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נושא טוב, אני פותח את ישיבת הועד המנהל.  ר אמיר גילת:"היו

 ראשון, עדכון רפורמה. מאושר. בבקשה.

טוב, אתם זוכרים את ארבעת התנאים המתלים  :ערן הורן

שהיו בהסכם המימון? עם התקיימותם, אז אפשר יהיה להטמיע את התהליך, ואז 

הממונה על השכר על הסכם העיתונאים, והעיתונאים התברר שיש צורך באישור 

לים . מאז אנחנו פוע5/5/2013-דרשו הסכם משלים וההסכם המשלים התחיל ב

לצורך העניין צריך לקבל את  הקרוב. 1/6-בהנחת עבודה שהיום הוא קובע יהיה ה

 אישור הממונה על השכר, שמסיבות לא ברורות בושש להגיע. 

, מרסיה אולי יכולה לעדכן אותנו על רגע, רגע :יוני בן מנחם

 הקטע הזה?

שבימים הקרובים  אמורה  אני יודע נכון לבוקר :ר אמיר גילת"היו

 להגיע התייחסות של הלשכה המשפטית.

הם שלחו כמה הערות כלכליות. הם אמרו שישלחו  :ערן הורן

יך ביוני, זה צר 1-אבל לוחות הזמנים בשביל ההערות של הלשכה המשפטית שלהם. 

 השעות הקרובות. 72-לקרות ב

אני מאמין שזה יקרה מפני שגם ביום שלישי ועדת  :ר אמיר גילת"היו

הכלכלה של הכנסת דנה בנושא ואני הבהרתי לאוצר שטוב יהיה שאנחנו נדע לפני 

הדיון מה עמדת האוצר ולא שנגיע לדיון ונגיד שאנחנו לא יודעים. אז הבהרתי 

עד אז כדי שלא נגיע לועדת הכלכלה ונגיד שאנחנו  לאוצר שכדאי שהכל יהיה מוכן

 לא יודעים מה עמדת האוצר. 

ההסכם שנחתם מחייב אותנו למספר פעולות בלוח  :ערן הורן

זמנים מאוד מאוד קצר. קודם כל עדכון של כל המסמכים, והמסמכים השמיים 

עד  הועברו על ידי סמנכ"ל כוח אדם. הנספחים הכספיים אמורים להיות מועברים

בחודש. אני מניח שהיום בסוף היום או מחר זה יעבור לאגודה. המבנה  22-ה

 הארגוני צריך להיות מאושר. 

 הערב. :ר אמיר גילת"היו

 נושא של הפחתת החוזים האישיים. :ערן הורן
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 איפה זה עומד?  :ר אמיר גילת"היו

 זה לא תנאי ליום הקובע. :יוני בן מנחם

 רק מה צריך להיות עד היום הקובע.אז תגידו  :ר אמיר גילת"היו

 תתמקד ביום הקובע.  :יוני בן מנחם

של אותו מענק דיפרנציאלי שהוא דבר נוסף, .... :ערן הורן

 שקיבלו בהסכם, הם צריכים להציג, 3.8%

הוא אמר שתוך יומיים. הוא ישתדל אפילו עוד  :יראון רופין

 היום. 

ן החלוקה של הם צריכים להסכים איתנו על מנגנו :ערן הורן

 אותה תוספת שכר. 

תהיו פרטניים. מי צריך להסכים עם מי ובאחריות  :ר אמיר גילת"היו

 מי זה נמצא ומה לוח הזמנים?

ה ואגודת העיתונאים צריכים להגיע הנהלה :ערן הורן

 להבנות איך לחלק,

 עד היום הקובע? :ר אמיר גילת"היו

 עד היום הקובע, כן. :ערן הורן

 בחודש. 28-ה עד :עודד בירגר

 האוצר בלופ הזה בכלל? :יעקב בורובסקי

 בטח, בכל מה שקשור לכסף הוא בלופ.  :יוני בן מנחם

ברור לי שהוא בלופ, רק אני שואל האם האוצר  :יעקב בורובסקי

 מחכה להסכם הזה או נותן לנו להתגושש?

 להבנות האלה?  :ערן הורן

 כן. :יעקב בורובסקי

ר כרגע אצל האוצר. האוצר צריך הכדוספציפיות.  :ערן הורן

 לאשר את נוסח ההסכם. 
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כשאנחנו אומרים האוצר  בוא נהיה רק מדויקים. :ר אמיר גילת"היו

צריך לאשר, זה נכון, אבל זה הממונה על השכר. יש יחידות אחרות באוצר שיכול 

 להיות שישמחו יותר שהרפורמה לא תצא.

ן, הוא החוד של הממונה על השכר לצורך העניי :יעקב בורובסקי

 אגף התקציבים והוא החוד של החשב הכללי. 

ככל שאני יודע, אין הנחיות במשרד האוצר לא  :ר אמיר גילת"היו

לממש את הרפורמה, אלא להיפך, וכמו שאתה אומר, מי שנמצא בחוד איתנו זה 

 הממונה על השכר שמאוד רוצה.

 הוא כן רוצה? :יעקב בורובסקי

 ה, ודאי. כן, יראון. הממונ :ר אמיר גילת"היו

אגודת העיתונאים, דיברתי איתם היום. הם  :יראון רופין

. הוא אמר שהוא ישתדל 3.8%-יושבים היום עם הכלכלן שלהם לגבי החלוקה של ה

 להעביר לנו עוד היום, הכי מאוחר מחר, ואז אנחנו נבדוק את זה.

 .2012זה התשלום על  3.8-ה :יעקב בורובסקי

 זה לגבי הסעיף האחרון שאמרת, החלוקה. הלאה.  :ר אמיר גילת"היו

איך זה מתיישב בהסכם בין עיני לבין לפיד? הם  :יעקב בורובסקי

 מדברים על זה שהם מבינים שזה חריג מההסכם?

 זה על התקופה שלפני ההסכם, זה רטרואקטיבי. :ר אמיר גילת"היו

 השאלה אם הם מבינים את זה. השאלה אם אנחנו :יעקב בורובסקי

לא משחקים שחמט עם עצמנו? מישהו צריך לבדוק. יש החלטה בין עיני לבין יאיר 

 לפיד. 

 הוא צודק, בורו. :יוני בן מנחם

בכל המגזר הציבורי הוקפאו על תוספות השכר.  :יעקב בורובסקי

 הכול הוקפא. 

 אבל אין תוספת שכר עתידית אצלנו. :מרסיה צוגמן

 ידעו שזה קיים. אין שום בעיה, רק ש :יעקב בורובסקי
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בסדר, אנחנו נבדוק את זה. אתה צודק. ההערה  :יוני בן מנחם

 שלך נכונה. 

 אוקי, הלאה. :ר אמיר גילת"היו

עוד דבר שצריך לעשות לפני היום הקובע, זה  :ערן הורן

 סגירת המכסות של הפורשים.

 הועבר היום לאגודת העיתונאים.  :יראון רופין

 הלאה. :ר אמיר גילת"היו

לקראת היום הקובע. סמנכ"ל עוד כמה פעולות  :הורן ערן

יערכו לעניין הצטיידות נוש הוציא מכתב לאגודת העיתונאים  והם משאבי א

אנחנו ביקשנו מהאוצר לקדם את עניין אותו מודל שצריך להכריע כרטיסי נוכחות. ב

 לגבי החריגה מסל העבודה הנוספת. אם אתם זוכרים, זה היה כבר בהסכם המימון.

מרכז לעובדים, שבו יפורטו כל סדרי העבודה החדשים, של סמנכ"ל יש פרוייקט ש

משאבי אנוש. אם וכאשר הממונה על השכר יאשר את ההסכם, אז צריכה לצאת 

הודעה פורמלית להסתדרות, כי זה התנאי המתלה בהסכם של ההסתדרות. זה 

 בעניין הזה. 

 יתונאים.אני אגע קצת בדברים שפחות עוסקים בהסכם עם הע

רגע, שנייה, בשלב א' מישהו רוצה איזושהי בעיה  :ר אמיר גילת"היו

 אקוטית שאנחנו צריכים לדעת עליה בדרך לגילוי המשימות של השכר?

צוואר הבקבוק, הוא מהותי  יש.... של השכר..כרגע  :ערן הורן

 ביותר.

ברגע שהוא משתחרר, כל העניין של נכון.  :ר אמיר גילת"היו

-ההסתדרות, אנחנו עומדים בלוח הזמנים הצפוף מאוד מאוד, של עד ה הכרטיסים,

 ביוני? 1

הכרטיסים מוכנים ושהשעון מוכן והעובדים קיבלו  :יראון רופין

 הנחיות. שירותי מנהל קיבלו הנחיות, רק צריך לבצע. 

אוקי. הסתדרות, זה ריאלי מבחינת לוח זמנים? מי  :ר אמיר גילת"היו

 מדבר עם ההסתדרות?
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הסתדרות, מה שקורה, צריך אישור של הממונה  :ערן הורן

על השכר ואז נעביר את המכתב שזה נכנס לתוקף, בציפייה שלא התעוררו בעיות, 

אפרופו תוספות שניתנו לעיתונאים. זה יכול להיות, זאת אומרת זה דבר שיכול 

  להיות.

הודעה להסתדרות על היום הקובע, אתה אומר  :ר אמיר גילת"היו

 ה,שז

 אם זה עובר חלק, אז זה  יעמוד ביום הקובע. :ערן הורן

 אוקי, תודה. עכשיו לגבי מל"ם.  :ר אמיר גילת"היו

לקבל הודעה בדיוק מה  23-מל"ם צריכים ב :ערן הורן

 להעביר.

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

 ?1-להקליד על ה 23-הם יספיקו ב :יעקב בורובסקי

זה חישוב משכורת . 1-הם לא צריכים עד ה :ערן הורן

 ביולי. 1-שמשולמת ב

 חודש ושבוע. :ר אמיר גילת"היו

 ביולי. 1-משכורת יוני שמשולמת ב :יעקב בורובסקי

 נכון. :ערן הורן

 כן. :ר אמיר גילת"היו

 אז שער צדק, תב"ע  מבחינת .נקודות 3נדל"ן,  :ערן הורן

 ורי התב"ע., של אישההסכם עם.... נמצא בסבב חתימות. במקביל ההליך הותנע

 שזה טוב לנו בכל מקרה. :ר אמיר גילת"היו

ור נדל"ן עובד על שני יקטיבמקביל פרוכן.  :ערן הורן

 ומתכננת. אזור המרכז, של חברה מנהלתהמכרזים של....  של 

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

הם לא צריכים להיות מוכנים  ,הנהלים –נהלים  :ערן הורן

יום. קורס שכר דיפרנציאלי,  60יתונאים דיבר על כם עם העליום הקובע, אלא ההס
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משרות, נוהל חלוקת מענקים. חלק מהדברים כבר היום הגיעו מחברת  מילוי נוהל

 יושבים איתם ביום רביעי.נו אדם מילוא, ההצעות שלהם. אנח

 כל הנהלים צריכים להגיע לפה? :ר אמיר גילת"היו

 כן. :ערן הורן

קחו בחשבון את לוחות הזמנים, אוקי, אז תי :ר אמיר גילת"היו

 שאנחנו לא נהיה צוואר בקבוק, שזה יגיע בזמן. 

פים, הסטטוס ידוע. החשב מבחינת העברת הכס :ערן הורן

לאישור או  צאלאחר מכן אני מניח שהוא י הכללי גם ממתין... הממונה על השכר.

 איזושהי כוונה, 

 המכתב של נענה? :ר אמיר גילת"היו

טלפונית, לא בתשובה שלי נענה בתשובה המכתב  :ערן הורן

ה לדחות את הישיב נאלצנואמורים לשבת היום עם אבי גבאי, אבל יינו . הפורמלית

 . נראה לי שזהו.לשבוע הבא

אוקי. יש עוד למישהו שאלות? מבחינת היערכות  :ר אמיר גילת"היו

 פנימה אצלנו, הותנעה הרפורמה, משאבי אנוש, שכר, פונקציות אחרות.

אנחנו ערוכים מבחינת הנוכחות, מבחינת להודיע  :ון רופיןירא

  לעובדים. 

 אוקי. שכר, מל"ם? :ר אמיר גילת"היו

מל"ם מוכן מבחינת היערכות לפרישה. בנפיט כל  :ערן הורן

 הזמן,

 רגע, בנפיט, תיכף אני אגיד משהו. חוץ מזה? :ר אמיר גילת"היו

 שכר מוכן.  :ערן הורן

 אר בקבוק אחד, שאם הממונה על השכריש רק צוו :עודד בירגר

 ,28-נותן את האישור שלו ב

אנחנו נהיה בבעיה בכל רוחב השדרה, גם מבחינת  :ערן הורן

 שיתופים, גם מבחינת כרטיסים וגם מבחינת שכר. 
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בסדר, אני שוב חוזר ואומר, אני מקווה שהוא יתן   :ר אמיר גילת"היו

 אותנו לשם.  את האישור ואז ההסתדרות, מביא שעות 48-ב

לגבי בנפיט דיברנו בזמנו לאחר החתימה המחודשת פה לפני שבועיים, שנתחיל את 

ההרשמה לפרישה מרצון כדי שכבר נתחיל את התהליכים עצמם ולא רק יהיה עוד 

סבב של חתימות ולא ניצוק לו תוכן. מבחינת הממונה על השכר גם אין בעיה 

לה שום דבר וזה משדר שהרפורמה שנתחיל את ההרשמה לפרישה. זה הרי לא עו

 יצאה. יש עם זה בעיה? 

האגודה לא הסכימה שנתחיל את הפרישה  :יוני בן מנחם

 מעכשיו.

 לא הסכימה להרשמה? טוב. מה הבעיה?  :ר אמיר גילת"היו

 מחכים לראות שיש רפורמה.  :יוני בן מנחם

טוב. ברגע שאפשר, הייתי מתחיל את הפרישה  :ר אמיר גילת"היו

 ון, את ההרשמה. מרצ

 מה קורה עם לוד? 

לוד, קיבלתם דיווח. אנחנו עשינו את הבדיקה  :יוני בן מנחם

הכלכלית. גמרנו את כל הדברים. לפי נתוני הבדיקה הכלכלית, יש יתרון ללוד. 

