לזה שצריך, שולחים לו תמשמש

אפילו במייל. העלות מבחינתנו יורדת בצורה דרסטית, אבל זה כשתהיה דיגיטציה. 

, צריכה להעלות על 1968שתהיה דיגיטציה, בילי, אם מישהו מבקש ממנה את עד 

 סולם, להביא את הפילם, תתני אותי איפה שאני טועה, אני רק מדמיין. 

 לשלם לעורך פילם שישב שעות. :בילי סגל



 ישיבת מליאה
4.8.2013 52 

, לערוך את זה, לבשל את זה, לעשות על זה אוקיי :ר אמיר גילת"היו

 דיגיטציה.

, אנחנו נותנים לכל 2-ו 10יגוד לארכיוני אנחנו בנ :בילי סגל

 יוצר להגיע אלינו, לעשות תחקיר שלם, והם לא נותנים. 

 עכשיו הנושא זה תעריפים, לא השירות. :ר אמיר גילת"היו

 אתה משקיע עבודה בקטע הזה. :בילי סגל

גיון אומר, זה שאנחנו לא יכולים ימה שהה :ר אמיר גילת"היו

מי שמבקש, על רואה החשבון, עורכי הדין, מי שצריך  או על להעמיס על היוצרים

את הסרטים לכל מטרה שהיא, את העלויות העתידיות, מה גם שאנחנו עוד לא 

רואים שזה קורה. זה מרכיב מספר אחד בשקלול הפרמטרים המסחריים. שניים, 

ותקני אותי חנה אם אני טועה, אם עד היום ראינו בארכיון מקור הכנסה כספי, 

לא יכולים להסתכל עליו. אנחנו צריכים להסתכל עליו כמקור שמחזיר את  אנחנו

 נכון? זה מה שאומר החוק?  .העלות שיש לנו תמורת החומר שאנחנו נותנים

אני חולק. הרשות היא מלכ"ר בהגדרתה. כל  :ערן הורן

 פעילות של הרשות שמכניסה כסף, לא אמורה לייצר רווח. 

פצה של חומרים שהחוק מאפשר יש לי שאלה. ה :'חנה מצקביץ

 יח מזה? מכירת קלטות, אי אפשר להרוויח מזה? ולנו, אי אפשר להרו

רשות השידור מוגדרת כמוסד ללא כוונת רווח.  :ערן הורן

 מוסד ללא כוונת רווח. 

השאלה היא פשוטה. אם מישהו מבקש את מצעד  :ר אמיר גילת"היו

וריד מהמדף, האפייה, חיתוך ' והעלות שלך אחרי כל מה שאמרת, לה68צה"ל 

 ?400או לוקחת  200שקל. האם את לוקחת  200הדיגיטציה זה 

תרשה לי, זה לא נכון שלא התחלנו. אנחנו התחלנו  :בילי סגל

בדיגיטציה. העלות זה לא רק זה, כי זה גם מה שאתה מוציא עכשיו על כל התהליך 

 עלות.הזה. כל העלות של הישות הזאת של הארכיון, זה מחירי ה

אז אני רוצה לדעת, אם אין תשובה עכשיו, אז לא  :ר אמיר גילת"היו

עכשיו, אז תביאו את התשובה. במידה ויהיה בג"צ למשל נגד הרשות בעניין הזה, 
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ואני כמובן לא מדבר דברים מופרכים, האם רשות השידור יכולה להסביר בבית 

 רווח? ור בעלות ללא המשפט העליון איך היא הגיעה לתמח

 אבל היא לא יכולה. אתה שומע שהיא לא יכולה. :דוד חיון

 אז אנחנו לא מקיימים פה את החוק.  :ר אמיר גילת"היו

לא, זה לא נכון. השאלה מה אתה מגדיר עלות. זה  :יוסי דרמר

 מה שהיא אומרת.

 אני לא יודע. :דוד חיון

יש לי איזו הערה קטנה לגבי הדיגיטציה.  :נמרוד לב

 בכלל מתקציב חיצוני. הדיגיטציה היא

 לא שם, לא שם. אני מדבר על המצב היום.  :ר אמיר גילת"היו

לפי ההיגיון שלי, ושוב, זה צריך בדיקה, המחיר  :'חנה מצקביץ

שאנחנו רשאים לדרוש זה לא בגין ההפקה של החומר או בגין היצירה שלו אלא בגין 

 ההעברה שלו.

של הארנונה של  וארנונה לא. את התקורה :ר אמיר גילת"היו

 הארכיון אפשר להוסיף? את מספר העובדים שיש בארכיון? 

