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 ישיבת הועד המנהל
 2 23.7.2013תל אביב, 

אני פותח את ישיבת הוועד המנהל. מאחר ואין  ר אמיר גילת:"היו

ות עדכון לגבי כנראה קבורום, אנחנו נתחיל בדיווחים. אני מבקש מסמנכ"ל טכנולוגי

והשני זה נושא הדיגיטציה. חשוב מאוד  HD-שני נושאים מרכזיים: אחד זה נושא ה

שבמסגרת הבקרה של הוועד המנהל אחרי התהליכים השונים, אנחנו נשמע גם את 

 העדכון הזה אם אין קבורום. החברים יוכלו לקרוא אותו אחר כך בפרוטוקול. 

 , אם אפשר להעלות אותה.אבל יש לי בעיה לפני כן :רפי יהושע

לא, קודם נתחיל עם העדכון. אני חוזר ואומר,  :ר אמיר גילת"היו

מאחר ואין קבורום, אנחנו כרגע לא בפורום של קבלת החלטות. אני מנצל את זה 

למה שרציתי ממילא, פיקוח ובקרה של הוועד המנהל אחר התהליכים השונים 

 א הדיגיטציה. בבקשה.ונוש HD-שקשורים לנושא הטכנולוגי, נושא ה

, להכין חומר יו"רהמנכ"ל שלח אלי מכתב מה :רפי יהושע

סעיפים  6סעיפים,  9-הסעיפים. מתוך  9במכתבו רשם  היו"רלישיבת הוועד המנהל. 

דרך המנכ"ל, שמפרט כל אחת  ליו"רהכנתי מכתב תשובה . - - -צריך בתחום ה 

 שובה. אז אנחנו ניקח שאלה שאלה, תשובה ת מהשאלות שלו.

 רפי, אתה יכול רק להסביר על מה מדובר?  :לינדה בר

כתב למנכ"ל : "הנדון, התקדמות פרוייקט  היו"ר :רפי יהושע

ציה שהציג דבר תמונת המצב של פרוייקט הדיגיטהדיגיטציה. אבקש לקבל פירוט ב

 בבחירת אדריכל לתכנון חדש?  - - -רפי יהושע, כדלקמן. איפה עומד 

עזוב את המכתבים, בו תן במילים שלך עדכון.  :ר אמיר גילת"היו

 המכתבים, אנחנו קראנו. 

במילים שלי, דבר ראשון אנחנו נתכנס לנושא  :רפי יהושע

הדיגיטציה. הדיגיטציה נמצאת בשלב מתקדם מאוד. נבחר אדריכל שהתפקיד שלו 

 - - -לתכנן 

 התחלת פרוייקט הדיגיטציה נמצא בשלב מתקדם. :ר אמיר גילת"היו

בוא נגיד, אחרי עידן ארוך שהפרויקט הזה לא זז  :פי יהושער

מילימטר, הגענו לשלב שכבר הפרוייקט מתחיל לנוע בצורה יפה. באמת אני רוצה 
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על הדחיפה, שמביא את הפרוייקט הזה  יו"רלהודות למנכ"ל על הדחיפה שלו, ול

יצאנו  באמת לשלב ישום. אני חושב שזה באמת פרוייקט לאומי מבחינה ציבורית.

הוקם צוות  .חדר השרתים למכרז פומבי לבחירת אדריכל. נבחר אדריכל תכנון

בראשותו של אלי קרייתי ונציגים של הארכיון של מחלקת החישוב, של חטיבת 

ההנדסה, חטיבת ההפקה, לראות מה הדרישות מחדר השרתים. אנחנו נמצאים 

רז לבינוי חדר עכשיו בקשר עם תומר, ואני מקווה שעד סוף החודש יצא מכ

 השרתים.

 איפה הוא ימוקם? :'חנה מצקביץ

ימוקם בצמוד לארכיון. ממוקם גם בצמוד לחדר  :רפי יהושע

 הדיגיטציה שבנינו בירושלים. 

 לוח זמנים? :ר אמיר גילת"היו

באוגוסט אנחנו רוצים לצאת למכרז. תוך  1-ב :רפי יהושע

דצמבר אנחנו רוצים לזווד את שלושה שבועות לבחור זוכה, ואני מקווה שעד תחילת 

 החדר בציוד.

 לבניית חדר השרתים. :ר אמיר גילת"היו

 ודאי. :רפי יהושע

 שהעלות של הדבר הזה? :ר אמיר גילת"היו

העלות של הדבר הזה, הבינוי ומיזוג אוויר, רצפה  :רפי יהושע

ני מיליון שקל. במקביל, קם צוות נוסף להכין מפרט טכ 2-צפה, כל הדברים מסביב כ

, כל נושא השרתים LDO-לחדר השרתים. זה כולל רובוט לאחסון הקלטות ה

שנמצא באחריות שירותי ההנדסה והטלוויזיה, כל מערך הניהול הדיגיטלי, ארכיון 

וכל הדברים  HD-מול מל"מ, מל"מ מול הארכיון, ארכיון מול כל הקלטות של ה

עמוס אבל הוא מראה הישנים. אנחנו גם פה מקווים עם תומר, אני מבין שהוא 

 באוגוסט לצאת למכרז לציוד של חדר השרתים. 1-נכונות גדולה מאוד גם ב

 עלות?  :ר אמיר גילת"היו

 מיליון שקלים. 3-עלות של הציוד הזה, זה קרוב ל :רפי יהושע
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אנחנו זוכרים את המספרים, המשך לישיבה, של  :ר אמיר גילת"היו

 מיליון בינתיים לדיגיטציה.  5עוד 

 רק לחדר. :י יהושערפ

 בינתיים. אני סופר איתך. :ר אמיר גילת"היו

במקביל,  זה מה שקורה בנושאי הארכיון. :רפי יהושע

לשמחתנו הרבה יצא מכרז פומבי לבחירת חברה שתעשה את כל נושא שימור 

הפילם. חברת אולפני תל אביב זכתה במכרז, והשבוע, ביום ראשון היינו בילי ואני 

 4תל אביב. בנו שם חדר מדהים מבחינה טכנולוגית. מיקמו שם  בסיור באולפני

 שעות.  10משמרות ביום של  2סטנדיקים שיעבדו 

 ממתי? :ר אמיר גילת"היו

כבר עובדים. מיום ראשון כבר עובדים בפול טיים.  :רפי יהושע

 נשלחה מנה ראשונה של פילם לשימור.