 ...העברנו לכם את התקציר של ההידברות עם חברת

 העתירה? :פולנר-אסתי אפלבאום

 להגיד בדיוק מה.מרסיה יכולה  :יוני בן מנחם

העתירה הסתיימה ובית הדין אמר שאנחנו יכולים  :מרסיה צוגמן

לוד לא כתובה בהסכם. לא הייתה כוונה להגיע ללוד. הייתה כוונה לגוש ....  לעשות

בגוש דן או אופציה יותר סבירה  אם לא נמצאבקירוב דן, אבל אפשר לעשות ביצוע 

בדיקה נוספת של מקומות, ואז התקבלו  לא נמצא שום אופציה בגוש דן, ואז עשינו

הצעות של בת ים וקריית אונו ולוד. הכול בהיוועצות עם העובדים כמו שבית הדין 

קבע. העובדים ביקשו מאיתנו לעשות עוד בדיקות כלכליות. נעשו עוד בדיקות 

כלכליות. נעשו עוד בדיקות כלכליות. התכנסנו איתם עוד פעם לפני שבוע וחצי והם 
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מיליון שקל וזה לא פער  8שהפער בין לוד לבין בת ים הוא פער של  טוענים

 מיליון שקל עדיף להיות בבת ים ולא בלוד.  8משמעותי, ובגלל פער של 

 מה זה האופציה בבת ים?  :פולנר-אסתי אפלבאום

האופציה בבית ים, אנחנו היינו שם. היה סיור גם  :יוני בן מנחם

 של היו"ר והועדה.

 להקצות קרקע, נכון?הוא גם  :פולנר-אסתי אפלבאום

 כן, כן. :ר אמיר גילת"היו

ואני מזכיר לכם את החשיבות הלאומית  :יוני בן מנחם

 שהמליאה ראתה, שזה בהחלטת מליאה, נכון?

 כן. :ר אמיר גילת"היו

במעבר ללוד. החלטה עקרונית של החשיבות  :יוני בן מנחם

 הלאומית.

 יגיע עוד פעם לבית משפט.  בקיצור, זה :פולנר-אסתי אפלבאום

 אוקי. :יוני בן מנחם

הם אמרו שאם נלך לאופציה של לוד, הם ילכו  :מרסיה צוגמן

 לבית הדין. מבחינת בית הדין, אנחנו לא יודעים מה בית הדין יחליט.

 אז זה כרגע בבית הדין? :יעקב בורובסקי

 לא. :מרסיה צוגמן

 העתירה הסתיימה? :יעקב בורובסקי

 כן, ההליך ההוא הסתיים. :ר גילתר אמי"היו

העתירה שלחה אותנו להליך מחודש, לחפש משהו  :מרסיה צוגמן

בגוש דן. זה מה שעשינו. מצאנו בת ים וקריית אונו. האגודה אומרת שאם מצאתם 

משהו בגוש דן, אז אתם לא צריכים ללכת מחוץ לגוש דן, ואם מצאתם משהו בגוש 

 יליון, זה כסף קטן. מ 8דן, שההפרש בינו לגוש דן זה 

למי זה כסף קטן? אני מוכן לקבל את הכסף הקטן  :יוני בן מנחם

 הזה.
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עכשיו הועד מנהל צריך להחליט, המוסדות  :מרסיה צוגמן

 צריכים להחליט מה עושים. 

 5-כשאני מזכיר עוד פעם שהשעון מתקתק מה :ר אמיר גילת"היו

, השעון מתקתק. בגלל , מהיום שבו חתמנו על הסכם המימון2012באוגוסט 

שהמדינה רצתה לעודד אותנו לעבור ללוד, וזה חלק מהשקלולים והמרכיבים 

במקרה  שנלקחו בחשבון בבדיקת הכדאיות הכלכלית, הפינוי מהקריה בתל אביב

באוגוסט, פלוס שנה, ואם  5-. שוב, שנה כבר עברה, מהחודשים 24שזה לא ללוד, זה 

 זה ללוד, אנחנו מקבלים עוד שנה.

 אני מזכיר לעצמנו שאני הצעתי על ההחלטה. היה :יעקב בורובסקי

פה דיון שהעדיף את התהליך השני, לא להיערך כיוון שההחלטה הזאת חלוטה, זאת 

 אומרת עכשיו איזה ידיים אנחנו... בבית משפט? 

ההחלטה לא כובלת את ידנו. מה ההחלטה  :ד חנה מצקביץ"עו

 ת את התהליך בצורה,אומרת? ההחלטה אומרת שצריך לעשו

בית המשפט אמר לך, אם תעשה את ההליך, אתה  :ר אמיר גילת"היו

 יכול בלוד. 

את נמצאת במצב שההליך שנעשה מוכיח שיש  :יעקב בורובסקי

תי את הנקודה כבר אז, עלימיליון שקל. ה 8שח קופה אפשרות להגיע לגוש דן עם 

רו, בוא נלך לתהליך הזה. אם ואמרתי, זה לא עומד בסתירה עם הרצון הלאומי. אמ

 8לא נמצא, נחזור ללוד. בינתיים מצאנו. עכשיו זה שאלה של מחיר. באופן אישי, 

 מיליון שקל על פני תקופה, זה לא הדבר הדרמטי שבית המשפט, אני חושב, 

מיליון שקל אתה יכול לעשות,  8-זה שאלה, כי ב :מרסיה צוגמן

 אתה יודע כמה הפקות?

 באותה מידה בית הדין נתן לנו להבין,  :יעקב בורובסקי

אני חושב שבית הדין, הדבר היחיד שהיה לו זה את  :ר אמיר גילת"היו

 התהליך. הוא רק רצה לוודא שהתהליך יתקיים כשורה.

אבל אני הבנתי שבמסגרת הסדרי הרפורמה, הם  :יעקב בורובסקי

 מושכים את התביעה גם. 



 ועד המנהל
.20135.19 11 

 סיונות. לא. דווח שהיו ני :ר אמיר גילת"היו

 יכול להיות שיש לי בעיה בהבנה.  :יעקב בורובסקי

זה היה חלק מהרצון להגיע לזה שימשכו את  :פולנר-אסתי אפלבאום

 התביעה, אבל לא משנה. 

אכן דווח שהיתה כוונה כזאת. היא לא עלתה יפה.  :ר אמיר גילת"היו

 העיתונאים מתנגדים.

נחנו בוחרים. אם אנחנו בורו, השאלה היא במה א :פולנר-אסתי אפלבאום

מאשררים מחדש במשנה תוקף, לאחר הבדיקות הכלכליות, לאחר התהליך מחדש, 

לאחר שעשינו כל מה שבית המשפט ביקש, את ההחלטה ללכת על לוד כאופציה 

מועדפת, ולהיערך במקביל משפטית. זה הרי ברור שזה יגיע לבית משפט. אין לי 

 כלכלית?ספק בדבר. ההנהלה בדקה את הבדיקה ה

 כן. :יוני בן מנחם

 קבעה שהאופציה המועדפת היא לוד? :פולנר-אסתי אפלבאום

 מי שמוביל בניקוד, זה לוד.  :יוני בן מנחם

אז בסדר, אז עכשיו תיערכו, תיקחו את ההחלטה.  :פולנר-אסתי אפלבאום

זה דבר שקיבלנו החלטה, אז תאשרו אותה במוסדות, תעשו כל דבר שמשפטית אחר 

 עליו, ותיערכו משפטית לעניין הזה. זה הכול. דעתך שונה מדעתי? כך יגן

אני עם בית המשפט לא משחק במובן הזה  :יעקב בורובסקי

 שחשבתי שהחלטת בית המשפט שגויה וצריך להיערך, 

 נכון, גם אני חשבתי. :פולנר-אסתי אפלבאום

ושדעתי לא התקבלה. המצב המשפטי עכשיו הוא  :יעקב בורובסקי

חנו באים בנפש חפצה אמיתית, אז אנחנו צריכים לקיים דיון על מה שראו שאם אנ

מיליון שקל פער הוא מתקזז בשנת  8האנשים. בת ים, כנראה זאת אופציה ראויה. 

 עבודה, כי את הולכת לתת תוספות ללוד. יש הסעות ויש ככה ויש ככה ויש ככה. 

 הפער הוא היוון של כל הסכומים. :ערן הורן

הפער הוא כבר היוון. אז אני רוצה להוסיף עוד  :בסקייעקב בורו

נתון שהוא, אני מניח, גם הגורמים המקצועיים יבואו ויגידו, שעדיף להיות במרכז. 
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ככל שאתה יותר במרכז, ככה יש לך סיכוי לעניין, לאתגר. מרואיינים יותר זמינים. 

זה. למה? כי הם  אני מתחיל לראות שהעניין המשפטי נסגר לנו. ככה אני מסתכל על

יוכלו לבוא, יגידו לנו, מה אתם רוצים, הסכמתם, אנחנו בבדיקה, אלה תוצאות 

. לכאורה אמרו לנו שהשיקול של המדיניות הלאומית הבדיקה, פערים גם בעייתיים

 הוא לא השיקול הקובע. 

 נכון, זה אני מסכימה. :פולנר-אסתי אפלבאום

הוא צריך להיות אחד  לא יכול להיות השיקול. :יעקב בורובסקי

 המרכיבים. 

 לא, אפילו לא מרכיב.  :מרסיה צוגמן

 רק האינטרס של הרשות.  :ר אמיר גילת"היו

 בסדר, מאה אחוז.  :יעקב בורובסקי

 זה תומך במה שאתה רוצה להגיד.  :פולנר-אסתי אפלבאום

כלומר, אם אנחנו עכשיו נבוא עוד פעם לשיקול  :יעקב בורובסקי

 הלאומי, 

זה לא יכול להיות השיקול, שאנחנו הולכים על  :חנה מצקביץ ד"עו

 לוד.

 נכון.  :יעקב בורובסקי

נגיד שרשות השידור חושבת שכמדיניות טוב יהיה   :ר אמיר גילת"היו

 ערבים. לא יודע. -לה אם היא תשב בעיר מעורבת יהודים

 אבל היא צריכה להסביר איך זה משרת, :ד חנה מצקביץ"עו

אני סברתי שהיינו צריכים לערער. דחינו את  :ייעקב בורובסק

וויתי שיגיעו לאיזה הסדר. אני חושש מאוד מאוד מאוד, אם אני יהאופציה הזאת. ק

עכשיו מסתכל מכובע של האוצר, שהם יתנו את כל הרפורמה בחלק הזה ואתה לא 

ם יודע עדיין לספק את התשובה בביטחון, ומנגד, אני חושב שצריך כן לנסות לדבר ע

האוצר באמת העובדים, לרדת מההתניה הזאת בהנחה שהיא התניה, כלומר אם 

 יתנה את המעבר ללוד

 האוצר, לא אכפת לו איפה נשב.  :ר אמיר גילת"היו
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 העיקר שנפנה. :פולנר-אסתי אפלבאום

 אוקי. :יעקב בורובסקי

. הם גם יש משהו אחד שהעובדים ביקשו לשפר :מרסיה צוגמן

ולכן אנחנו נפסיד עוד זמן הם יתבעו, אנחנו נלך על לוד, אמרו שבכל מקרה אם 

 יפסידו..לול הזה של הזמן שהם קבהעברה, אז הם ביקשו שיעשו גם את הש

 השעון דופק.זה נימוק יפה.  :יעקב בורובסקי

גם הם צריכים להבין שהשעון דופק. בסוף לא זה  :ר אמיר גילת"היו

 ולא לזה. יהיה להם מבנה שכור. 

 דווקא העיכוב פועל לטובת חלופת לוד. :ערן הורן

 נכון.  :ר אמיר גילת"היו

אני אהיה האדם הכי מופתע אם הרפורמה הזו  :יעקב בורובסקי

 כהלכתה. הכי מופתע. תצא לדרך 

 אוקי. אין לך עוד הרבה ימים להיות מופתע.  :ר אמיר גילת"היו

 מה ההחלטה? :פולנר-אסתי אפלבאום

קבל את החומר מסודר? זה מה אפשר ל :ר אמיר גילת"היו

 שהעברתם, זה מה שיש, או שיש עוד דברים נוספים? 

צריך להביא את הנתונים לדיון. צריך שיהיה פה  :יעקב בורובסקי

 סיכון. -פורום כולל היועצים המשפטיים. אם יש נוספים, לבדוק את מידת הסיכוי

 צריך לשמוע מה היו הטיעונים שלהם. :ד חנה מצקביץ"עו

 זה ההנהלה.  :ר אמיר גילת"היו

 אם אתם מקבלים את ההחלטה בסופו של דבר,  :ד חנה מצקביץ"עו

 כנע אותנו,הוא היה פה. הוא ש :יעקב בורובסקי

 היא מדברת על הטיעונים של העבודה. :מרסיה צוגמן

 לא, לא, צריך לשמוע גם את האגודה.  :יעקב בורובסקי

זמן כל החומר מסודר, נאני מציע שנעביר לכם את  :יוני בן מנחם

 לפה את האנשים, תקיימו דיון, נציג לכם את הדברים בצורה מסודרת. 