 זה חלק מהעלות. :יוסי דרמר

העובדים של הארכיב זה חלק מהעלות והגינון הוא  :ערן הורן

 חלק מהעלות והטלפוניה זה חלק מהעלות והמחשב שלה זה חלק מהעלות. בוודאי. 

יון בלי הנהלה. לה. הרי אי אפשר ארכהואת ההנ :'חנה מצקביץ

 צריך לקבוע איזה שהם כללים שיהיו הגיוניים. 

 יכול להיות שיש בפסיקה כללים לדברים האלה.  :יוסי דרמר

 מה שאני מבקש, שנקבל את זה כהחלטה,  :ר אמיר גילת"היו

 כמו שזה נשמע, זה לא יכול להיות מקור לרווח. :'חנה מצקביץ

 שהו, בילי?את רוצה להוסיף עוד מ :ר אמיר גילת"היו

לא, שאני חושבת שיש כמה עדכונים שצריך  :בילי סגל

 לעשות. זה לא התפקיד שלי.
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טוב, אני מבקש מההנהלה לגבש מדיניות סדורה  :ר אמיר גילת"היו

לנושא תעריפי הארכיון למטרות מסחריות שיכללו תחשיב שיעמוד במבחן ציבורי 

את החומרים במחיר עלות ומשפטי של עמידת הרשות בחוק המחייב אותה להעביר 

ללא רווח ולנסות להשוות גם את מחירי הארכיון לארכיונים ציבוריים ופרטיים 

 נוספים בישראל. 

יש לי שאלה. אולי משהו שיכול לעזור לנו. אתם  :'חנה מצקביץ

מעבירים היום את החומרים של הכנסת. אותו סעיף הרי חל עליהם. מה אתם גובים 

 מהם?

 חנו לא מעבירים. לא, אנ :בילי סגל

 אולי הרדיו? השידורים של הכנסת. :'חנה מצקביץ

 ?33של  :ר אמיר גילת"היו

 כן.  :'חנה מצקביץ

 השידורים ההיסטוריים? :ר אמיר גילת"היו

 כן. :'חנה מצקביץ

 לא יודע אם מעבירים.  :ר אמיר גילת"היו

הם ביקשו והיתה הצעה והם היו צריכים לממן את  :בילי סגל

 קפא. התחלף היו"ר והם לא רצו לממן את זה כנראה, ולא קרה כלום.  זה, וזה

טוב, אז אנחנו נמשיך את הדיון מפה. אני מפנה  :ר אמיר גילת"היו

את תשומת לבכם למהירות הנדרשת בנושא. אנחנו פה מפרים את החוק. אם אנחנו 

חנו כבר עדיין לא יודעים היום אם אנחנו כן במחיר עלות ללא רווח או לא, אז אנ

בבעיה שאנחנו צריכים להתבונן עליה. אז זה אני מבקש להזדרז עם הטיפול בנושא 

 ואחר כך נמשיך את הדיון הלאה. 

ואת אני חוזר ללוח המשדרים. משה, יש פה בקשה להחזיר את "ערב טוב ישראל" 

"בועטים", שזה שתי תוכניות שבזמנו ועדת תוכן לא אישרה, כי לא עשו בהן את 

ם המצופים הן לגבי התמהיל של "ערב טוב ישראל" והן לגבי אופי התכנית השינויי

 "בועטים".  אתה רוצה להגיד משהו על זה? 
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אני רוצה להגיד שאנחנו עושים את כל המאמצים  :משה נסטלבאום

כדי לשדר למרות הקשיים הכלכליים והאחרים, גם את "בועטים" וגם את "ערב טוב 

מבקש להזכיר לכם שביקשתם להוריד את "ערב טוב ישראל", ברמה הראויה. אני 

 ישראל", אז נערכו להורדה.

אנחנו לא ביקשנו להחזיר גם. אתם החזרתם  :ר אמיר גילת"היו

 עכשיו.

אנחנו עושים על פי מה שהמוסדות אמרו לנו  :משה נסטלבאום

 לעשות.

לא, לא, לא. המוסדות ביקשו להוריד. הבאתם  :ר אמיר גילת"היו

ת שלא יצאה לפועל מסיבות תקציביות. לא ביקשנו להחזיר את "ערב חלופה אחר

 טוב ישראל". זו לא החלטה של המוסדות, להחזיר את "ערב טוב ישראל".

יש לך משהו אחר לשדר במקום "ערב טוב  :דוד חיון

 ישראל"?

לא, אין לי משהו אחר לשדר במקום "ערב טוב  :משה נסטלבאום

שהזמן הזה יעבור למחלקת התוכניות, כזכור  אפשרותישראל". אנחנו דיברנו אז על 

 לך.