 כמה שעות? :ר אמיר גילת"היו

ים. זה פיילוט ראשוני שלנו. התחלנו גם סרט 100 :רפי יהושע

נהלי עבודה, הארכיון מול אולפני תל אביב, שלא יקרה עוד פעם דוח של איתנה. יש 

ים עושים, לייסרור שבודק כל פילם ופילם, כמה זמן עובדים עליו, כמה ספומרטשם נ

על ציה נפגעת, לא נפגעת. יש דף עבודה מאוד מאוד מפורט שיהיה לנו מעקב מאינפור

כל שעה ושעה. לא ניתן למדוד את שעות העבודה. זה גם אמרנו בהתחלה וגם אמרתי 

 למבקר המדינה. 

 יש שם מפקח מטעם הרשות. :יוני בן מנחם

 כן. הוא נמצא שם.   :רפי יהושע

 פרוייקט הדיגיטציה? הוא אחראי על :ר אמיר גילת"היו

ר, וולף לא, יש לנו מפקח על הדיגיטציה, זה פנסיונ :רפי יהושע

 מנחם.

תסביר לי את המשפט המטריד, לא ניתן לאמוד  :ר אמיר גילת"היו

 את שעות העבודה. 
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של כשהיינו שם הביאו לנו שני סרטים, סרט אחד  :רפי יהושע

ם. שים לייסריספ 128דקות היו  10-דקות. בסרט של ה 10דקות וסרט אחד של  50

 לב לכמות.

 דקות. 10על סרט שהוא יש להשקיע יותר עבודה  :איתנה גרגור

 לא, לא. :רפי יהושע

 תלוי באיכות של הסרט. :יוני בן מנחם

 תלוי באיכות של הסרט.  :איתנה גרגור

רפי, מי מוודא שאנחנו משלמים עבור מה שאנחנו  :ר אמיר גילת"היו

 מקבלים? 

יפה מאוד. אז בדף העבודה שלנו חלק מהמעקב זה  :רפי יהושע

דקות  10-שה על כל סרט וסרט. נגיד הסרט הזה של הרים שהוא עולייסכמות הספ

דקות זה שעה וחצי עבודה.  50-שעות עבודה, אבל כנגד זה הסרט של ה 3זה מינימום 

ספלייסר זה הדבקה של הסרטים. איך מדביקים פילם? לוקחים דבק סלוטייפ, 

מדביקים אותו וממשיכים. כתוצאה מזה שהסרטים כל כך רעננים וטובים אצלנו, 

מרו אותם באיכות כל כך טובה, כל הדבק נמס, חלק רטוב וחלק יבש. מה שיבש, ש

המצב יותר טוב. מה שרטוב, הוא נמס, הוא דביק, אז העבודה עליו הרבה יותר 

גדולה. צריך לנקות את זה, לשייף את זה. הרבה עבודה סיזיפית עם חומר די רעיל, 

יניקה של כל אדי הגזים של דרך אגב. חלק מההתחייבות שלו, לבנות שם מערכת 

מכונות.  4החומרים האלה, הוא בנה ועשה, ככה שהעסק עובד יפה. בינתיים יש לו 

מכונות ואני מקווה שהעסק ירוץ כמה שיותר מהר. סוף  4הוא בשלבי רכישה של עוד 

עובדי כוח  4-כל סוף קיבלנו אישור מהוועד המנהל, שמאשרים לנו לקלוט את ה

ות את הקופסאות ולשים ברקוד חדש לכל מה שנלווה בזה. האדם בארכיון ולנק

בנוסף, אגף מערכות מידע פיתח לנו תוכנה חדשה שתוכל לקשר בין המל"מ למערך 

יחידות ברקודים  4החדש. עשינו ניסוי, העסק הזה עובד. בנוסף רכשנו  HD-ה

זה  חדשים לעשות לכל יחידה עכשיו שתצא למעקב, יעשו לה ברקוד חדש, יכניסו את

ביו, שזו התוכנה הממוחשבת בארכיון, וככה יהיה לנו מעקב יותר  למערכת האיזי

צמוד על החומר שיש בארכיון ונקבל הרבה יותר דאטא על כל סרט וסרט. זה מה 



 ישיבת הועד המנהל
 6 23.7.2013תל אביב, 

שמתייחס לכל הנושא של הדיגיטציה. עלות משוערת ראשונית של שימור הפילם 

 סכום הזה. אני מאמין שזה יעבור את ה מיליון. 5-הוא קרוב ל

 ?10הוא  :ר אמיר גילת"היו

 .10-הגענו ל :רפי יהושע

 הכול? 2013-ב :ר אמיר גילת"היו

 . 2013-הכול ב :רפי יהושע

 מיליון? 5-איך תספיק להוציא את ה :ר אמיר גילת"היו

למה אתה כשתהיה סמנכ"ל כספים, אענה לך.  :רפי יהושע

 שואל אותי שאלות שלא בתחום שלך בכלל?

 דיגיטציה. :יר גילתר אמ"היו

 מיליון. 10-יש לנו בעיה קשה בנושא של ה :רפי יהושע

 מיליון של מורשת? 10 :ר אמיר גילת"היו

 של מורשת. :רפי יהושע

 10שנייה, שנייה. אתה אומר, עכשיו אתה צריך  :ר אמיר גילת"היו

 מיליון שכולל בניית חדר השרתים, הציוד והתחלת העבודה של ההמרה. 

 של השימור. ההמרה לא עולה לנו כסף.  :רפי יהושע

 שימור של כמה שעות?  :ר אמיר גילת"היו

 שעות פילם אם אני לא טועה.  30,000יש לנו  :רפי יהושע

 זה העלות הכוללת. :ר אמיר גילת"היו

 שעות סרט. 30,000לא.  :רפי יהושע

 זה לא שעות עבודה.  :איתנה גרגור

 זה לא שעות עבודה.  :רפי יהושע

 שאלתי כמה זה בכסף.  :ר אמיר גילת"והי

 לא יודע. אף אחד לא יכול לצפות. :רפי יהושע

אני חושבת שצריך למצוא דרך, שאיזשהו גורם  :איתנה גרגור

 מקצועי יבחן את מספר השעות שנדרשות לפר שעת סרט.
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כל אלה ששימרו את הפילם בעולם, הממוצע היה  :רפי יהושע

 . שעה פילם לשעתיים וחצי עבודה

בוא נלך לאט לאט. אחד, לא מקובלת תשובה  :ר אמיר גילת"היו

 שאנחנו נכנסים לפרוייקט ולא יודעים מה העלות שלו. 