 בסדר. :יעקב בורובסקי
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טוב, נושא הבא קשור לרפורמה. בעקיפין הם  :ר אמיר גילת"היו

אנחנו העובדים החדשים.  150נשארים, כל אחד לפי התרשמותו, זה סוגיית קליטת 

, אמורים לקלוט גם 700-ודעים, פרט לפרישה של הבמסגרת הרפורמה כמו שאתם י

.  היו החלטות בנושא 2011בינואר  1-האלה נספרים החל מה 150-חדשים כשה 150

אבל אני אצטט את ההחלטה האחרונה. ועדת ביקורת דנה בזה בשבוע שעבר וקודם 

כל המליצה לועד המנהל להקפיא את קליטת העובדים, וזאת מהטעם שהתברר 

משרות ברשות השידור, כלומר מתוך  107נקלטו  1/11-הקובע, זה של ה שמאז היום

נקלטו. אני רוצה לדבר כרגע רק על העתיד, לא על העבר או על ההווה  107, 150-ה

ועל העתיד ולא על העבר. אני לא רוצה כרגע להסתכל אחורה ומי ומה ומו, אלא 

-משרות מתוך ה 107, להסתכל על הנתונים העובדתיים. כרגע לפי הדו"ח הביקורת

-, שאמנם חלקם יכולים לפטר, כי הם עובדים זמניים וכו' וכו', אבל אני חושב ש150

א', אנחנו צריכים לתת את הדעת איך אנחנו רוצים, זה הדיון פה בועד המנהל, איך 

אנחנו רוצים שיראו פניה העתידיים של רשות השידור, כלומר איך אנחנו מוציאים 

החדשים, לוודא שקליטתם היא כהלכה ולראות שגם הם האנשים  150-את ה

תם אני תמיד נותן דוגמא דמיונית., עומדים בקנה אחד עם הפרישה, זאת אומרת, ס

טכנאי רדיו במסגרת הרפורמה, הרי ברור שאתה צריך לקלוט שיעור  50נניח שיפרשו 

ל את כדי להגיע למצב שאתה יכול להפעי 150-ניכר יותר של טכנאי רדיו מתוך ה

תת אותה גם בקריינים וכו' וכו'. אז אני השידור, אבל זאת דוגמא בלבד. אפשר ל

משרות,  107אומר ככה, לפני שאני נותן למנכ"ל להתייחס: על פי דו"ח הביקורת, 

 . בואו נראה איך אנחנו יוצאים לרפורמה. 30/4-נקלטו נטו בקיזוז אלה שפרשו עד ה

בעקבות ועדת הביקורת, אנחנו עשינו מיפוי  :יוני בן מנחם

בעקבות ההמלצות. קודם כל הוקפאה קליטת העובדים בכל המדיות. אנחנו עשינו 

משרות יש כמה עשרות משרות שלא הייתה לנו  107-מיפוי, ואז מסתבר שמאותם ה

בכלל שליטה עליהם, היינו חייבים לקלוט אותם. מדובר באנשים ש"א, ש"ת, איך 

 כון מרסיה? ולא הייתה לנו ברירה, היינו חייבים.תקרא לזה, שהם עברו לחוזה, נ

 על פי פסיקה. :ר אמיר גילת"היו
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כן. לא הייתה לנו ברירה, היינו חייבים לקלוט  :יוני בן מנחם

 אותם, ואז זה הוריד מהמכסה של הרפורמה. זה לא משהו שאנחנו הבאנו מבחוץ. 

-ה מה זאת אומרת הוריד מהמכסה שלנו? מתוך :ר אמיר גילת"היו

150? 

 כן.  :יוני בן מנחם

 .150-תפסת מקום של ה :ר אמיר גילת"היו

 כן, תפס כבר מקום.  :יוני בן מנחם

 רגע, כמה כאלה יש? :ר אמיר גילת"היו

יראון הכין דו"ח. הוא רוצה להציג לכם אותו.   :יוני בן מנחם

 אחר כך היו אנשים שנבחרו במכרזים. מבחוץ הם באו לתוך הרשות, כמו המשנה

. אנחנו לא אומרים את זה לגנותך. סמנכ"לית שיווק, עוזר היו"ר וכו' וכו'. למנכ"ל

תיכף יפרט גם כן יראון. אז זה גם הוריד לנו מהמכסה. וגם ברדיו אנחנו לקחנו 

טכנאים עובדי שבת שעובדים רק שישי שבת כדי להקל על המצוקה של טכנאים 

צם מה שתפס את רוב.. אני טועה, שפרשו. גם זה לא הייתה לנו ברירה. אז זה בע

 יראון? תיתן את המספרים.

 בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

אני בדקתי עכשיו את הדו"ח ועברתי על המספרים  :יראון רופין

עובדים.  158ועל שונות. התוצאות שאני הגעתי הן כדלהלן: ראשית כל הדו"ח מציין 

 רה מסוימת. עובדים מחלקיות מש 158אני אומר לא משרות, עובדים. 

 משרות? 108שזה  :ר אמיר גילת"היו

 נניח.  :יראון רופין

 אוקי. :ר אמיר גילת"היו

, כלומר לא נמצאים. 48מתוכם סיימו את עבודתם  :יראון רופין

. עובדים שהיו במערכת במעמד 6מבחוץ עובדים בעקבות מכרזים חיצוניים, אחד. 

 . 25ש"א, הועברו להעסקה בחוזה, 

רגע, רגע, המספרים שאתה אומר הם מספרים  :ייעקב בורובסק

 מצטברים?
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 כל קטגוריה. :ר אמיר גילת"היו

הם  3-איזה מטרה זה משרת כשאתה אומר לי ש :יעקב בורובסקי

 הם כאלה? 5-כאלה ו

 לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. תמשיך. :ר אמיר גילת"היו

גרפיקאים שהעסקתם נוצרה לפי  3תוספת של  :יראון רופין

דו"ח של הביקורת במקום לבחור שירותים מבחוץ. חוסך לנו כסף. אנחנו שכרנו עוד 

 עובדים קלדנים לטלוויזיה הערבית במקום חברה חיצונית, כי זה חוסך לנו כסף.  3

 בסדר. פה לא צריך את הפירוט.  :ר אמיר גילת"היו

כשאני מנכה את הכול, מה שקלטנו בתקופה  :יראון רופין

 עובדים.  70-ע להזאת, אני מגי

היא שאלה פשוטה. אתה לא צריך לנכות. השאלה  :יעקב בורובסקי

 ביולי, 1מהיום הקובע של הודעת הרפורמה, 

 .2011לא, לא הודעת הרפורמה, מינואר  :ר אמיר גילת"היו

ועד היום עובדי רשות, שדרים,  2011מינואר  :יעקב בורובסקי

ה. בשורה התחתונה, כמה היום קלדניות, כאלה שבאו, כאלה שהלכו, לא משנ

 קיימים? זאת השאלה. 

 .70 :יראון רופין

 זה המספר האחרון? :יעקב בורובסקי

 כן. :יראון רופין

שהוצג בועדת  107-כלומר, אתה חולק על ה :יעקב בורובסקי

 הביקורת?

 כן. :יראון רופין

אוקי. אז צר לי על דרך העבודה שלכם. הרי לא  :יעקב בורובסקי

 מהנתונים של ועדת הביקורת, נכון? למה שם לא העליתם את הנתון הזה?הופתעתם 

 פשוט לא בדקנו את הדו"ח. :יראון רופין

 למה לא בדקת את הדו"ח? :יעקב בורובסקי

 מציגים דו"ח לפני שהוא נבדק ויש תגובה?  :יראון רופין
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אתה מקבל את הדיון על ועדת ביקורת מבעוד  :יעקב בורובסקי

קש להתכונן לדיון הזה. אתה שותק. עכשיו אתה בא לפה, מספר, מועד. אתה מתב

 נתונים של ועדת הביקורת לא היו נכונים. נכון, ה

אני חושב שצריך להגיע לועדת ביקורת עם נתונים  :יראון רופין

 מוסכמים.

לא מגיעים עם נתונים מוסכמים, מגיעים עם  :יעקב בורובסקי

 כי הוא לא הועלה בועדת הביקורת., 70נתונים.  אני לא מקבל את המספר 

אני חושב שאתם לא מבינים אחד את השני. אין  :ר אמיר גילת"היו

 ויכוח על המספר. יראון רק מסביר את המספר. 

 אני לא רוצה את ההסברים. :יעקב בורובסקי

אנשים שנקלטו בפסיקת  25שנייה, רגע, אם יש לך  :ר אמיר גילת"היו

 בית משפט, 

 אי אפשר לפטר. 50-וא אומר שה :מרסיה צוגמן

לא מעניין אותי אם תסלחי לי. שורה תחתונה,  :יעקב בורובסקי

 42.5כבר נוצלו. היתרה היא  משרות 107.5אפשר לפטר, אם אי אפשר לפטר. 

 משרות. על זה יש מחלוקת?

 כן.  :יראון רופין

 מה המחלוקת?  :ר אמיר גילת"היו

 עובדים בש"א. 25יש לך  :יראון רופין

לא, לא, לא, רגע, רגע. אתה רק מסביר שלא הייתה  :ר אמיר גילת"היו

 ברירה לקלוט אותם. 

העובדים האלה נלקחו בחשבון כשהאוצר קבע את  :מרסיה צוגמן

 ומשהו, 1000התקן. כשהאוצר קבע את התקן, הוא ידע שברשות השידור יהיה 

 ?1,275-הם כבר ספורים ב :ר אמיר גילת"היו

 .1,275-ספורים ב הם :מרסיה צוגמן

 החדשים. 150-זאת אומרת, הם לא מה :ר אמיר גילת"היו

 החדשים. 150-הם לא מה :מרסיה צוגמן
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 יפה, אז כמה כאלה יש? :ר אמיר גילת"היו

 . הוא אמר לך. 25 :יוני בן מנחם

 לא, היא אומרת, לא כולם.  :ר אמיר גילת"היו

 כמה נשאר? :פולנר-אסתי אפלבאום

מרסיה אומרת שחלק מהש"ת, ש"א, לא יודע איך  :ר אמיר גילת"היו

ש', האוצר כבר ספר אותם ולכן קליטתם בעת הזו אינה מהווה -קוראים להם, ה

 שינוי.

תן לי להקל על כל הדיון הזה. נתקבלה החלטה  :יעקב בורובסקי

הפוכה. יש הרבה מאוד אנשים שכל אחד אמר, זה ארעי. המנכ"ל אמר, הם ארעיים, 

יעו לנקודה שיש במאגר מספר מוסכם, יוכלו , תפנו את כל הארעיים, תגנכון? אמרנו

 לאשר גיוס. זה הכול. 

 לא הבנתי מה אמרת. :ר אמיר גילת"היו

המספר כרגע לא יושב על החצי משרות, נכון? אמר  :יעקב בורובסקי

המנכ"ל, חלק מהמשרות אלה משרות של ארעיים שניתן לפטר אותם או לסיים את 

 יתם.ההתקשרות א

 כפוף לחוות דעת משפטית.  :יוני בן מנחם

ניתן לסיים את השירות לגמרי. לא חשוב לי כרגע  :יעקב בורובסקי

יתן, בין תנאים מסוימים לבין צרכים ארגוניים. אתה הרי יכול בנקודת מה הסיבה. נ

זמן לבוא ולהגיד, כתוצאה מההסכם אין לי ברירה, כולכם נחמדים אבל אני צריך 

 107.5לארעי יש מעמד מופחת. נניח שהמספרים הם לא ת המספר. נכון? להוריד א

 150. גם זה לא נותן לך מאגר גיוס. מדוע? משום שהרעיון הוא לקלוט 70.5אלא 

 עובדים אחרים להשבחת הרשות כדי שהרפורמה תצא לפועל. זה הרעיון. 

 לא, רגע, יכול להיות שגם אלה שנקלטו הם ראויים :ר אמיר גילת"היו

 והיית רוצה לראות אותם ברשות השידור.

אני מסכים שכולם הכי טובים שבעולם, אבל אני  :יעקב בורובסקי

מזכיר שהגמישות הניהולית לא קיימת במספרים האלה. את זה אתם צריכים 

להסכים. עוד לא התחילה הרפורמה, כבר קבעתם את היעד למספרים של יראון. 
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. כבר קבענו את היעד, כלומר ניתן 75, 70א . נניח ל50%-כבר קבעתם את היעד ל

אנשים. זה הדיון. כיוון שכך, אני ממליץ לחשוב  75לגייס עד השלמת הרפורמה עוד 

במושגים יותר רחבים, כלומר תגדילו את יכולת הגמישות הניהולית כרוח הרפורמה. 

תביאו מספר של עובדים שתצליחו בנקודות שהרשות חושבת ששם צריך לשפר 

ף , לשפר תכנית, לעשות פעולות עם מקצוענים, כי זאת המטרה. אם אנחנו בסושידור

נהיה מצוינים במנהלה ונחזק את כל העמדות הכי חשובות שלנו במנהלה, מבלי חס 

לכן תהליך וחלילה לפגוע במישהו, והשידור ישאר כמות שהוא, לא עשית כלום. 

להיות בנקודת הזמן ההקפאה נועד במקור קודם כל ליצור בנק, והבנק צריך 

משרות שהן נותנות את הגמישות הניהולית. זה גם  110-120העכשווית של לפחות 

, אז אתה 150חודשים במספרים, כשיש לך בנק של  30-חודשים, אז ב 30תהליך של 

 עובדים. 3-4יכול לגייס, לקלוט 

 מישהו רוצה להעיר? :ר אמיר גילת"היו

אמור להיות, וכך מופיע  היה 150-קצב הגיוס של ה :ערן הורן

 שלבים.  3יש שם  מימון, כפונקציה של מספר פורשים.בהסכם ה

 קצב הגיוס, כן.  :ר אמיר גילת"היו

 קיים.  2:1זה קיים, כי היחס של  :יעקב בורובסקי

 טוב. :ר אמיר גילת"היו

רגע, סליחה, אני רק רוצה להוסיף למה שאומר  :יוני בן מנחם

 12מיפוי לפי ההנחיות שלכם. אנחנו הגענו למספר של בורו. אנחנו עשינו את ה

 . 12עובדים שניתן לצמצם אותם בגלל חוסר התאמה, אז זה מוריד עוד 

 מצוין. :יעקב בורובסקי

אז עכשיו אתם צריכים לקבל החלטה, אתם  :יוני בן מנחם

 נותנים לנו אור ירוק לצאת לדרך הזו. 

 מה, להפחית? :יעקב בורובסקי

 כן. :םיוני בן מנח

 אני ממליץ שכן.  :יעקב בורובסקי
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רגע, קודם כל אני מציע שנאשר את המלצת ועדת  :ר אמיר גילת"היו

הביקורת לועד המנהל, להקפיא קליטת כוח אדם עד להודעה אחרת. זה דבר ראשון. 

הועד המנהל מחליט על הקפאת כוח אדם מכל סוג שהוא עד להודעה אחרת. כל 

ר הועד המנהל, כמו שעשינו. זה דבר אחד. דבר שני, בקשה פרטנית תובא לאישו

, כלומר 150-אנחנו צריכים לראות ואתם צריכים לראות מהו המאגר העתידי של ה

איך אנחנו רוצים לראות, ותיכף נדבר גם על המבנה הארגוני, את הפנים החדשות 

 40אנשים חדשים. צריך לראות האם  150של רשות השידור באמצעות אותם 

-לא יודע מה. אז קודם כל למפות את ה 20-כתבים ו 30טכנאים או  10-ם ומגישי

, איך אתם חושבים שצריך לחלק אותם בקליטה. כמובן שצריך לקחת בחשבון 150

גם את הפרישה, אבל פה יש לנו וסתים. דוגמא של טכנאי הרדיו שנתתי קודם, ברור 

 טכנאי רדיו.  40שהרשות תצטרך לבלום אם פתאום תהיה פרישה המונית של 

 אתה יכול לווסת את זה, נכון. :יוני בן מנחם

 כן, נכון. :ר אמיר גילת"היו

אנחנו, תקני אותי מרסיה אני רוצה לומר משהו.  :יוני בן מנחם

אם אני טועה. בן אדם בא ואומר שהוא רוצה לפרוש מרצון, אנחנו לא יכולים למנוע 

 אריך. אנחנו יכולים לווסת את זה. ממנו, רק יכולים לווסת, להגיע איתו לאיזה ת

גם כן, הפריבילגיה היחידה שיש לפורש מרצון, זה  :ר אמיר גילת"היו

 שהוא יכול לבקש באיזה פעימה לפרוש.