נכון, אבל למה אתה מזכיר לי את זה? אתם  :ר אמיר גילת"היו

". אני, אין לי פיקוח על זה שלא צריך הבאתם ללוח השידורים את "ערב טוב ישראל

להיות "ערב טוב ישראל". לא צריך לשכנע אותי. מה עם "בועטים"? הייתם אמורים 

 בחודש אוגוסט תכנית לאיך תיראה התכנית החדשה.להביא 

אנחנו נביא איך תיראה. אנחנו מנסים לראות כל  :משה נסטלבאום

מיני דברים שמתנהלים עכשיו עם מחלקת הספורט, גם לנסות לשדרג, גם לראות 

לגבי העסקת הנשים, גם לגבי שינוי בתוכניות, ואנחנו נביא לכם בתוך זמן קצר את 

 .התכנית מסודרת

 טוב. מתי מתחילה העונה? :ר אמיר גילת"היו

 .24 :דוד חיון
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אני מציע גם לאור הדברים ששמענו עכשיו, לא  :ר אמיר גילת"היו

לאשר את התכנית "ערב טוב ישראל" ולא את "בועטים". שההנהלה תתארגן 

 לחלופות.

 מה פסול ב"בועטים", סליחה? :משה נסטלבאום

ההנהלה תביא חלופות ים. תקרא פרוטוקול :ר אמיר גילת"היו

, אבל 15:30-לרצועה. זה יכול להיות אפילו מצידי שידור חוזר של רצועת הילדים ב

שההנהלה תביא מה שהיא חושבת. כרגע אין טעם לשדר את התכנית הזאת. זה עוד 

של החלטת המוסדות בעניין הזה, כפי שאתה בעצמך אמרת. אז כרגע  - - -פעם, אי 

. יש לשדר ברצועה הזאת שידורים חוזרים על פי החלטת התכנית אינה מאושרת

ההנהלה, בכלל בכל הרצועה הזאת של המגזינים. נמרוד, אתה רוצה להתייחס גם 

 לרצועה של המגזינים?

לא, מה יש להגיד? דיברנו בוועדת תוכן האחרונה  :נמרוד לב

 זה לא קורה.על זה שיוגשו חלופות. אמרנו, אולי זה יעבור לנוער או דבר אחר, אבל 

דוד, אני מציע ככה, כי אני באמת לא נכנסתי פה  :ר אמיר גילת"היו

תכנית תכנית וגם לאור ההחלטה הקודמת של המליאה לגבי צרכים חיוניים, אז 

שכל השידורים החיים שלפני "מבט לחדשות" לא מאושרים. ישודרו שידורים 

גם לגבי התכנית  חוזרים. תעדכן את ועדת התוכן לגבי השידורים האלה וכך

 "בועטים".

 .- - -שיציגו משהו  :דוד חיון

לא, בסדר, הלוח בתוקף. אני לא רוצה להגיע למצב  :ר אמיר גילת"היו

שהלוח לא מאושר. ממחר שיהיו שידורים חוזרים. התכנית "בועטים" גם כן אינה 

וסט באוג 4-מאושרת. אני שוב אומר, אני מביא את זה לדיון דחוף כיוון שאנחנו ב

 באוגוסט אין לוח מאושר. 1-ובעצם מה

מילה אחת ברשותך. אני זוכר שכשישבנו כאן  :משה נסטלבאום

דיברנו על מצבה הכספי הקשה של הרשות ועל הכוונה לעשות שינויים בין השאר 

בעניין הזה ולהעביר את התכנית "חמש וחצי" או "ערב טוב ישראל" לחטיבת 
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ן להם את כל הסיוע הנדרש. הסיפור הזה מהרגע התוכניות כאשר אנחנו אמרנו שנית

 שאתם החלטתם, לא נוגע לחטיבת החדשות, זה נוגע לחטיבה אחרת. 

 קודם הכניסו אותך כי אמרו שזה אתה.  :ר אמיר גילת"היו

שלגבי "בועטים" זו תכנית פופולרית אני חושב  :משה נסטלבאום

בדרך כלשהי ונוריד אותה  מאוד שחבל לדעתי לגעת בה כי אני מעריך שאם ניגע בה

מהמסך, ניתקל בקשיים להחזיר אותה מבחינת ציבור הצופים שהתרגל לראות את 

 התכנית ואוהב את התכנית.

אני מפנה אותך גם בתשובה לשאלתך הקודמת  :ר אמיר גילת"היו

לפרוטוקולים ולהחלטות של ועדת התוכן לגבי התכנית "בועטים" ואופייה, וכן 

שתוגש לנו תכנית של איך תיראה התכנית בעונה החדשה, וזה  ההחלטה הספציפית,

 לא קרה. תודה, הישיבה נעולה. 

 ישיבת הוועדה ננעלה

  

 