 יודעים. :רפי יהושע

 אתה אומר שלא יודעים. :ר אמיר גילת"היו

 יודעים.  :רפי יהושע

 מיליון, הוא אמר. 5 :איתנה גרגור

 לא, הוא אמר אחר כך.  :ר אמיר גילת"היו

 אחר כך יכול להיות שיהיה יותר. :י יהושערפ

 מיליון? 500מיליון?  50מה זה יותר,  :ר אמיר גילת"היו

כפול  3שעות.  3בכדי להיות בטוח בניתי שעה של  :רפי יהושע

 120-שקל. תכפיל ב 120-130שעות. ערך שעת עבודה אצלו זה  90,000זה  30,000

 - - -פלוס מע"מ, אנחנו מגיעים לסדר גודל 

 לא ניתן לעשות את זה גלובלי? :גאולה אבידן

 מי יקח את זה גלובלי?  :רפי יהושע

 אפשר לנסות. :גאולה אבידן

זה מה שעושים בכל העולם. אנחנו, הספרייה  :רפי יהושע

 הלאומית, איפה שאת רוצה, בסינמטק. שעת עבודה, שעת כסף. 

 50או  40כן, אבל כשאתה מדבר על ארכיון של  :גאולה אבידן

 שנות עבודה, זה קצת שונה ממשהו שהוא בשוטף. 

 שנות ארכיון.  40שנות עבודה.  8לא, זה  :ר אמיר גילת"היו

 שנות עבודה. 8-הפילם זה ל :רפי יהושע

בגלל שמדובר בכל כך הרבה, אז אני חושבת  :גאולה אבידן

 שהמדד היה אמור להיות הרבה יותר זול.

 8ות ארכיון. הוא מדבר על שנ 40את אומרת על  :ר אמיר גילת"היו

 שנות פילם. המכרז הזה רלוונטי רק לפילם. 
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אינץ', אנחנו מקבלים  2אינץ',  1בטות, יומטיקים,  :רפי יהושע

 את זה דרך טמטק ללא תמורה כספית.

כן, אבל אני אומרת, מאחר ומדובר בסדר גודל  :גאולה אבידן

 כזה, אז תמיד הגודל משפיע על התחשיב של המחיר. 

לשעת עבודה.  250עד  220בעולם את משלמת  :פי יהושער

 שקל. חצי מהמחיר. 120-130-אחרי שעשינו מכרז כזה, הגענו ל

 הוא היחיד פה בישראל? :גאולה אבידן

היה מכרז פומבי ורק אחד הגיש. אף אחד לא יקנה  :רפי יהושע

 100 בעלות שלכזו שהיו עורכים איתה, זה מכונת פילם  ,סטנדיקהיום מכונה, 

מכונות. הבן אדם, עוד לפני שעשה אפצ'י,  5או  4ומשהו אלף דולר.  אנחנו ביקשנו 

 השקיע כבר יותר ממיליון שקל. 

 , אבל הוא לא מסכן פה שום דבר.אוקיי :גאולה אבידן

 למה הוא לא מסכן? :רפי יהושע

 שנות עבודה. 8כי יש לו  :גאולה אבידן

אם מחר יגמר הכסף,  לא התחייבנו לו לשום דבר. :רפי יהושע

ב, דרך אגאנחנו לא נלך אליו. אין לנו שום מחויבות במכרז לכמות שעות העבודה. 

רווארד, הם לא מוכנים להתקרב לפילם. הם לא בהסכם שחתמנו עם אוניברסיטת ה

אינץ', סרטים מאוד  2אינץ',  1-היו טיפשים. את הכול הם הסכימו לטפל, ב

ו בשום מקום בעולם. למה? מפני שהם ידעו שהם בעייתיים. לפילם הם לא התחייב

 נכנסים לבור שהם לא יוכלו לצאת ממנו לעולם.

וא נכניס את הסיפור למסגרת כוללת. טוב רפי, ב :ר אמיר גילת"היו

מהיום, המצב שבו אין לנו לצורך העניין פרם אחד שמור ומונגש, כמה זמן יקח ומה 

ת השידור יהיה זמין באופן דיגיטלי? השלבים השונים של העבודה שבה ארכיון רשו

כי אתה דיברת עכשיו רק על הפילם. עכשיו תכניס פה את סיפור דנטק שהזכרת 

 ברמז. אז בוא תעשה את זה מסודר.

יש לנו את החוזה שהרשות חתמה עם דנטק על  :רפי יהושע

נושא הרדיו. היות והמפרט הטכני לא זהה בין הרדיו והטלוויזיה, אנחנו נמצאים 
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כשיו בשלבים סופיים לבניית המפרט הטכני, שזה נספח ג' בחוזה, שיושבים עליו ע

הצוותיים. אנחנו אמורים לסיים אותו בימים הקרובים. תומר צריך לתת לנו את 

שא של נספח באמת הוא עוזר לנו והוא מלווה אותנו גם בזה. נזכור את הנוהאישור. 

וע הבא, זה הדד ליין שנתתי, אנחנו נשלח , עד אמצע שב - - -ג'. ברגע שנספח ג' יהיה 

את זה לאישור. ברגע שהם יאשרו את זה, אנחנו נביא את זה לחתימה במוסדות 

 רשות השידור.

תגיד, אפשר לקבל טבלה שתכלול את כל  :ר אמיר גילת"היו

 הפרוייקט מנקודה אפס?

 יש לך פה ברחל ביתך הקטנה. :רפי יהושע

גנטים של לוחות זמנים ותקצבי של כל לא, לא, עם  :ר אמיר גילת"היו

 שלב, וגורם אחראי. 

אני אגיד לך את האמת, היות ואנחנו רציניים  :רפי יהושע

 התחילה השחיתה.  55-מיליון. מ 55מאוד מאוד, אני התחלתי עם תקציב של 

 זה לא הדיון עכשיו.  :ר אמיר גילת"היו

 אבל אין לנו ברירה.  :רפי יהושע

תקשיב רגע, אנחנו עכשיו בדיון אחר. אנחנו לא  :ר אמיר גילת"היו

הנושא כרגע הוא מעקב הוועד המנהל אחר פרוייקט הדיגיטציה. בדיון תקציבי. 