נכון. אין ספק בכלל שהמדיה החדשה היא   :יוני בן מנחם

מבחינתנו היעד המרכזי לתגבור במסגרת הרפורמה, כי אנחנו רואים בזה כלי עיקרי 

יה בחזית של רשות השידור, מה עוד שבעצם כל הטכנולוגיה זורמת לכיוון הזה, שיה

אז המדיה החדשה זה לפי דעתי המדיה העיקרית שאליה אנחנו נגייס כוח אדם חדש 

בתוך המאגר הזה שמתאפשר לנו ברפורמה. מצד שני אנחנו צריכים גם לקחת 

לא התוכן, למרות שאני  בחשבון  שיכולות להיווצר לנו בפרישה בעיות בקטע שהוא

הייתי רוצה לשים את כולם בתוכן, אבל יכולות להיווצר לנו בעיות ברפורמה, 

שיפרשו אנשים ממגזרים שהם דווקא לא המגזרים של התוכן, ואנחנו כדי לתכנן את 

המערכת, למשל טכנאי יצטרך למצוא פתרון. לא יודע, אני מקווה שימצא איזה 
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מת היינו רוצים להכניס את כולם לתוכן כדי לתת את פתרון יצירתי, כי אנחנו בא

 הפוש הזה לרשות בתחום של התוכן, אבל זה לא בשליטתנו העניין הזה.

, כי אפרופו הייתה לנו שיחה קודם יש לי שאלה :פולנר-אסתי אפלבאום

במסדרון, למשל על הטכנאים ברדיו. אני מעלה איזו שאלה וחשוב לי לשמוע את 

היום או מרבית העולם עובר לשיטה שלא זקוקים כמעט  התשובה. כל העולם

לטכנאים, תלוי באיזה תוכניות. או שהשדר מנגן לעצמו את המוסיקה או שהוא 

נעזר, בגלל הציוד המתקדם וכדומה, בטכנאי אחד נניח. לצורך העניין, זה הרבה 

פחות ממה שאנחנו עובדים. השאלה היא, כשאנחנו עושים עכשיו כבר את השינוי 

והקליטה, האם לא כדאי לחשוב, רגע, אולי נשקיע יותר בציוד הטכנולוגי, אולי נשנה 

חלק מההסכמים. מישהו אמר לי שיש בעיה עם ההסכמים, כאילו ששדרים לא 

 יכולים לנגן בעצמם. 

 מה שאת אומרת נוכל לעשות רק עוד עשר שנים.  :מרסיה צוגמן

בסוף צריך לחתוך אני לא בטוח שזה עשר שנים.  :יעקב בורובסקי

, איך שלא תעשו. חותכים, נכון? אז דברים יתכווצו בהכרח. חלק 1,250, 1,900

 יתכווץ בטכנאים. 

כשאני אומר שהרפורמה היא לא כלי לשלמות, אני  :ר אמיר גילת"היו

מתכוון בדיוק לדברים האלה, זאת אומרת, יש לה הרבה יתרונות ויש לה גם הרבה 

יכנס פה כרגע לדיון המהותי על הרפורמה, אבל ברור לנו חסרונות, אבל שוב, לא נ

 שזה כרגע הדרך היחידה להציל את רשות השידור.

אני הערתי את זה לא סתם, משום שאם נותרו לך  :פולנר-אסתי אפלבאום

איש לגייס, וכמו שהמנכ"ל אמר, רוצים לשים דגש על המדיה  80או  70סך הכול 

קצת לשפר אולי בתוכן או בחדשות או לא משנה,  הדיגיטלית ועל הניו מדיה ורוצים

-60איש, למשל. אז זה לא הרבה  100איש. רק במאקו עובדים  60-70וזה לא הרבה 

, אז לא 70-טכנאים מתוך ה 40טכנאים ותיקח  40איש, אז אם מתוכם יפרשו  70

עשית כלום. זאת הייתה שאלתי. מטוטאלית ממספר ידוע, אז באמת לעשות 

 אלי זה נכון, אבל לא מכזאת כמות. פרופורציונ
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קודם כל הכיוון של קליטה מאסיבית למדיה  :ר אמיר גילת"היו

דיגיטלית הוא נכון. גם הגדלנו את התקצוב של המדיה הדיגיטלית וזה בסדר גמור. 

אני רק אומר אם כבר העלית את הנושא, זה לא שאנחנו הולכים עכשיו לא לקלוט 

ר העלית את נושא, אז אחד הדברים שבעיניי לא נראו בכלל, אבל אני אומר, אם כב

בהסכמים של הרפורמה, זה העניין שבכל זאת יש דברים, וקיבלנו, גם המוסדות 

האחרים וגם... קיבלה את ההסכמים האלה בירושה וכיבדנו אותם. אני לא מצטער 

 על זה לרגע. 

פרופו גם אגיד לך עוד משהו בעניין הנראות, אאני  :פולנר-אסתי אפלבאום

השיחת מסדרון שהיתה, שמישהו העיר את תשומת ליבי שזה לא כך במציאות. 

, שעות 14עד  8-כשאתה שומע נניח מי שמאזין הרבה לרשת ב', נניח בעיקר בשעות מ

 10האקטואליה, אתה שומע תמיד את הקיריון של הקרדיטים. יוצא רושם שזה 

מר לי במסדרון שזה לא נכון, זה אנשים עובדים על כל תכנית. מישהו כאן עכשיו א

רק מאיזה סגירה נותנים לזה קרדיטים כאילו. אני מכירה את השמות רק 

קרדיטים בכל תכנית: סייעו בהפקה ובעריכה, טכנאית תל  10מהקרדיטים, של 

אביב, טכנאי ירושלים, בכל האקטואליה בבוקר. אין לי בעיה לתת קרדיטים לכולם. 

ט חוצות לקרדיטים. השאלה גם איך אנחנו נתפסים כלפי אני גם יכולה לעשות שילו

אנשים  10הציבור דווקא בעת ההיא, כשאנחנו מראים שכל תכנית היום, אתה מבין, 

עובדים על תכנית. במקרה זה סוגיה שעלתה פה קודם, ואפרופו עניין הטכנאים 

 והמפיקים והעוזרים והמגישים. מה המציאות? כמה באמת עובדים על התכנית?

אסתי, הטכנאים באולפן שמפיקים בירושלים  :יוני בן מנחם

בשעות האקטואליה, זה טכנאים קבועים  14עד  6-ובתל אביב, כמו שאת אומרת מ

שיושבים. המפיקים זה מפיקים, המגישים זה מגישים די קבועים. העורכים 

ום' משתנים, גם כן רק ביומן הבוקר העורכים משתנים. ב'הכול דיבורים' וב'סדר י

אצל קרן נויבך, זה עורכים קבועים גם כן. 'יומן הצהריים' זה גם כן עורכים ומגישה 

קבועה. כמובן זה לא משקף את כל הכתבים שעבדו ונכנסו לשידור. תארי לך שהיינו 

צריכים לתת קרדיט ביומן הבוקר לכל הכתבים שעשו כתבות, אז היינו מגיעים לעוד 

 שמות.  15איזה 
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לא, אני אומרת, נהפוך הוא. למה אנחנו  :ולנרפ-אסתי אפלבאום

בקרדיטציה, אובר קרדיטיזציה הזו, יוצרים מצג מנופח, ולמה אנחנו עושים את זה 

 לעצמנו? אני לא מצליחה להבין. 

זה במשך שנים הדבר הזה נהוג. זה מן הסכמה  :יוני בן מנחם

 ים.כזאת לקרדיט. ברגע שנוריד את הקרדיטים יתחילו בעיות עם הועד

 לא, אל תוריד, אל תוריד.  :יעקב בורובסקי

יתחילו בעיות עם הועדים. הועד של ההנדסה יגיד,  :יוני בן מנחם

 למה לא נתתם? הועד של העיתונאים יגיד, למה לא נתתם?

טוב, אז דיברנו על הקפאת הקליטה. דיברנו על  :ר אמיר גילת"היו

 החדשים.  150

היה בפרוטוקול, זה גם ארכאי וגם אני רוצה שי :פולנר-אסתי אפלבאום

 מקומם, בלי לפגוע בזכויות כמובן של כל העובדים ואלה שטורחים בהגשה. 

 טוב.  :ר אמיר גילת"היו

רוצה קוריוז מהוואי יום יום? עובדים מגישים  :יראון רופין

תביעות לבית דין לעבודה ואומרים, אמרו בקרדיט שאני מפיק, ולמרות שהתואר 

 רק עוזר מנהלי. אז מגיש תביעה.  שלו בתקן הוא

 כן, זליג. :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה להסב את תשומת לבכם על הטכנאים  :'זליג רבינוביץ

בטלוויזיה. צריך לרדת משמעותית. היום יש הסכמי שכר שבכל משדר שבשידור,  

 בשידור חי אנחנו אמורים לתת אנשים שלנו, למשל קדם אירוויזיון.

 הפקה חיצונית. :לתר אמיר גי"היו

בהסכמים היום אתה חייב לשבץ אנשים שלנו. זה  :'זליג רבינוביץ

מוריד לחץ, קיטור עצום בטלוויזיה אחרי הסכמי הרפורמה, כי אנשים שם כבר לא 

, קסטה מה שנקרא, נגמר הסרט. ון חיצונייזאתה שוכר נגיד קדם אירווייצטרכו.... 

 ם מאוד של תמונה, וזהו. רפרנטים, הטכנאים, מספר מצומצ 3לשים 

אני חושב שאף אחד מאיתנו לא מעורב בתכנון  :יעקב בורובסקי

הרפורמה. כולנו מעורבים ביישום שלה. לא הסכמנו, התחייבנו לבצע אותה כהלכה 
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יוס ולהפוך אותו וכלשונה. אין דרך לא לקחת את המספר המועט שהתקבל פה לג

ים של כסף, החברים האלה צחקו מה? אחרת יגידו, בוזבז  לגיוס אמת, אחרת

מאיתנו, עשו ככה, לקחו ככה, לא השביחו את התוכניות. אני באמת אומר, הפחד 

היותר גדול הוא שהרפורמה הזו תתקיים כמות שהיא והיא לא תיתן את המענה של 

הפחד. קחו את זה בחשבון, כי בעיניי הדבר הכי מרכזי, כלומר גם שולם הכסף, גם 

י לא מאמין שייצא, אבל נניח שהנס קרה ותהיה רפורמה, בסוף בהנחה שייצא, אנ

אם לא יהיה שיפור של התוכן, אפילו נראות של השיפור דרך החשיבה, אנחנו גייסנו 

את אסתי אפלבאום שהיא הכי טובה בתחום שלה, לא הצליחה בתכנית אבל גייסנו 

מקלדת ב', באמת אנשים למקלדת א' או ל 3אותה, לעומת זאת אם נגיד שגייסנו עוד 

 מסתובבים חינם, אז לאיפה נגיע? 10מבלי לפגוע, או נוסיף לאבטחה איזה 

טוב, החשש מוצדק אבל אני אומר שוב, ובואו  :ר אמיר גילת"היו

לפחות בתוך הבעיות נהיה גם מודאגים אבל גם ריאליים וגם מעודדים. אנחנו כולנו 

ל מגרעותיה. זה מה יש. אם לא מכירים את הרפורמה על יתרונותיה, ואמרתי, גם ע

זה, אז היינו סוגרים את זה. אני לא מקל ראש במה שאתה אומר. ברור לכולנו, ואני 

 חושב שזה גם ההנהלה,

 ההנהלה והמוסדות לא יבחנו על הישגי הרפורמה. :יעקב בורובסקי

ברור לכולנו שכל מי שיושב בחדר הזה, חושב  :ר אמיר גילת"היו

ה ובעיקר מעייניה, את נושא התוכן, ואני ינילשים בראש מעי שרשות השידור צריכה

לא חושב שפה מישהו חושב אחרת. בתוכן זה יכול להתחלק להפקות מקור, זה יכול 

להתחלק למדיה דיגיטלית, שאני בהחלט רואה את התוכן, ואני לא אחזור פה על 

כוונה  הנאום של המדיה הדיגיטלית והחשיבות שלה, ואם אנחנו שומעים פה על

, פעילות מאסיבית לנושא המדיה הדיגיטלית, כולנו צריכים לברך 150-לגייס מתוך ה

על זה, כי אם יקלטו אותנו פה באייפון, אז סימן שהצלחנו, כי היום אין לנו אפילו 

 . 1את זה ואנחנו נפרוץ את המעגל הסגור של מועדון צופי ערוץ 

הביקורות מסביב וכו' וכו'. אנחנו לגבי ההפקות מקור, אז שוב, אני קורא את כל 

לא מפיקים צריכים לזכור דבר אחד, לפחות שפה נדע את זה ואנחנו יודעים את זה. 

ה טובה של דרמה, תעודה, ביום אחד. מה תכנית טלוויזיה, בטח לא תכנית טלוויזי
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. גם בהזדמנות זו 2016-ו 2015-, יראה על המסך ב2013-שאנחנו מחליטים עכשיו ב

 2013-אני רוצה להודיע שעקב הסתות תקציביות שעשינו, רשות השידור תשקיע ב

שהיינו אמורים להשקיע  70-בהפקות מקור יותר מהמחויבות שלה בחוק. במקום כ

מיליון. גם הגדלנו את  85פי מתווה המפוקח של החוק, אנחנו נשקיע על  2013-ב

 . כן, אסתי.10-למיליון נוסף  12-מיליון שקל או ב 12התקציב להפקות מקור בעוד 

שתי נקודות משמעותיות בקשר לכל הנושאים  :פולנר-אסתי אפלבאום

את הדגש שהעלו כאן: אחד, יכול להיות שדווקא על הנושא הזה של על איפה לשים 

בגיוס של הכוחות הנותרים, דווקא כן חשוב שהועד המנהל ינהל דיון בעניין הזה, 

איפה לשים את הדגש, לא כמה ומה. יותר במדיה החדשה, יותר בחדשות, פחות 

אפרופו של ההשקעות בתוכן וכדומה, אני אומרת לכם באופן אישי, בזבוז בחדשות. 