נקודה. ברור שיש לזה גם עלויות כספיות ואף אחד לא אומר שהפרויקט הזה לא 

יעלה כסף. אנחנו כרגע מנסים ללמוד כמה הוא יעלה בשביל לדעת איך לתקצב ומתי 

צב ומה לתקצב, אז אל תקפוץ עכשיו עם הנושאים התקציביים. הנושא כרגע לתק

הוא הדיגיטציה. אני שואל האם אפשר לקבל גנט של לוחות זמנים של הפרוייקט 

כולו מאפס עד סיום, מה זה שלב א', מה הוא כולל, מה העלות שלו, מה לוח הזמנים 

זה אחד. אחר כך שלב ב', כדי שנדע למתי לתקצב אותו ומי הגורם האחראי עליו. 

 אחר כך שלב ב'. 

 גורם אחראי יש רק אחד.  :רפי יהושע

 לא, שמעתי שאתה לא יכול לענות על כל השאלות. :ר אמיר גילת"היו

 מה אתה רוצה, שאני אענה על הרדיו? :רפי יהושע



 ישיבת הועד המנהל
 10 23.7.2013תל אביב, 

לא, אז יש עוד גורם. אני לא יודע אפילו למה אתה  :ר אמיר גילת"היו

 מתייחס.

, לא ראיתי מסגרת 9, 8, 7רשמתי לך במכתב  :ערפי יהוש

 האחריות שלי. לא שאני בורח מאחריות. 

 אז אין גורם אחד.  :ר אמיר גילת"היו

תגיד לי רק, בגדול, אם אתה יכול עכשיו, כמה  

שנים אמור לקחת הפרוייקט ומה העלות הכוללת שלו עד ההנגשה של הדיגיטציה 

 לציבור? 

מיליון  10-גשה, רצינו להעמיס על הכל נושא ההנ  :רפי יהושע

 לראובן, לחבר מרעיו, אבל הכסף עומד שם. שהיו אמורים להגיע 

אבל אתה עוד פעם קופץ לכסף. אני רוצה להבין  :ר אמיר גילת"היו

 את הפרוייקט בלי כסף. רק כמה הוא עולה, לא מה המקורות. 

 , אני אכין לך טבלה כזו.אוקיי :רפי יהושע

 בסדר. אז כמה העלות הכוללת?  :לתר אמיר גי"היו

 בסדר, אני אכין. :רפי יהושע

 אתה לא יודע? :ר אמיר גילת"היו

 אכין לך את הכול. :רפי יהושע

 . אוקיי :ר אמיר גילת"היו

אם היית בא ואומר לי לפני שבוע, הייתי אומר לך  :רפי יהושע

לפני קריסה. תשמע, עכשיו אנחנו ביקשנו לרענן את כל מערך המחשוב שלהם, הם 

 120שקל. סתם. עכשיו החשכ"ל יצא למכרז חדש. במקום  120לפני שבוע זה עלה 

מיליון, עכשיו הייתי יוצא טמבל, הם יגידו לך  10שקל. יתנו לך הנחה נגיד  90שקל, 

מיליון. היות ועכשיו יש לנו מחירים חדשים מהחשכ"ל לשנה  8-תשמע, לא, זה ירד ב

 ה מדויקת.הקרובה, נוכל לתת לך הערכ

 שיו תגיד לי, כמה שעות רדיו?עכ :ר אמיר גילת"היו

 מהיקף העבודה.  80%-רדיו, הקפנו קרוב ל :רפי יהושע

 כמה עכשיו רוצים, אתה יודע? :ר אמיר גילת"היו
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 לא. :רפי יהושע

 מי אחראי על זה? :ר אמיר גילת"היו

זה מנחם ומיקי מירו, אבל בכדי להקל עליהם,  :רפי יהושע

ודע שהם היו בקשיים לא קלים, הבאתי את מנהל שירות ההנדסה ברדיו, ואני י

בהלני המלכה. כל יום הוא משבץ לשם לחצי  8אפרים פורת לפתוח את אולפן 

 משמרת איש טכני לטפל בדיגיטציה שנשארה ברדיו, כולל מורשת. 

שוכבים  80%שנותרו?  20%-זאת אומרת, זה ה :ר אמיר גילת"היו

 של המנהלים ולא מורגשים. בקרטונים בחדרים

  - - -זה חלק מההנגשה שתקבל  :רפי יהושע

 מתי צפויה ההנגשה הזאת? :ר אמיר גילת"היו

 הגנט, :רפי יהושע

 הגנט עד סוף השבוע. ההנגשה? :ר אמיר גילת"היו

 ההנגשה תלויה בחדר השרתים. :רפי יהושע

ש את ברגע שיש חדר שרתים, אפשר להתחיל להנגי :ר אמיר גילת"היו

 הרדיו לציבור ומה שיגיע מהטלוויזיה?

 חלק מונגש כבר היום. :רפי יהושע

 .0.0%כן, אבל זה לא רציני.  :ר אמיר גילת"היו

 נכון.  :רפי יהושע

 רק בנושא הדיגיטציה?  2013-כמה אתה צריך ל :ר אמיר גילת"היו

אם הכול ילך ובאמת  2013על הדיגיטציה במהלך   :רפי יהושע

 מיליון. 11-אותנו, אני צריך קרוב לתומר ילווה 

 ?2013-שיוצאו ב :ר אמיר גילת"היו

 כן. :רפי יהושע

 ? - - -ערן, זה מתואם עם הנתונים של  :ר אמיר גילת"היו

 הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אתה שואל אותי.  :רפי יהושע

תוקצב כפי שאתה יודע, הרבה פחות. רק על  :ר אמיר גילת"היו

 , למה? תפרט אותם. 11נחנו מדברים. הדיגיטציה א
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. יצאו 8מיליון יצאו כבר. נשארו  3, 11-מתוך ה :רפי יהושע

 בתקציב הפיתוח. 