נחנו מקבלים, מה הציבור רוצה, סקר כספי ציבור. עד שלא נדע כמה רייטינג א

צרכים, לא מוציאה שקל אחד החוצה. דיברנו על זה בפעם שעברה. אני אומרת לכם 

עוד פעם, לא עושה עכשיו גם את כל התהליך מול הפקות המקור. עושה תהליך 

למידה פנימי, בודקת איפה זה הצליח, איפה זה לא הצליח. זה שכתוב בחוק שצריך 

ים בהפקות מקור, לא אומר שאנחנו צריכים לפזר את הכסף. חייב לשים אחוז מסו

להיות איזשהו תהליך מקצועי ומושכל. זה אני אומרת באופן עקרוני לגבי ההפקות 

 מקור. 

עובדים והתחילה  150-התחלתם פה דיון על ה :מורן מן

משרות. לא ראיתי איך סגרתם,  107.5שאלה האם זה באמת כמו שאיתנה אומרת, 

 שתי ההחלטות או החלטה וחצי שקיבלתם, כי ב

 אחד זה שת"פ.סגרנו, סגרנו.  :יעקב בורובסקי

 בסדר, זה היה גם קודם. :מורן מן

הנושא של ההקפאה  מה שאני מציע, כיסינו את :ר אמיר גילת"היו

. לתוך המיפוי 150-שררנו את זה. דבר שני זה המיפוי העתידי של המהיום ואילך. א

 שכבר נקלטו. 70שבון את אותם הזה צריך לקחת בח

 צריך לקחת את המספר המדויק.  :יעקב בורובסקי
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את אלה שכבר נקלטו. הם צריכים להיות בתוך  :ר אמיר גילת"היו

המיפוי. תחליט ההנהלה שהיא לא עונה על הקריטריון של איך היא רוצה את 

  . המדיניות, אז דינם ברור

 אז אולי תכתיב את ההחלטה? :מורן מן

לא, לא, יש החלטה. אחד, יש הקפאה של קליטת  :ר אמיר גילת"והי

כוח אדם מכל סוג שהוא. כל בקשה חריגה, תובא לאישור הועד המנהל. שניים, 

 ההנהלה תגיש לועד המנהל מסמך המפרט את,

ההנהלה צריכה לדעת שהועד המנהל באופן עקרוני  :יעקב בורובסקי

 בנק משמעותי של כוח אדם. לא ידון בבקשות לפני שהוא יראה שיש לו

 מה זה משמעותי? :מורן מן

אני  150-תשמע, אני לא רוצה להגיד מספר. מ :יעקב בורובסקי

 הייתי מצפה שיהיה לפחות למעלה משני שליש תקנים.

. 70-, אין לנו כרגע מה לדון ספציפית ב70-אוקי. וה :ר אמיר גילת"היו

 איש. 12-את ה כים אור ירוק לצמצםאנחנו צרי :יוני בן מנחם

 הועד המנהל מקבל את המלצת ההנהלה, המנכ"ל, :יעקב בורובסקי

עובדים שנמצאו כלא  12לסיים העסקתם של  :ר אמיר גילת"היו

 מתאימים. 

 יש חוות דעת משפטית שרק על חוסר התאמה. :יוני בן מנחם

 בסדר.  :ר אמיר גילת"היו

 כפוף לחוות דעת משפטית. :יעקב בורובסקי

החוות דעת, ראיתם, היא הייתה כללית. היא  :מצקביץ ד חנה"עו

דיברה גם על פיטורי צמצום לפני הרפורמה ועל חוסר תמהיל, ואם רוצים להצליח 

 במהלך כזה, צריך לעשות אותו באמת בצורה שתיראה גם..

אני בדעה שההחלטה שלנו צריכה להיות פשוטה:  :יעקב בורובסקי

ות דעת משפטית, באופן מלא. מרסיה תגיד מאמצים את החלטת ההנהלה כפוף לחו

 ימינה, שמאלה, צפונה, דרומה, אנחנו מאמצים את הדברים. 

  בסדר גמור.  :פולנר-אסתי אפלבאום
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צריך  12פחות  70-אוקי, וכמובן שגם האחרים, ה :ר אמיר גילת"היו

 לראות, אלא אם כן אתם חושבים שהם מתאימים. 

של הארכת שירות. שוב, אנחנו קיבלנו  עוד נושא שקשור בעקיפין זה הנושא

לאחרונה בקשות, לא משהו חריג, פשוט נצטברו כי לא הודענו הרבה זמן, לארכת 

שירות של עובדים שהגיעה שעתם לפרוש לגמלאות. בזמנו הועד המנהל הזה אישרר 

תקנות או כללים שהיו נהוגים בעבר. אני רציתי פשוט שנאשרר אותם שוב, כיוון 

שות נומקו בהתאם לקריטריונים שנקבעו. דבר נוסף, הייתי מבקש שלא כל הבק

שאנחנו נגדיל את משך הזמן, ושהבקשות יוגשו ברגע האחרון. דוגמא אחת כבר 

 31-במרץ הונחה בקשה להארכת שירות של סמנכ"ל גביה שאמור לפרוש ב 6-נתתי. ב

רגע קדימה ולא במרץ. זה מצב שאין לנו פה בכלל שיקול דעת. שוב אני רוצה לדבר כ

על העבר. זה גם יאלץ את כולנו לעשות תכנון לטווח ארוך. בן אדם לא קם בבוקר 

. יודעים את זה שנה מראש, לפחות. לכן אני מבקש פה שנקבל 67ומגיע פתאום לגיל 

החלטה, קודם כל שבקשות להארכת שירות יוגשו שנה מראש. זה דבר אחד. 

יום זה מעט מדי ואני אסביר למה. אני  90יום, אבל  90-בהתחלה עשינו את זה מ

מייצג פה גם את גאולה שלא נמצאת. היא התעקשה על זה ואני חושב שיש בזה צדק, 

שיחד עם ההחלטה של הבקשה להארכת שירות, יוצג גם מכרז, זאת אומרת 

אז אני אומר עוד כשאנחנו מאשרים מישהו, אוטומטית גם יוצא מכרז לתפקיד. 

א של התכנון לטווח ארוך, זאת אומרת שגם אנחנו וגם ההנהלה פעם, אחד, זה הנוש

נסתכל על הדברים קדימה. שניים, שזה יהיה כבר יחד עם הוצאת מכרז ככל שדרוש, 

או הליך פומבי אחר, מה שצריך בשביל לגייס את הבן אדם, וזה לא יוצג לפתחנו 

 ברגע האחרון, ושלוש, שזה יותאם לקריטריונים שאישרנו. 

אני בדעה ששנה מראש זה לא מעשי. ארגונים  :ורובסקייעקב ב

ש דינמיקה. יחד עם זאת אני מבין מה אתה אומר, ולכן ההצעה שלי היא חיים, י

ברוח הדברים שאתה אומר, אבל מכיוון הפוך. אני אומר שבקשה להארכת שירות 

פן פרישה כפורש, ובאושאתה מועמד  ליום לפני סיום השירות, רואים  90שלא תוגש 

יום  90אם לא כלומר,  זה הכול.  ...אוטומטי מתמנה הממלא מקום עד לבחירת

 מראש, 
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 חודשים מראש. 6 לפי התקשי"ר זה :מרסיה צוגמן

 חודשים? אוקי.  6 :יעקב בורובסקי

אני אגיד לך, כי גם צריך מספיק זמן בשביל  :ר אמיר גילת"היו

 מכרזים?  להוציא את המכרז ומכרז פנימי. אתה מכיר כבר דיני

 אני בעד זמן סביר.  :יעקב בורובסקי

 אז חצי שנה. :ר אמיר גילת"היו

אבל שנה נראה לי בעייתי, ורוח הדברים צריכה  :יעקב בורובסקי

 31-במרץ על ה 6-ים בלהיות, אם זה המסר שאנחנו רוצים להעביר להנהלה, ומגיש

 במרץ, התשובה היא לא כי חלף זמן.

זו הדוגמא המצוינת. אתה צריך לדעת את  בדיוק, :ר אמיר גילת"היו

 זה חצי שנה, שאין לך סמנכ"ל גביה. 

אז אני אומר, עכשיו אתה מקיים דיון עקרוני, לא  :יעקב בורובסקי

חצי שנה, מקסימום עוד שמית, וההנהלה יודעת את מדיניות הועד המנהל, ואומרת, 

נה, צריך לדחות צי שזה חצי שנה, ואני אומר מראש, כל בקשה שתוגש מעבר לח

 ההנהלה תיערך כמו שצריך והם יעשו את זה.. second best-ולמנות את ה אותה

. בדרך כלל תפקידים בכירים second bestזה לא  :ר אמיר גילת"היו

מחייבים מכרז. אם הבקשה לא הוגשה עד חצי שנה לפני, אתה חייב להוציא את 

 המכרז בחצי שנה.

ידור הקודם עזב את הרשות. מנכ"ל רשות הש :יעקב בורובסקי

 לרשות לא היה מנכ"ל חודשיים. 

 נו, וזה לא תקין. :ר אמיר גילת"היו

 סופר תקין.  :יעקב בורובסקי

 לא. גם אם אתה יכול למנוע את זה, למה לא? :ר אמיר גילת"היו

אתה לא יכול למנוע. הוא יכול היה לכאורה,  :יעקב בורובסקי

ריך את השירות? התשובה היא לא. ההוא סיים הממשלה יכולה הייתה לכאורה להא
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תפקיד, ממלאים ממלא מקום, יוצאים להליך מכרזי, ועדת איתור, בודקים. ככה 

 צריך לעבוד.

אני חושב שזה צריך להיות קודם. הרי ממילא  :ר אמיר גילת"היו

 אתה תיקלע לבעיה כעבור שנה. 

אומר, אני מבין את הרוח שאתה אומר. אני רק  :יעקב בורובסקי

 ליישום של זה.  כתאני רוצה לל

 אוקי, ברור.  :ר אמיר גילת"היו

 ביישום שנה מראש,  :יעקב בורובסקי

 קיבלנו חצי שנה. :ר אמיר גילת"היו

חצי שנה. שכחו, יוני בן מנחם שכח להביא את  :יעקב בורובסקי

יג, מגיע זליג, יופי. זלחודשים חלפו.  5זליג. הגיע מועדו של זליג, אתה אומר 

, מי שמתחתיו או second bestשכחתם, לא עשיתם, לקחתם. מאה אחוז. אין זליג, 

מי שאתה ממלא כממלא מקום. עושים מכרז, בוחרים את הזה וזליג לא.. אבי כ"ץ 

לצורך הדיון, אם היינו עכשיו תחת ההנחיה הזו ומגיע עוד פעם אבי כ"ץ, אז אתה 

 אומר, לא אבי כ"ץ, ממנים את מרסיה. 

 זה מקרה חירום. אני מדבר על דבר אחר.  :ר אמיר גילת"היו

 אתה יודע מה, אם אפשר לעשות את זה לשנה,  :יעקב בורובסקי

בסדר, טוב. אז אחד, אנחנו אומרים חצי שנה. אני  :ר אמיר גילת"היו

נצמד לתקשי"ר. אני אומר, השאיפה כן צריכה להיות תוצאת מכרז במקביל 

ת אני חושב שכדאי שגם הבקשות יוגשו לאיזושהי לבקשה. שלוש, למען השקיפו

 ואנחנו נראה גם את ההחלטות. ,ועדה שתבדוק את זה

ארבע, סמנכ"ל כוח אדם צריך להעביר מכתב  :יעקב בורובסקי

בצורה מסודרת לכל מי שמועמד לפרוש, מבחינת התהליך הטבעי אני מדבר, 

 פרישה. זה הליך טבעי.ולהנהלה. יש סדנאות פרישה, יש זה.. אנשים מתכוננים ל

 אוקי. כן. :ר אמיר גילת"היו

יש בתקשי"ר נציבות שירות המדינה הנחיות לגבי  :יראון רופין

 אותם. הקריטריונים להארת שירות. אני מבקש שבהחלטה שלכם אתם תכללו 
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 היה נוסח שאושרר פה.  :ר אמיר גילת"היו

אישור סמנכ"ל משאבי אנוש יציג נוהל מסודר ב :יעקב בורובסקי

תאמצו אתם, תשבו. אתה רוצה שאני אגיד לך לעשות ככה או ככה? הועד המנהל. 

יש תהליך, כנסו לתהליך הזה, תקבעו נוהל, תגידו שזה הנוהל, תביאו אותו לאישור. 

 העקרונות שדיברנו עליהם ישנם פה. 

 טוב. שני נושאים קטנים לפני המבנה הארגוני. :ר אמיר גילת"היו

לפרסומות. מורן, תגיד שתי מילים על התהליך ועל  הקים ועדת ערראנחנו צריכים ל

 התברר שאנחנו לא מילאנו אחר מצוות החוק. מי אנחנו ממליצים. 

מספר חברים מועד מנהל. שלושה חברים מועד  :מורן מן

 מנהל ושני חברים,

 אז יש לך את זה שמי, נכון? :ר אמיר גילת"היו

 כן. :מורן מן

 ו, תגיד את השמות, נאשר את זה.נ :ר אמיר גילת"היו

 , נווה, דבורה ונמרוד....אסתי,  :מורן מן

לפני התקציב. דבר אחרון  .אוקי. טוב, מאושר :ר אמיר גילת"היו

בשנה שעברה גיליתי שהחוק מחייב את הועד המנהל להגיש למליאה דו"ח שנתי. זה 

זה עכשיו כי  לא נעשה עד עתה. שנה שעברה התחלתי במסורת הזאת ואני אומר את

הועד המנהל התחיל את כהונתו בחודש מאי. בשנה שעברה הגשנו את הדו"ח של 

ואני רוצה להמשיך למלא אחר החוק. העברתי לעיונכם את המסמך במייל. אם  2011

אין הערות, אז אנחנו מאשרים אותו ואני מעביר אותו למליאה. תודה, מאושר. כן, 

 בבקשה. 