 מיליון עד סוף השנה, 16-אני פחות מ :רפי יהושע

 מיליון? 10 -כולל ה :ר אמיר גילת"היו

 מיליון.  10-כולל ה :רפי יהושע

 ליון של מורשת, מי 10-אבל אם יש לך את ה :ר אמיר גילת"היו

 מיליון, 8ועוד  10 :רפי יהושע

 מורשת זה כבר מסודר.  :ר אמיר גילת"היו

 של מורשת?  10אם יש לי  :רפי יהושע

 עכשיו איפה זה תקוע? :ר אמיר גילת"היו

זה תקוע בחילוקי דעות מקצועיים בינינו לבין קרן  :רפי יהושע

הגעתי איתו לסיכום, שבוועדת מורשת, כאשר היו חילוקי דעות ביני לבין ראובן ו

ההיגוי הוא ואני, כל נושא חילוקי הדעות בין הרשות לבין הקרן לגבי ניצול הכסף, 

הרשות או  יו"רוזה הוא ואני, נגיע לסידורים ואם יהיו חילוקי דעות בינינו, יהיה או 

המנכ"ל בראשות השידור או מזכיר הממשלה או מנכ"ל משרד ראש הממשלה, 

 ויפטרו את חילוקי הדעת. ידברו ביניהם

 אבל איפה זה תקוע? היו הסכמות. :ר אמיר גילת"היו

מה שתקוע זה הדעה המקצועית של תומר, של ערן  :רפי יהושע

שאנחנו  מוכרים את הנכס של רשות השידור, את הארכיון שהם טוענים  ,ומודי

 בנזיד עדשים.

 למה אנחנו מוכרים אותו? :ר אמיר גילת"היו

מיליון שקל אין מקום  10נחנו חושבים שתמורת א :ערן הורן

 לתת להם זכויות בעלות.

 הם רוצים זכויות בעלות?  :ר אמיר גילת"היו

 הם רוצים זכויות בעלות.  :ערן הורן

זה העקרונות שעליהם דובר היו כאלה: אחד,  :ר אמיר גילת"היו

ששוכב  נה, שאני לא רואה עם זה שום בעיה. עותקך המדיהנושא של עותק בגנז
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בכספת והם לא עושים איתו כלום, לצרכי שימור בלבד. זה אפילו אולי מבורך. 

 חלילה, קורה משהו לעותק שלנו, יש עוד עותק גיבוי. 

אחד מכיווני המחשבה שלנו, לבוא לגנזך המדינה  :רפי יהושע

ולהשים שם את כל נושא ההנגשה לציבור. אנחנו לא רוצים שזה יהיה בארכיון. 

ד עמדת שימור, ואחת הכוונות שלנו זה לבוא אליו. בשטח שלו לשים את שתהיה עו

 השרתים שלנו. 

ין בעיה, אלא אם כן מישהו טוב, אז זה אחד. א :ר אמיר גילת"היו

 חולק עליה. גאולה, את מבינה את העניין. יש מספר עקרונות. 

 בוודאי. :גאולה אבידן

מיליון.  10לכם  עקרון שני אומר, אנחנו ניתן :ר אמיר גילת"היו

תמורת זה אנחנו דורשים שאם אתם לא מנגישים את זה לציבור הרחב מכל סיבה 

 שהיא, אנחנו ננגיש. ככה הם מציגים את זה. אתה מציג את זה אחרת, ערן?

ברגע שהם יכולים  ולתת להם בעלות על הארכיון. :ערן הורן

 לקחת את החומר והם מחליטים מה לעשות,

 לא, מה פתאום הם מחליטים. :ר אמיר גילת"היו

 בוודאי שכן.  :ערן הורן

 בוא נבין את העקרונות ואחר כך תרדו לפרטים. :ר אמיר גילת"היו

 צריך לראות את העקרונות כתובים. :גאולה אבידן

 הנה, זה עקרון אחד.  :ר אמיר גילת"היו

לא מעט לנו רפי לא הציג את זה נכון, כי היו  :ערן הורן

 שלחו, ועד היום לא קיבלנו מהם שום תגובה. הערות להסכם שהם 

בסדר, הבנתי. בוא רגע נראה את העקרונות. אני  :ר אמיר גילת"היו

רוצה להבין את הבעיות העקרוניות. אחר כך איך זה מנוסח, זה צרה בפני עצמה, 

אני לא מקבל פה החלטות היום כי אין לי אבל בוא לפחות נסגור את העקרונות. 

 קבורום. 

זה הנושא של העותק בגנזך המדינה. אין בעיה. שניים, רשות השידור אומרת, אחד, 

אנחנו מנגישים את זה לציבור. גם פה אין בעיה. גם פה אין התערבות שלהם. כל זמן 
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שאתה מנגיש, הם לא מתערבים. הפעם היחידה שהם מתערבים, זה כשאתה לא 

 מנגיש. 

מיליון האלה  10-אמיר, אבל הוא מסביר לך שה :גאולה אבידן

 גוררים אחריהם איזושהי בעלות למישהו אחר. 

  אני לא רואה את זה כבעלות. :ר אמיר גילת"היו

אם וכאשר רשות השידור תפר את ההסכם לא על  :ערן הורן

בסיס של ההנגשה, יש תרופות שאפשר להכניס אותם להפרת הסכם. ברגע 

 וא רוצה,שהתרופה היא שהוא לוקח את החומר ועושה איתו מה שה

 לא, זה אני גם לא מסכים.  :ר אמיר גילת"היו

קודם כל אנחנו כרשות שידור רוצים להנגיש את החומר לציבור. זה רצון שלנו, זה 

מיליון יהיו מהם או ממקום  10-אינטרס שלנו. אנחנו ממילא נעשה את זה, גם אם ה

 אחר. זה ממילא משהו שאנחנו רוצים לעשות. 

 שה בתשלום?זו הנג :גאולה אבידן

 לא.  :ר אמיר גילת"היו

כל אחד יכול להיכנס לאתר ולראות את מה שהוא  :רפי יהושע

 .רוצה.

בגדול, הדיון הזה חלק מהתפיסה שלנו, שארכיון  :ר אמיר גילת"היו

רשות השידור יהיה מונגש לציבור חינם אין כסף לשימוש עצמי, מה שנקרא, לא 

מהבית לראות את ביקור סאדאת, את לשימושים מסחריים. מי שרוצה להיכנס 

 ', כל מה שהוא רוצה, שתהיה לו אפשרות. 79האירוויזיון של 

מיליון האלה לא מגיעים ללא שום  10-אז למה ה :גאולה אבידן

 חוזה?