ר תקציב שנמצא על שולחנו של הועד המנהל איש :ערן הורן

הייתה לא תתקיים הרפורמה, שבו....בו ש שר האוצר. לאחר מכן היו דיונים בתרחיש

איזושהי הצעה לאזן את התקציב. בתוך ההצעה הזאת החליטה ועדת הכספים 

, לעשות 2013-לאחר ששר האוצר והממשלה וועדת הכלכלה יאשרו גם את התקציב ל

הכפלת הכנסות ה פנימית. אני אעבור עליהם מהר. כמה שינויים בדרך של הסת
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מאגרה, מיליון שקל. הפחתת תקציב... חצי מיליון שקל. הפחתת העתודה לתביעות 

 מיליון שקל.  13משפטיות, 

 בתאום עם הלשכה המשפטית. :ר אמיר גילת"היו

שקל.  600,000הגדלת הכנסות בתחום השיווק,  :ערן הורן

 שקל.  250,000חסכון בתקשורת סלולרית, 

ערן, מה זה הכנסות בשיווק חסויות? חסויות או  :פולנר-אסתי אפלבאום

 בכלל? 

 חסויות תשדירי שירות.  :ערן הורן

 אוקי.  :פולנר-אסתי אפלבאום

שקל. מעבר לרכב  600,000סרטי וידאו בטלוויזיה,  :ערן הורן

 שקל. תוספת לאגרת הרישוי, 60,000חשמלי, 

ת זה במקום המעבר לרכב חשמלי, יסיתו א :יוני בן מנחם

 לחסכון לרכב.

לא משנה. משיכה מתוך הפיקדונות של הרשות  :ערן הורן

 מיליון שקל. זה צד המקורות. 10לטובת העברות העובדים לבת ים, 

רגע, זה פיקדונות שבאופן מסורתי בשנים  :ר אמיר גילת"היו

 ר אותם. האחרונות לא היו מנוצלים ולכן לא הייתה שום בעיה להעבי

מיליון  33-מקורות של כבצד המקורות, יש יותר  :ערן הורן

 מיליון שקל. 15זה  שהשימושים הם הגדלת ההפקות החיצוניות בטלוויזיה,כשקל, 

אני עוד פעם מדגיש, מעל המחויבות של המתווה  :ר אמיר גילת"היו

  המתוקן בחוק.

ן מיליו 12הפקות פנימיות בטלוויזיה בעברית,  :ערן הורן

מיליון שקל, ותגבור התקציב למדיה  2.4שקל. הפקות פנימיות בטלוויזיה בערבית, 

מיליון שקל.  כל השינויים האלה יעשו  33-מיליון שקל, שזה שוב, כ 3.6הדיגיטלית, 

 כדי לא לפגוע בתהליך האישור. אחרי שהוא יעבור אישור,  רקבתקציב 

בטאים את הגישה אוקי. אני חושב שהשינויים מ :ר אמיר גילת"היו

מיליון הנוספים ישמשו  15-שדיברנו עליה, של חיזוק התוכן, שימת התוכן במרכז. ה
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אותנו גם להתגבר על איזו מצוקה שנקלענו אליה, בהוצאת קולות קוראים שלא 

נמצא להם מקור תקציבי ואנחנו עכשיו נוכל לשחרר את הפקק שנוצר בקולות 

 ת לפועל, ובהם הסדרה על ארץ ישראל. הפקוקוראים, ולהוציא באמצעותם את ה

 זה יבטיח לנו איכויות שידור טובות יותר? :יעקב בורובסקי

בוודאי, בהם, הסדרה על ארץ ישראל. תנו לי  :ר אמיר גילת"היו

על הסדרה הזאת, שהיא גולת הכותרת של המליאה  2013-לחתום עם המפיקים ב

 יאה. הזאת. אני מזכיר לכם את הישיבה הראשונה של המל

מיליון שהנאמן  10-יש לי שאלה. ערן, איפה ה :יוני בן מנחם

 העביר?

מיליון שהנאמן העביר הם חלק מההכנסות  10-ה :ערן הורן

 מפרסום מהרדיו.

 לקחת את זה בחשבון? :יוני בן מנחם

 בוודאי.  :ערן הורן

 כמה העלות של האירוויזיון?  :יעקב בורובסקי

 אני לא זוכר.  :ערן הורן

 קדם אירוויזיון?  :ר אמיר גילת"היו

 הכול, כל התהליך הזה, כמה זה?  :יעקב בורובסקי

 לא הרבה, אנחנו חברים באיגוד השידור האירופי.  :ר אמיר גילת"היו

 יש דמי הרשמה, :ערן הורן

העלות הגדולה היא, בורו, אם אני מבין את  :ר אמיר גילת"היו

 השאלה, זה הקדם אירוויזיון. 

מיליון שקל זה לשחרר את  15-אני רוצה להבין, ה :פולנר-םאסתי אפלבאו

 הפקק מהפקות מקור? הפקק שנוצר בקולות קוראים? 

 בין היתר, כן.  :ר אמיר גילת"היו

 מיליון שקל? 15זה  :פולנר-אסתי אפלבאום

 . 60יותר.  :ר אמיר גילת"היו

 כסף לזבל. :פולנר-אסתי אפלבאום
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 למה? :ר אמיר גילת"היו

מיליון  12-כי אנחנו לא נקבל מזה כלום. מה זה ה :פולנר-באוםאסתי אפל

 שקל? איפה זה הולך? 

 הפקות פנימיות. :יוני בן מנחם

 ומה זה הפקות פנימיות? :פולנר-אסתי אפלבאום

 הפקות שהערוץ הראשון צריך כסף לעשות.  :יוני בן מנחם

 כמו מה למשל? :פולנר-אסתי אפלבאום

 תכנית קיץ.המגזינים,  :יוני בן מנחם

 מיליון שקל? 12אוקי. זה  :פולנר-אסתי אפלבאום

 כן. :יוני בן מנחם

 המגזינים, תכנית קיץ ו..?  :פולנר-אסתי אפלבאום

 מורשת, תרבות.  :יוני בן מנחם

אני הייתי לוקחת את כל הכסף, שמה במדיה  :פולנר-אסתי אפלבאום

 הדיגיטלית.

 . 2013-ת איתו בזה כסף שאין לך מה לעשו :ר אמיר גילת"היו

 תשמרו בצד. סתם כסף זרוק.  :פולנר-אסתי אפלבאום

 טוב, אם אין התנגדות, אשר את התקציב.  :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה שיוכנס סעיף לתקציב ההפקות מקור  :פולנר-אסתי אפלבאום

בכפוף לעריכת קבוצות מיקוד וסקרים. לא יוצא שקל בלי שאנחנו עושים את 

י לא מסכימה. בכפוף לעשיית סקרים, קבוצות מיקוד וצרכים. התהליך הזה. אנ

 תרשמו שאני התנגדתי. כסף זרוק לפח.

משנה למנכ"ל יכול להישאר, וגם יראון. מבנה  :ר אמיר גילת"היו

 ארגוני. 

יש לי שאלת יסוד. יש הבדלים בין מה שאישרנו  :יעקב בורובסקי

 לבין מה שהוצג?

ל זה דבר דבר. אחד, אני מזכיר בואו נעבור ע :ר אמיר גילת"היו

 עובדים.  1,275שמצבת העובדים, 
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אז במה אנחנו עוסקים, בשיבוץ למבנה הארגוני או  :יעקב בורובסקי

 במבנה הארגוני? 

 במבנה הארגוני.  :ר אמיר גילת"היו

, 28אנשים לייעוץ המשפטי במקום  8שיבוץ, שייך.  :יעקב בורובסקי

 יעוץ משפטי עצמאי כפוף למנכ"ל. זה מבנה.זה שיבוץ. מבנה הארגוני אומר 

 לא, גם וגם. :מרסיה צוגמן

 השיבוץ זה משהו אחר.  :יעקב בורובסקי

 גם וגם.  :מרסיה צוגמן

אז במה אנחנו דנים? אמרתם מבנה ארגוני. אני  :יעקב בורובסקי

 מייד מבין שזאת המסגרת. עכשיו אתם אומרים, השיבוץ. 

 רמת תקן,מסגרת השיבוץ ב :מרסיה צוגמן

א', אני טוב, יש לכם את זה, גם נשלח במייל.  :ר אמיר גילת"היו

שנים כמעט לרשות השידור, המבנה הארגוני שהראו לי היה  3מזכיר, כשהגעתי לפני 

מנכ"ל רשות השידור, מתחתיו סמנכ"ל משאבי אנוש, סמנכ"ל טכנולוגיות, סמנכ"ל 

ל וכו' וכו'. אני, אפרופו השיחה כספים ומתחתיהם מנהל הטלוויזיה, מנהל קול ישרא

שהיתה לנו קודם, ביקשתי להדגיש בכל דרג, גם במבנה הארגוני שהוא תעודת 

הזהות של הארגון, שאנחנו גוף תוכן ולכן בכל דרך אפשרית ביקשתי שהתוכן יהיה 

במרכז, אז את ראשי האגפים שמנו בצד, כמובן גם כפופים למנכ"ל, מתואמים על 

, אבל התמונה שצריכה להיות ברורה, וביקשתי מכם בכל דרך ידי המשנה למנכ"ל

גרפית אפשרית, שיודגש שהתוכן במרכז, לכן הטלוויזיה הישראלית, קול ישראל, 

המדיה הדיגיטלית אנחנו נקרא לה עכשיו ברשותכם, נשתנה את הסמנטיקה. היא 

ם פה יש שנים, והמדיה בערבית, שג 3כבר לא חדשה. אני מסתכל פה על נייר מלפני 

 שינוי. קול ישראל בערבית נשאר כמדיה עצמאית על פי ההסכם עם העיתונאים. 

אמיר, אנחנו נמצאים בקטע של אישור עכשיו,  :יעקב בורובסקי

 נכון?

 נכון.  :ר אמיר גילת"היו
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אז תגיד לנו מה נקבע ברפורמה, כי הרי אישרנו  :יעקב בורובסקי

 את הרפורמה, ומה השינוי.

יש דברים שהם חתומים, כמו ההסכם עם  :ילתר אמיר ג"היו

הטכנאים בטלוויזיה למשל, שהעמוד הזה הוא נספח בהסכם עם הטכנאים. אז זה 

 חתום. זה אנחנו לא נוגעים.

 אין לנו שיקול דעת. :יעקב בורובסקי

יש תוספת למה שאתם רואים פה. פה יש אבל פה  :ר אמיר גילת"היו

בערבית נשאר מדיה עצמאית. אם אתם שואלים  שינוי שלא מופיע על הלוח, שהרדיו

אותי, הייתי עושה מדיה בערבית שמאחדת את הפעילות של הטלוויזיה, הרדיו 

 והאינטרנט בערבית גם יחד. המצב היום הוא שהרדיו בערבית הוא מדיה. 

 אין שיקול דעת. :יעקב בורובסקי

ם אם אני רק רוצה להבהיר דבר אחד. חסר פה בעצ :ר אמיר גילת"היו

 ככה, הטלוויזיה בערבית. מדוע? כי לרדיו בערבית אני רוצה לקרוא מדיה בערבית. 

 מדיה היא מדיה, היא כוללת הכול.  :יעקב בורובסקי

שנייה, רגע, תסתכלו רגע על הטבלה. יש טלוויזיה  :ר אמיר גילת"היו

ישראל, יש קול ישראל, יש מדיה חדשה שנקרא לה מדיה דיגיטלית ויש מדיה 

 רבית. חסר פה רובריקה של טלוויזיה בערבית. בע

המדיה בערבית כוללת הכול. עכשיו אתה רוצה עוד  :יעקב בורובסקי

 משהו.

היום קול ישראל אם תרשה לי, אז אני אענה לך.   :ר אמיר גילת"היו

קול ישראל בערבית מטפל היום גם בערבית עושה גם את הרדיו וגם את האינטרנט. 

באתר האינטרנט בערבית, שאנחנו גם רוצים לתגבר אותו. ברדיו בערבית וגם 

כשהסתכלתי על המבנה הארגוני במבט ראשון, נראה לי לא הגיוני שרשת ד' שהיא 

קול ישראל בערבית, תהיה במעמד של מדיה, ולכן הייתה מחשבה שקול ישראל 

בערבית יהפוך להיות תחנה מתחנות קול ישראל. בעקבות המשא ומתן עם 

ם זה לא צלח, כמו עוד דברים נוספים. גם אגב ביקשו את זה חברי ועדת העיתונאי

המדיה הערבית של המליאה, ולכן כרגע הרדיו בערבית נשאר כמדיה עצמאית. 
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מבחינה סמנטית אני מציע שנקרא לזה המדיה בערבית, כשהוא יהיה רדיו ואינטרנט 

ה בעתיד. אז כרגע מה ואולי גם תחילת הבסיס, החלוץ לאיחוד כולל גם של הטלוויזי

שחסר פה זה טלוויזיה בערבית והמדיה בערבית שהיא קול ישראל בערבית פלוס 

 האינטרנט. 

עובדים. צריך  70אז בקול ישראל בערבית... יש  :מרסיה צוגמן

 להוציא מפה כדי להעביר לטלוויזיה בערבית.

זה טלוויזיה בערבית כרגע. הטלוויזיה בערבית,  :ר אמיר גילת"היו

 קראו לה הטלוויזיה בערבית, מה שסגרו עם הועדים. אין שינוי בעניין הזה. ת

 מה סגרו לגבי מספר העובדים? :מרסיה צוגמן

זה אז תיכף נגיע לזה, כשנגיע לטלוויזיה. לדעתי  :ר אמיר גילת"היו

בלי שינוי, אלא אם כן המנכ"ל מדווח על שינוי.  אני רק אומר, מדיה בערבית, 

 ו בערבית, וזה מספר העובדים ברדיו בערבית?בשבילך זה הרדי

 .70זה מה שכתוב שם.  :מרסיה צוגמן

זה הרדיו. זה תואם לך את המספרים של הרדיו.  :ר אמיר גילת"היו

תחת המשנה  יפה. זה לא שייך לטלוויזיה בערבית. תיכף אני אגיד לך את המספר.