 הם מגיעים כתמיכה. :רפי יהושע

 ולמה זה לא מגיע כמו העיבוד,   :גאולה אבידן

 מגיעים כתמיכה.  :ר אמיר גילת"היו

אבל הנה, הוא אומר שהם שמים על זה איזשהו  :ה אבידןגאול

 שחוזה.
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 ע, אז קודם כל יש כבר מסלול אחר.רג :ר אמיר גילת"היו

 לא אמורה להיות מלווה בחוזה. :גאולה אבידן

 אין ארוחות חינם. :יוני בן מנחם

 אז זו לא תמיכה. :גאולה אבידן

 לא, זו לא תמיכה.  :רפי יהושע

התקשרות, ומה  כה. זה שקיבלנוזה לא תמי :ערן הורן

 , למרות שזה לא יחסי ספק.מוגדרת כספקהרשות 

מלחמת עולם עם  היתהאנחנו הלכנו לספק יחיד.  :רפי יהושע

החשכ"לית ועם העוזר שלה, וניסינו לנווט את זה לספק יחיד. הם הסכימו. מי שבא 

ד ראש ונלחם נגדנו, זה היה נציג מהלשכה המשפטית שעבד אצלנו ועבר למשר

הממשלה, עידו אציל. הוא הלך איתנו ראש בראש בנושא הזה והוציא חוות דעת 

 שאנחנו לא ספק יחיד. פה היה העימות הגדול והוא כופף את כולם לצערנו הרב.

 10גאולה, הסיפור הוא כזה: יש לנו אפשרות לקבל  :ר אמיר גילת"היו

ל לצאת לפועל, כמו שאת מיליון שקל כסיוע לפרוייקט, שבלעדיו כרגע הוא לא יכו

שומעת את המספרים, ועכשיו צריכים למצוא את הדרך שמקובלת על רשות השידור 

לקבל את הכסף. זה הסיפור.  יש כבר בדיקות של מסלולים אחרים, שזה לא יהיה 

וקדם מדי וגם עוד לא בטוח שהמסלול תמיכה ואז זה יעבור, אבל זה עוד מ

שמדובר בתמיכה שיש לה את התנאים האלה, אז האלטרנטיבי יצליח. כרגע, בהנחה 

סעיף אחד זה גנזך המדינה. סעיף שני זה ההנגשה שלהם. הם אומרים, אם רשות 

השידור מכל סיבה שהיא, ואני פה מסכים איתך, צריך לדקדק בתרופות. זה לא 

 צריך להיות גורף וחד משמעי. הדבר השלישי זה ועדת היגוי. 

 זה אין בעיה. :רפי יהושע

זה אמרת שפתרת. בקיצור, נשארנו עם בעיה אחת  :ר אמיר גילת"היו

שצריך לראות איך סוגרים אותה. אין בעלות של המדינה על החומר, זה ברור. לא 

צריכה להיות גם לנו מניעה להתנגד אם זה רק שהמדינה מנגישה ועושה בזה רק את 

כי זה  מצב כזה יקרה,ההנגשה, נכנסים לנעלינו בנושא ההנגשה. א', אני לא רואה ש
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כל זמן שיש לרשות השידור דרכי הנגשה, ואם לא, אז  אינטרס שלנו להנגיש את זה

 צריך למצוא את הנוסח הנכון. אני אנסח את זה ברוח שאנחנו רוצים.

תראו, למרות ההערות המשפטיות שלנו, ההנהלה  :'חנה מצקביץ

מה העמדה. זה כמו  התייחסות שלה. אנחנו לא יודעים היתהלא התייחסה. לא 

שאנחנו הולכים לכנסת, את מי אנחנו מייצגים? לא היה דיון, אנחנו לא יודעים, לא 

 . נקבעו עקרונות

 זה לא מדויק.  :רפי יהושע

 היה דיון את היו"ר. :יוני בן מנחם

 דיונים. 700היה דיון גם אצל היו"ר, ואצלי היו  :רפי יהושע

יו"ר הובאו הערות ולא אבל אחרי הדיון אצל ה :'חנה מצקביץ

התייחסות. אנחנו לא קיבלנו התייחסות של משרד ראש הממשלה. יש פה  היתה

גם של איזה סוגים של חומרים הרבה היבטים. זה לא רק העניין של הבעלות, אלא 

וכו'. לכן אני מציעה שתתקיים ישיבה בנוכחות ההנהלה ויגבשו הצעה ויביאו לוועד 

 יחליטו החלטות על בסיס דברים, החלטה מושכלת. המנהל, ואז יתקיים דיון ו

 חנה, תזכירו לו שהוא היה איתי ועם ערן. :רפי יהושע

בעקבות הדיון במשרד ראש הממשלה, חזרת  :'חנה מצקביץ

 והבהרת להם את אותן ההערות שהיו קודם.

נכון. הבעיה האקוטית ביותר בהסכם הזה זה  :רפי יהושע

להסדר, לנסות, אני לא יודע אם הם יסכימו, לבוא איתם הבעלות, אבל אפשר לבוא 

אחת מוכנים לזה. אם אנחנו ולהגיד להם את הסיפור הזה, תשמעו, אנחנו בהתניה 

לא ננגיש, אם יקרה משהו ורשות השידור לא תנגיש, תנגישו אתם. אבל שום סעיף 

 אחר בחוזה שלא נעמוד בו, לא יהיה בנושא ההנגשה.

 . וקייאטוב,  :ר אמיר גילת"היו

באמת כדי לקבל החלטה מושכלת, אנחנו העברנו  :'חנה מצקביץ

הערות משפטיות. צריך להתקדם. יכול להיות שההנהלה תחליט שהיא מוכנה לוותר 

 על חלק מהדברים. 

 קיבלתי את ההערות, בסדר. :ר אמיר גילת"היו
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ט תראו, א', הפרוייקט הוא פרוייקט בעל חשיבות אדירה, כמו שאמרתי, פרוייק

לאומי. זה פרוייקט לאומי שמוטל על רשות השידור לקיים אותו, ויפה שעה אחת 

כל יום שעובר ואנחנו לא עושים הצלה של החומרים, עוד חומרים הולכים  קודם.

לאיבוד. אמרתי את זה, שלושה שלבים: זה הצלה, שימור והנגשה. אנחנו צריכים 

כך להנגשה, וכל יום שעובר, זה להתחיל דחוף בהצלה, אחר כך לעבור לשימור ואחר 

פשוט קטסטרופה. חייבים להאיץ את התהליך הזה. עכשיו גם כשאין רפורמה, אז 

צריך למצוא את המקורות התקציביים גם למתווה של אין רפורמה, לקיים את 

הפרוייקט הזה שהוא פרוייקט לאומי ופרט לכך הוא גם יביא הרבה הון תדמיתי 

לוקחים את הארכיון, שהוא הנכס הבולט ביותר שלנו  לרשות השידור. זה שאנחנו

ומנגישים אותו לציבור הרחב, אין ספק שזה ישנה את היחס של הציבור לרשות 

 אז זה מבחינת האידיאולוגיה. השידור.

דבר נוסף, צריך להבין ולשנות את הדיסק בראש. אני כמובן לא מתעלם כהוא זה 

העמדה שהושמעה, אבל צריך לזכור ממה שאמרתם. אני אפילו מעריך מאוד את 

שאף אחד לא עושה לנו טובות ואנחנו לא עושים טובה לאף אחד. יש פה קרן 

מיליון שקל למטרה הזאת, והיא לא עושה לנו  10שהחליטה לתת לרשות השידור 

 10טובה ואנחנו בטח לא עושים לה טובה שאנחנו מסכימים לקחת את הכסף. יש פה 

ח ועוד מעט הם ילכו מפה, וילכו למקום אחר, וכבר עצרתי מיליון שקל עומדים בפת

כמה פעמים ברגע האחרון את ההסתה הכספית הזאת למקומות אחרים. התחושה 

שמקבלים שם, זה שאנחנו עושים מעין טובה שאנחנו מוכנים לקחת את הכסף 

בתנאים האלה. אז פה רק לשנות קצת את הדיסק בראש, אם צריך. אם לא צריך, 

יותר טוב. לעמוד על העמדות שלנו ועל היכולות שלנו, אבל להיות הכי  אז עוד

פתוחים שאפשר ולראות איך אנחנו יכולים מצד אחד לקבל את הכסף בתנאים שהם 

מעמידים ומצד שני, אני מסכים, לא לאבד בעלות על החומרים ולפעול לזה שממילא 

הפרוייקט רק על האלמנט  אנחנו כן רוצים להנגיש את זה. אז לא הייתי מפיל את כל

 ומה שתומר ציין, את הדבר הזה.  שאומר ערןהזה, וכן מחפש בתוך מה 

וגם להדגיש שהחשיבות היא לא רק של רשות  :גאולה אבידן

 השידור. זו חשיבות של הרבה גורמים.
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מיליון. לכן אני  10-לכן אנחנו מקבלים את ה :ר אמיר גילת"היו

עם כל הגורמים, גם אם זה רדיו, גם טלוויזיה, מבקש באמת לקיים ישיבת הנהלה 

גם טכנולוגיה, כספים ומשפטים. אם שכחתי איזה אלמנט, תזכירו לי. תגבשו את 

ההצעה שאתם מעוניינים להביא לאישור הוועד המנהל ונדון בזה. במילא היום אין 

קבורום. תקיימו את הדיון ותחזרו אלינו עם ההצעה של ההנהלה המגובשת על כל 

 ה. יהיבטים, לא חוליה חוליה

 . HDטוב, 

, לפני HD .HD-עכשיו אנחנו נמצאים בעידן ה :רפי יהושע

עם כניסתי לתפקיד ת. חכמגו היתהכניסתי לתפקיד, יצא מכרז פומבי שההערכה 

הוא מלווה אותי בצורה הכי תומר ליווה אותי בכל הנושא של השדרוג של המכרז. 

גשנו את זה לוועדת מכרזים והתחלנו להפעיל את טבלאות. ה 5מקצועית שיש. בנינו 

שכוללת  HDהפרוייקט. באמת בתקופה די קצרה הצלחנו לבנות תחנת טלוויזיה 

אולפן, אבל לא מאויש, לא בנוי. כל המצלמות, כל הפסיליטי שבתוך האולפן מבחינה 

, CCU ,SERVERINGטכנולוגית בנוי וממוקם. בנינו חדר בקרה לאולפן, חדרי 

 . 40LTO-יוד גדול מאוד כולל רובוט לחדר צ

אם אתה חושב שאנחנו יודעים מה זה, אז אתה  :ר אמיר גילת"היו

 טועה.

סתם אני מחרטט. )צוחקים(. בקיצור, בנינו מתחם  :רפי יהושע

HDתוך כדי מתחם ה .-HD  רצינו לשדרג את אולפןA כתוצאה משדרוג אולפן .A ,

לאולפן נקדי ולהתחיל לצלם משם. נעשתה , היינו נאלצים לעבור Aבינוי אולפן 

לאולפן נקדי והיום אנחנו משדרים מאולפן  Aתקשורת בין חדר הבקרה של אולפן 

 . Aנקדי כאשר הכיוון הוא לבנות ולשקם את אולפן 

באוגוסט. בראש הצוות  1, עד Aיצא מכרז פומבי לבחירת אדריכל לשיקום אולפן 

. בצוות נמצאים נציגים מכל והפקה מנהל חטיבת מבצעיםעומד אורי ז'אנה, 
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המחלקות הצורכות. הם אמורים להעביר לי עד אמצע שבוע הבא את כל הדרישות 

  המקסימליות של כל אחת מהחטיבות, מה הם רוצים מהאולפן.