 למנכ"ל, תפקיד שכבר מאויש כידוע, 

אולי יראון יודע כמה יש בטלוויזיה בערבית. נדמה  :פולנר-אסתי אפלבאום

 . 20לי 

 אני לא רוצה להגיד סתם. זה כמה עשרות.  :יראון רופין

כספים וכלכלה, טכנולוגיות,  -אוקי. מה יש לנו שם  :ר אמיר גילת"היו

 משאבי אנוש, אסטרטגיה, שיווק. גביה לא אמור להיטמע בכספים? 

 כן. :פולנר-אסתי אפלבאום

אז אנחנו מוחקים פה את גביה, מכניסים את זה  :ר אמיר גילת"היו

לכספים. תציינו את זה בהחלטות. ארגון ומנהל וקב"ט. אוקי, הלאה. אתה יודע 

 כמה עובדים יש בטלוויזיה בערבית, זליג? יש איזה שינוי במספר?

 לא, אותו דבר, מה שרשום.  :'זליג רבינוביץ

 לך היום וכמה יש פה?כמה עובדים יש  :ר אמיר גילת"היו
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 . 40%, לא 60%, זאת אומרת זה קיצוץ של 12 :איתנה גרגור

אוקי, הלאה. רגע, בואו נחכה ליו"ר ועדת ביקורת.  :ר אמיר גילת"היו

פה בנוגע לדוברות, היה רעיון לפצל את התפקיד של הדוברות לנוכח העובדה שיש 

ץ תקשורת להנהלה, תפקיד של סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה, שהתפקיד יהיה יוע

שאני לא נכנס כרגע אם הוא חיצוני או פנימי. תחת סמנכ"ל שיווק, תקשורת 

 שיווקית. אנחנו נגיע לזה אחר כך כשנדבר על סמנכ"ל שיווק. 

 תקשורת של המוצרים יותר.  :פולנר-אסתי אפלבאום

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

יווק יעסקו כאילו הרעיון המרכזי הוא שבש :פולנר-אסתי אפלבאום

בתקשורת של המוצרים. צריך לקדם את האירוויזיון, קודם את האירוויזיון. צריך 

לקדם את יומן יום שישי, מקדמים יומן יום שישי. צריך לקדם משדר ספורט, 

מקדמים משדר ספורט. הדוברות במטה היא דוברת יותר קרופורייט. זה נקרא 

יש  ר העסקי, מבין את המשמעות.קרופורייט ויחידות עסקיות. מי שמגיע מהמגז

אנשים שמתפקידם לתקשר את המוצרים ויש אנשים שמתפקידם לתקשר את 

הקרופורייט. זה שתי זירות שונות לחלוטין. זה גם שלושה, ארבעה תאים שונים, 

 וכדומה, וזה גם יביא לתשומת לב מירבית גם למוצרים וגם להנהלה. זה הרעיון. 

 שינוי?אז מה ה :ד חנה מצקביץ"עו

 בשיווק זה יושב בתקשורת שיווקית. :פולנר-אסתי אפלבאום

שעוסק בדוברות. יעוץ תקשורת להנהלה  :ר אמיר גילת"היו

 ולמוסדות. 

כאילו בקטע של כספים של הארגון, של החסויות,  :פולנר-אסתי אפלבאום

 של היוזמות, של המעורבות החברתית, של השוויון בין המינים, של מניעת הטרדות,

 של מדיניות. 

 תפקידו של הדובר? זה  :ד חנה מצקביץ"עו

כן, כן. לתקשר את המוצרים. זה יהיה בתקשורת  :פולנר-אסתי אפלבאום

 השיווקית.

 נגיע לזה תיכף.  :ר אמיר גילת"היו
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 לקדם כל הזמן את המוצרים.  :פולנר-אסתי אפלבאום

נהלה בהקשר הזה התפקיד יקרא יועץ תקשורת לה :ר אמיר גילת"היו

ולמוסדות והוא יעסוק בניהול משברים, כל הקשור בזירה התקשורתית, כמובן 

דברור שוטף אבל בעיקר אצלנו זה משברים, ולפנות זמן לגורם מקצועי שיטפל 

בדברור התוכן, בשיווק התוכן. זה לא רק הודעות לעיתונות, זה גם אירועי יחסי 

 ציבור. הלאה. 

נכ"ל יש את הקב"ט שראינו את זה קודם תחת המ. 2010יש לי פה דף מיולי 

בתרשים, ומופיע פה תפקיד של תכנון אסטרטגי ברמה של מנהל חטיבה. אני מציע 

שנקרא לזה מתאם מדיות. יש חשיבות רבה שתחת המנכ"ל, דיברנו על זה אז גם 

בתקופת המנכ"ל הקודם, יהיה מישהו שיראה את התמונה מלמעלה ויסייע למנכ"ל 

תאום בין המדיות. אז פה זה מופיע תכנון אסטרטגי. אני פשוט בכל מה שקשור ב

 רוצה לעשות שינוי סמנטי בשם. 

לדעתי זה היה צריך להיות בשיווק. לא ברור לי  :פולנר-אסתי אפלבאום

 התפקיד. 

 זה נכנס מתחת לקב"ט?  :מרסיה צוגמן

לא, לא, מתחת למנכ"ל. אני מצרף את זה  :ר אמיר גילת"היו

 ת הנייר, תוך שינוי השם תכנון אסטרטגי. לפרוטוקול, א

אסטרטגי  אפשר להבין מה ההבדל בין תכנון :ד חנה מצקביץ"עו

 לתאום אסטרטגי?

 תאום אסטרטגי מתבטל. יש רק תכנון אסטרטגי.  :ר אמיר גילת"היו

 ומה זה תכנון אסטרטגי, אתה אומר? :ד חנה מצקביץ"עו

שקלאר או אריה שקד. זה צריך לשאול את מוטי  :ר אמיר גילת"היו

הם כתבו את זה. אני מתקן את זה למתאם מדיה, כי אני לא מבין גם מה זה תכנון 

כמו שהמשנה למנכ"ל עוזר למנכ"ל  אסטרטגי. אני רוצה לקרוא לזה מתאם מדיה.

בתאום בין הסמנכ"לים, צריך להיות מישהו ליד המנכ"ל. אנחנו כל הזמן מדברים 

ות ורשות השידור ושני ערוצי טלוויזיה ושתי תחנות על חיבור הקשר בין כל המדי

 רדיו ומדיה דיגיטלית. מישהו שייסע לו בתאום בנושא התוכן. 
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 בנושא התוכן? :ד חנה מצקביץ"עו

 כן.  :ר אמיר גילת"היו

מותר לי להציע לכם? תורידו אסטרטגיה. תעשה  :יעקב בורובסקי

 תכנון ותאום.

 רא. מתאם מדיה זה נק :ר אמיר גילת"היו

תעשה תכנון ותאום. מתאם עוסק בין האגפים.  :יעקב בורובסקי

מתכנן מסתכל את הטווח הבינוני והארוך, יודע להניע עבודת מטה. בעברית, זה 

 הקמב"ץ.

טוב, תכנון ותאום מדיות. בקיצור, מתאם מדיות.  :ר אמיר גילת"היו

 רת.הלאה. בורו, חיכיתי לך. הייתה פה הערה של המבקרת לגבי הביקו

. זה 5תקנים שבמבנה הזה רשום  12היום יש  :איתנה גרגור

 . זה קיצוץ חריג, בלתי סביר. 60%קיצוץ של 

 ? זה קיצוץ בהסדר? 60%קוצצו  למה :יעקב בורובסקי

 אנחנו דנים פה בניירות שדנו בהם לפני שנתיים :ר אמיר גילת"היו

 , כמה עובדים? כמה משרות?והוגשו על ידי פילת. נכון, לא היה אף דיון. היום יש לך

 . 12 :איתנה גרגור

 . 40%משרות. אז  12 :ר אמיר גילת"היו

, מי שמוריד יעוץ 5-ל 12-מי שמוריד ביקורת מ :יעקב בורובסקי

 ?12ונשאר  12משפטי, כמה היה יעוץ משפטי? 

 כן. :איתנה גרגור

, אומר, אני לא רוצה 5-ל 12-מי שמוריד ביקורת מ :יעקב בורובסקי

 ורת. זה מה הוא אומר. ביק

גם תיקחו בחשבון שמבקר המדינה ביקש ממני  :איתנה גרגור

 לדווח על כל משרה שיורדת.

  אני אגיד לך מהי הורדה סבירה. :יעקב בורובסקי

 .40% :ר אמיר גילת"היו

 אנשים. זה נראה לי סביר. 9-כן. אתה יכול להגיע ל :יעקב בורובסקי
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 למספרים. אל תתייחסו  :ר אמיר גילת"היו

לא  40%לא, אני אומר מה זה סביר, אם אני מוריד  :יעקב בורובסקי

רוחבי ובאה המבקרת ואומרת, זה.. יש לי את  40%למבקר, לכולם. אם יורדים 

 היכולת להסתכל לה בעיניים ולהגיד, אז זה בסדר גמור.

חוץ מתיקון המספר, שאני מסכימה איתך, מה  :פולנר-אסתי אפלבאום

י ביקורת במיקור חוץ? אני למשל לוקחת ומסתכלת על רשות שדות עמדתך כלפ

 התעופה למשל. 

 היא לא מרוצה. :איתנה גרגור

 מהמיקור חוץ? אני שמעתי שהיא מרוצה. :פולנר-אסתי אפלבאום

עמדתי שאפשר להמיר חלק מעבודת הביקורת  :יעקב בורובסקי

או רואי חשבון מוסמכים.  במיקור חוץ.  אין לי שום בעיה.  או עורכי דין מוסמכים

 אין לי בעיה. 

אני לא בעד כיוון שאני חושבת שזה מייקר את  :איתנה גרגור

שקל  200-250שקל לשעה. במיקור חוץ זה יהיה  50-הכול. היום אני מעסיקה ב

 לשעה. 

איתנה, יש לשירות המדינה תעריפים סגורים  :פולנר-אסתי אפלבאום

 למיקור חוץ. 

כדי להיכנס לנושא מסוים, זה יאריך את אבל  :איתנה גרגור

היום אני יכולה לתת מענה מאוד מיידי בגלל שמכירים את המערכת. זה  התהליך.

 גם יהיה יותר זול. 

 האם רק הביקורת יורדת?  :יעקב בורובסקי

 לא, :ר אמיר גילת"היו

 נציבות פניות הציבור לא ירד ולשכה משפטית לא :איתנה גרגור

 ירד.

אם ביקורת הפנים זה הדבר היחידי שיורד, אני  :קייעקב בורובס

 מתנגד.
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הוא גם מכניס, הוא לא מוציא. הוא גם מכניס  :איתנה גרגור

 לרשות. 

 . 40%-כל הרשות יורדת ב :'זליג רבינוביץ

הרשות, אני יודע שהיא יורדת. אני מדבר עכשיו על  :יעקב בורובסקי

 לשכת המנכ"ל.

 ירדה? לשכת המנכ"ל :ד חנה מצקביץ"עו

 אני שואל. :יעקב בורובסקי

 ירדה.  :יוני בן מנחם

הלשכות שלכם גם. הלשכה שלכם עלתה ולשכת  :ד חנה מצקביץ"עו

 המנכ"ל עלתה. 

אני לא אתן ידי בשום פנים ואופן להורדה של גוף  :יעקב בורובסקי

שהוא לא שוויוני והוא גוף ביקורת. אין דבר כזה. עכשיו תראו לי איפה ירדו 

 ים נוספים במטה. מספר

טוב, בוא נמשיך את הדיון. נחזור לזה. תמשיך  :ר אמיר גילת"היו

 בבקשה. 

נהג, מזכיר, רכז לשכה, משנה למנכ"ל, דובר ויחסי  :יעקב בורובסקי

 ציבור. אין מספרים שהיו ונשארו?

יועץ תקשורת כפוף למנכ"ל ולמוסדות. זה לא  :ר אמיר גילת"היו

 בלשכת מנכ"ל.

 לפי התשריט הזה, זה בדיוק לשכת מנכ"ל.  :סקייעקב בורוב

אני אומר שלא. לכן אני מתקן. הוא לא שייך  :ר אמיר גילת"היו

 ללשכת מנכ"ל, הוא כפוף למנכ"ל. 

צין ביטחון צריך להיות כפוף רגע, רגע, למה ק :פולנר-אסתי אפלבאום

 ללשכת מנכ"ל?

ללשכת הוא לא כפוף, הוא כפוף למנכ"ל, לא  :ר אמיר גילת"היו

 מנכ"ל.

 זה לפי החוק. :מרסיה צוגמן
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כרגע לא הורדתם לאף אחד חוץ מהמבקרת. אם  :יעקב בורובסקי

 זה המסר שאנחנו רוצים לתת, חד משמעית אני מתנגד. 

 הלאה.  :ר אמיר גילת"היו

 כמה רשום פה עכשיו הכספים וכלכלה?  :פולנר-אסתי אפלבאום

 . 39 :מורן מן

למיטב ידיעתי. אני זוכרת שפעם ערן  70ם יש היו :פולנר-אסתי אפלבאום

 איש, אז זה צמצום. 70אמר לי. 

את העיתונאים,  22-לאוצר אנחנו צריכים להגיש ב :ר אמיר גילת"היו

 נכון? 

 כן. :יעקב בורובסקי

 אז בואו נעבור ברשותכם לעיתונאים.  :ר אמיר גילת"היו

 מאה אחוז. :יעקב בורובסקי

 לעיתונאים. תעביר  :ר אמיר גילת"היו

בין אגודת אני מסכים מראש שמה שסוכם  :יעקב בורובסקי

אני תומך את ידיי לעניין הזה. אני מתנגד לפגיעה חד  העיתונאים לבין ההנהלה.

 צדדית בביקורת.

אני רק רוצה שתדעו מה השינויים שעשינו בתחום  :ר אמיר גילת"היו

ספנו פונקציה חשובה להבדיל מהמבנה הקיים של הטלוויזיה, הוהטלוויזיה. 

שקוראים לה אסטרטגיית שידור. זה בן אדם שיקח את לוח המשדרים, יהיה אחראי 

עליו, הוא כפוף ישירות למנהל הטלוויזיה. אין היום ברשות מישהו, כמו שאתם 

רואים בדיוני ועדת תוכן, אחד שאחראי על לוח המשדרים. פעם זה תוכניות, פעם זה 

 חדשות ויש קונפליקט. 

זו פונקציה שחייבת להיות במטה ולא בטלוויזיה.  :פולנר-תי אפלבאוםאס

שאנחנו נתווכח על זה. זה פונקציה שצריכה לראות  300-אני אגיד את זה בפעם ה

את כל התמהיל וכל המפה ולא רק את הטלוויזיה, כי עוד פעם אנחנו מאבדים את 

 הקשר בין המדיות. 

 יש במטה.במטה יש. אצל חגית  :ר אמיר גילת"היו
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 את צריכה מישהו בשטח, שמתעל את הזרועות.  :יעקב בורובסקי

 כל עוד זה יהיה מתואם עם למעלה, לא אכפת לי. :גב אסתי

אסתי, יש אצל חגית את כל הנושא של המחקר  :ר אמיר גילת"היו

 וכו'.

לא, לאו דווקא אצל חגית. יכול להיות שזה צריך  :פולנר-אסתי אפלבאום

 ם, אצל העורך הראשי, אני לא יודעת.להיות אצל המתא

שנייה רגע, יש אצל חגית פונקציה של אסטרטגיה.  :ר אמיר גילת"היו

היא נקראת סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה. ככה קוראים לה. זה אחד. שניים, הוספנו 

את כל התמונה כולה וידע עכשיו את המתאם מדיה ולא בכדי, כדי שמישהו יראה 

יש שאחראי בטלוויזיה לקחת את המדיניות ולגזור אותה לתאם ביניהם. פה זה הא

 11עד  10-ו 9עד  8-לקווי פעולה בטלוויזיה, בלוח השידורים, בשיבוץ של מה יש ב

וכו'. עוד הערה, רפרנטים של מדיה דיגיטלית. בכל יחידת תוכן הכנסנו עכשיו 

לומר רפרנטים של המדיה הדיגיטלית. הם יושבים פיזית בתוך יחידת התוכן, כ

בחטיבת החדשות בטלוויזיה, חטיבת התוכניות בטלוויזיה, ברדיו וכו' וכו'. הם 

יספרו במניין האנשים של המדיה הדיגיטלית, כלומר הם ישבו פיזית בתוך מערכת 

מבט, כדי שיוכלו להיות מחוברים לחומר ולשטח. הכפיפות המקצועית שלהם היא 

 למדיה הדיגיטלית.

שכל מי שנכנס, אתה צריך להוציא אתה שם לב  :מרסיה צוגמן

 מישהו אחר.

 ברור, ברור.  :ר אמיר גילת"היו

 זה הוסכם כבר, השינויים האלה? :ד חנה מצקביץ"עו

 כן, כן. :ר אמיר גילת"היו

 כל מה שמוצג פה, מוסכם. :יעקב בורובסקי

אני מצרף גם את העמוד הזה לפרוטוקול והוא  :ר אמיר גילת"היו

 מוסכם. 

סתם בשביל ההשכלה שלי, המספרים של תפעול  :קייעקב בורובס

 והפקה, כמה היה קודם? מכמה זה ירד? איפה המסה שיורדת?



 ועד המנהל
.20135.19 44 

 .162עכשיו זה  :פולנר-אסתי אפלבאום

אני לא יודע להגיד, כי אני לא עשיתי את זה לפני  :'זליג רבינוביץ

 שנתיים ומשהו, ואני לא מתעסק בכוח אדם, אבל אלה המספרים.

אם אתה רוצה שנאשר בלי לראות, אז עדיף. אם  :סקייעקב בורוב

אתה רוצה עם לראות, הייתי רוצה לראות פה את כל המספרים כדי לראות אם נתת 

את המשקל. הרי כמו שאומרת מרסיה, אני צריך לאשר. תאר לך באופן הכי 

תיאורטי שאגודת העיתונאים וההנהלה לא ראו את טובת רשות השידור כשהם פנו 

אופן הכי תיאורטי, חס וחלילה, לא במקום הזה. אני רוצה לדעת איפה אליה, ב

המשקל הדרמטי שיורד, שלא יהיה מצב שאנחנו בסוף מאשרים איזה פירמידה שיש 

בה מיקוח אדיר של המנהלות ורגליים רזות. לא יודע. לא יודע. אז אם אתם 

 מאלצים אותי לצלול, אני רוצה לקפוץ לבריכה עם מים.

רגע, מרסיה, לגבי הטכנאים. את היית אז במשא  :ר גילתר אמי"היו

 ומתן עם הטכנאים. זה הרי מופיע כנספח בהסכם. שם יש ירידה? מה השינוי? 

 אני לא זוכרת בעל פה. :מרסיה צוגמן

יש לי הצעת החלטה בשבילך. אנחנו נתמוך בהסכם  :יעקב בורובסקי

יבוא, יעשה עבודה, שתדע  כי כפי שהוא מוצג, אבל באמת שווה פעם אחת שמישהו

, יש לו 1,900-, אבל ה1,900לעצמך. מחר אתה צריך להסביר מה השינוי. אתה אומר 

 מדרגת משנה ואחרי זה יש עוד מדרגת משנה. מה אתה תדע להגיד? 

אני מקבל כל מה שאתה אומר. אני מזכיר מה  :ר אמיר גילת"היו

וסכם גם על האגודות, משנה. שאמרנו גם לפני שנתיים וגם לפני שלוש וגם לפני 

שהמבנה הארגוני יבחן מחדש בעוד שנה. אנחנו כולנו נכנסים עכשיו לארגון שאף 

אחד לא יודע איך, קראתי לזה המפלצת הזאת, תתנהל בתקופת הרפורמה, והוא 

 יבחן מחדש גם תוך כדי תנועה.

אם אתה רוצה לרדת לפירוט, אז צריכים להיות  :יעקב בורובסקי

זר כדי לראות האם ניתנו משקלות אמיתיים, האם ניתנו משקלות מדומים, פה כלי ע

האם במספרים שאנחנו מאשרים יש תכלית לשיפור השידור, כן או לא, בלי לגעת 

 בתוכן. תכלית סכמטית. אתה צריך לראות האם אתה מייצר פה משהו טוב.
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אז אני מציע ככה, בכל מה שקשור באגודת  :ר אמיר גילת"היו

בחודש,  22-אים, מאחר ואנחנו צריכים גם להיות כבולים ללוח הזמנים של ההעיתונ

אנחנו מאשרים את המבנה הארגוני של המדיות, כמובן חוץ ממה שכבר הסכמנו 

  לאשר קודם.

 אתם לא יכולים לאשר. אתם לא שמעתם, :מרסיה צוגמן

 מה את רוצה שנשמע? :יעקב בורובסקי

 פעם.  80ראו את זה כבר  אבל מרסיה, הם :ר אמיר גילת"היו

 לא, יש פה שינויים.  :מרסיה צוגמן

איזה שינוי הם לא יודעים? אנחנו מדברים על  :ר אמיר גילת"היו

למען הסר ספק, הועד המנהל נחשף למבנה המבנה הארגוני הזה כבר שנתיים. 

הארגוני הזה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע ולא חמש בשנתיים 

יו התפתחויות של הימים האחרונים שההנהלה סיכמה עם אגודת האחרונות. ה

 העיתונאים. הבאתי אותם עכשיו לידיעת הועד המנהל. זה הכול. 

אני מבקש לחדד שאני מתנגד התנגדות נמרצת  :יעקב בורובסקי

, והמספרים כפי שהופיעו פה אינם שוויוניים. הם מגמתיים, לקיצוץ המוצע בביקורת

קווה שזה לא במתכוון, הם מייצרים מצג שיד מתכוונת להפחית הם מייצרים, אני מ

 את הביקורת דרך השינויים במבנה הארגוני. אסור לתת לזה יד.

 טוב.  :ר אמיר גילת"היו

 זה אותם מספרים שההנהלה הקודמת נתנה.  :יוני בן מנחם

 אני באתי אליך בטענות?  :יעקב בורובסקי

יהיה ברור, לפרוטוקול.  לא, אני רק רוצה שזה :יוני בן מנחם

 ההנהלה הנוכחית לא נגעה בזה ולא שינתה. 

 מקובל עלי ואני מתנגד. :יעקב בורובסקי

לגבי המדיות, אנחנו מאשרים את המבנה של  :ר אמיר גילת"היו

בחודש. אנחנו נמשיך ונקיים  22-המדיות כפי שצריך להגיד לממונה על השכר ב

, כולל תשובות לשאלות שלך, כולל הביקורת, דיונים על כל המטה ועל כל מה שצריך

 לשכה משפטית, אגף הכספים, כל מה שצריך עוד לדון. 
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אז אני רוצה שההחלטה תהיה שיתקיים דיון ולא  :יעקב בורובסקי

 נתקבלו החלטות והמספרים לא מחייבים. 

למעט העיתונאים, למעט  ה.לכן חידדתי את ז :ר אמיר גילת"היו

 נו מאשרים. המדיות, אנחהמדיות. 

המספרים האלה אושרו. זה אושר כבר. זה היה  :ד חנה מצקביץ"עו

 חלק מההסכם עם ההסתדרות. 

היא לא לפגוע במה  אז המגמה שלנו באופן עקרוני :יעקב בורובסקי

באופן עקרוני. יחד עם זאת, אם המספר הכולל יחייב הפחתה, אני רוצה שאושר. 

 לא במשקל א' או במשקל ב'. לראות שההפחתה נמצאת בכל המשקלות ו

אוקי, ההחלטה היא, המבנה הארגוני מאושר. בכל  :ר אמיר גילת"היו

 מה שקשור לאגודת העיתונאים, יובא לממונה על השכר.

לא, המבנה הארגוני מאושר בכל מה שקשור  :יעקב בורובסקי

 לאגודת העיתונאים. לנושא העיתונאים. 

בנוגע לביקורת, ללשכה יתקיים דיון נפרד  :ר אמיר גילת"היו

 המשפטית, אגף הכספים, טכנולוגיות ומשאבי אנוש.

אם יתקיים דיון נפרד,  צריך להתקיים דיון נפרד  :ד חנה מצקביץ"עו

 גם על המתאם מדיה ותכנון אסטרטגי.

הועד המנהל סוברני להחליט מה שהוא רוצה. זה  :ר אמיר גילת"היו

 חוות דעת משפטית? 

ני אומרת שאתם אישרתם בהינף יד פה משרות א :ד חנה מצקביץ"עו

 חדשות שאתם לא יודעים מה הן, לא בדקתם אותן. 

 איך את יודעת שלא בדקנו? היה דיון כבר במקום :ר אמיר גילת"היו

אחר. הנייר שאת אוחזת בידך, אני לא רוצה להטעות אבל אני חושב שהוא מיוני 

 . הוא לא הומצא עכשיו. התפקיד קיים שם. 2011

חנה, לא תהיה פגיעה בלשכה המשפטית, ואמרתי  :יעקב בורובסקי

את זה בדיון של ועדת הביקורת. שומרי הסף לא יפגעו. אם יסתבר שיש הפחתה, אז 

בסופו של יום יכול מאוד להיות, אני לא יודע להגיד לך, שאולי משרה, אולי עוד 



 ועד המנהל
.20135.19 47 

נחנו שם, אני רק משרה תומר בעבודה פרטית. יכול מאוד להיות. אני לא אומר שא

התמנון הזה אומר, אני חושב שהמתאם הוא בתום לב והוא ביושרה וצריך להיות. 

שנקרא רשות השידור, והתכנון לטווח בינוני וארוך הוא מחויב המציאות וזה בסדר 

לעשות את זה. אתם אומרים שזה כבר בהסכמה של אגודת העיתונאים, אז זה 

 גוף. נקודה. מצוין. לא תהיה פגיעה מכוונת בשום

חוץ מזה, חנה, הדיון, אם רגע ננסה להפריד את  :פולנר-אסתי אפלבאום

המישור האמוציונאלי, כל הדיון גם ביחס לביקורת וגם ללשכה המשפטית וגם 

 לכספים דרך אגב, צריך להיבחן מול המשימות. 

 בהחלט. :ד חנה מצקביץ"עו

י התעסקויות, זה ברגע שיש ריבוי משימות וריבו :פולנר-אסתי אפלבאום

 מכתיב,

... אנחנו בעומס בלתי רגיל. אנחנו לא עומדים  :ד חנה מצקביץ"עו

 בדברים.

חנה, אני עושה כל הזמן השוואה, דרך אגב, עם  :פולנר-אסתי אפלבאום

רשות שדות התעופה לגבי המספרים והכמויות. בואו נגדיל, ניקח גרייס. אני חושבת 

הסתייע יותר בייעוץ חיצוני, אפשר, כי המטרה למשל, א', אם יש מצוקה וצריך ל

שלנו בסופו של דבר לא לגלוש במספר העובדים, שזו המטרה המרכזית שלנו, מבלי 

לפגוע בעבודה. אותה מידה גם אמרתי לגבי הביקורת. לי היה ניסיון טוב עם ביקורת 

חיצונית. למשל במחלקת הכספים, ניקח מקום שאין אמוציות. מחלקת הכספים, 

הזוי. נראה לי  שיש... במחלקת הכספים.ני זוכרת בזמנו את המספר שנאמר פה. א

 פשוט מספר הזוי.

אני מבקשת, לפני שאתם מקיימים דיון, אני  :ד חנה מצקביץ"עו

 שבתי שאתם העברתם היום משהו שמוסכם.ח

הגיע לי עכשיו, הנה בעותקים מודפסים. הטיוטות  :ר אמיר גילת"היו

 עכשיו. של הדברים שסוכמו 
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אז אני מבקשת, אני מבינה שאתם רוצים לקיים  :ד חנה מצקביץ"עו

דיון על הלשכה המשפטית ואני מבינה שאתם רוצים להפחית את מספר האנשים 

 שם, אז אני רוצה לדעת את זה מראש כדי שאני אבוא מוכנה. 

 תבואי מוכנה.  :ר אמיר גילת"היו

זושהי בדיקה, מאחר וזה אמיר, אפשר לעשות אי :פולנר-אסתי אפלבאום

 דברים ישנים, אפשר לעשות איזו בדיקה.

אנחנו דוחים את הדיון הזה כבר כמה חודשים. אני  :ר אמיר גילת"היו

 לא מבין מה חדש בזה. 

 מה חדש בזה? זה חדש.  :ד חנה מצקביץ"עו

 אוקי. לא התקבלה החלטה, אנחנו בוחנים. :ר אמיר גילת"היו

 מור.בסדר ג :ד חנה מצקביץ"עו

 תודה. :ר אמיר גילת"היו

 

 ישיבת הועדה ננעלה

 