המכרז מתחלק לשניים: קודם המעטפת של האולפן. המעטפת של האולפן תכלול 

קרה הישן של האולפן. אנחנו עומדים פלוס המילניום ופלוס חדר הב Aאת אולפן 

מטר. האדריכל אמור להכין תוכניות עד סוף  500-לקבל שטח רצפה של קרוב ל

באוגוסט נצא  1-החודש. תומר מלווה אותנו גם בפרוייקט הזה. הכיוון שלנו, שב

 . Aלמכרז לבינוי המעטפת של אולפן 

 גוסט?שמתי הוא יהיה אם המרכז יוצא בסוף או :ר אמיר גילת"היו

אני מאמין שעד דצמבר האולפן יהיה בנוי.  :רפי יהושע

ההשקעה גדולה בגלל מערך מיזוג האוויר. הבינוי הוא די מינורי. דרך אגב, אנחנו 

החדש. אני חושב שזה  HD-ביקשנו לעשות סיור לחברי הוועד המנהל במתחם ה

. אם HD-כישלון מוחץ של רשות השידור שלא חשפה את הציבור לכל הנושא של ה

, היו רגילים לאן שאנחנו הגענו טכנולוגית, תאמין לי שהם 2וערוץ  10זה היה ערוץ 

היו הולכים ועושים תהלוכות בכל המדינה. רשות השידור היום נמצאת בשיא 

הקדמה הטכנולוגית בטלוויזיה. בשיא. תדעו לכם, בשיא, אם זה מבחינת גרפיקה, 

ב שלא הצפנו את כל המדינה בנושא הזה, אם זה מבחינת איכויות. בטופ. קצת מאכז

, כאילו שאנשים יקלטו. HD ,HDוהמנכ"ל, שיהיה בריא, כל הזמן אומר, תשימו לי 

מבקר המדינה עשה שם סיור. הבן אדם התחרפן לגמרי. הוא וכל הצוות שלו. הוא 

אמר, תשמע, אני כל הזמן חשבתי שאתם בשוק הכרמל. אמרתי לו לא, בשוק מחנה 

 ,ושלים. תראה מה זה, הוא היה בהלם. גם מבחינת ארכיטקטורהיהודה ביר

 40מדהימה. זו פעם ראשונה דרך אגב שעובד רשות השידור, אני אומר לך, מתוך 

 שנה, גאה להביא אנשים למקום העבודה שלו.

 טוב. גאולה. :ר אמיר גילת"היו

באמת צריך לחשוב על איזושהי דרך לא רק ברמת  :גאולה אבידן

 או האי נוחות, ברמה מעשית איך אפשר להאדיר. התלונות 
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הערתי על זה גם לא פעם בעבר בפורומים שונים.  :ר אמיר גילת"היו

זה לא הפורום בדיוק כרגע עכשיו. גם אין קבורום, אבל אין ספק שכל מילה 

 HD-שנאמרה פה היא נכונה וצריך לעשות מאמץ כדאי להביא את קיומו של ה

חנו משדרים ואף אחד לא רואה אותנו, כשאיכויות הן למודעות הציבור, כי אנ

בשמיים, בפערים אדירים גם ממה שאנחנו היינו באנלוגי וגם ביחס לערוצים 

 המסחריים. 

 אז מי המשרד בתוך רשות השידור שעוסק בזה? :גאולה אבידן

 לא עכשיו.  :ר אמיר גילת"היו

פרסום. יש סמנכ"ל שיווק ופרסום. זה בדיוק  דוברת:

 ום של הפרסום, אבל זה לא קורה. התח

 טוב, רפי, תמשיך. :ר אמיר גילת"היו

היות ורשות  היות ואנחנו חוזרים עוד פעם לכסף, :רפי יהושע

את תקציב הפיתוח ואין תקציב פיתוח היום, אז  - - -השידור כל חודש או כל שבוע 

אולפן  אחד מהרעיונות היה לשקם את אולפן ה' כאשר השלב השני היה לבנות את

בעלות של כמה מיליונים טובים, אבל אין תקציב פיתוח. עכשיו  HDנקדי כאולפן 

, לשקם את אולפן Aהקו שמנחה אותי זה בעצם להשאיר את חדר הבקרה של אולפן 

A לבנות אותו, וחדר הבקרה של אולפן ,A  ?ישרת שני אולפנים. מה זה אומר

אים ויהיה לנו את אולפן נקדי. על ידי פינות צילום לכל מיני נוש 18יהיו  Aשבאולפן 

מצלמות נוספות למה שיש לנו כיום, אני אקבל ספייס ענק של כל  4-5רכישה של 

אולפן נקדי לצילום של אירועים גדולים, אם זה בחירות, אם זה אולימפיאדות, 

דברים גדולים בעצם בהשקעה של אפס. את התשתית הכנו בין הבקרה לאולפן. על 

מצלמות נוכל לעשות. החיסרון היחידי של הדבר הזה, שאנחנו לא  4-5ל ידי רכישה ש

יכולים לעבוד במקביל בשני האולפנים, מפני שאותו חדר בקרה משרת את שני 

, Aכולל תפאורה באולפן  HD-האולפנים. העלות של השדרוג הזה של אולפן נקדי ל

ש לנו כיום, העלות ובאולפן נקדי אנחנו לא נצטרך תפאורה, נוכל לחיות עם מה שי

 מיליון שקל.  15-20היא בסדר גודל של 
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 ?2013-ל :ר אמיר גילת"היו

 לא. :רפי יהושע

 ?2013-כמה אתה צריך מזה ל :ר אמיר גילת"היו

 מצלמות. 5עד  4אני צריך לרכוש  2013-ל :רפי יהושע

 כמה כסף? :ר אמיר גילת"היו

 סדר גודל נגיד מיליון דולר. :רפי יהושע

 כל?ל :יר גילתר אמ"היו

 . 2013-לא, עכשיו, ל :רפי יהושע

 מצלמות. 4כן,  :ר אמיר גילת"היו

 בינוי אתה לא מתחיל עכשיו? :איתנה גרגור

עכשיו אני מגיע לבינוי. אנחנו מדברים על בינוי של  :רפי יהושע

 .Aאולפן 

 למצלמות שהיום בנקדי. :ערן הורן

 . Aאנחנו בונים את אולפן  :רפי יהושע

 .2013-רפי, תתמקד כרגע בהוצאות ל :אמיר גילתר "היו

 . Aיוצאים למכרז לבינוי אולפן  1/8-אנחנו ב :רפי יהושע

 שני מכרזים של בינוי בו זמנית. :ר אמיר גילת"היו

 כן. הכול כתוב בכתובים, מפורט. :רפי יהושע

 אני רק מוודא שאני מבין. :ר אמיר גילת"היו

שזה אמור לשרת אם אמרת  סליחה, יש לי שאלה. :גאולה אבידן

 וכאלה, הרשות יכולה להשכיר את האולפנים? אתכם בימים כמו בחירות 

 . - - -שזה לא  היתהשאלנו בעבר והתשובה  :ר אמיר גילת"היו

בזמנו ניסיתי להשכיר ניידות לכל מיני מפיקים,  :רפי יהושע

חצי והיה הסכם עם אחד מיושבי הראש הקודמים, שחצי מהכסף ילך לשוטף, 

מהכסף יעבור לתקציב הפיתוח. התחלנו לעשות את זה ואז הגישו תביעות 
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משפטיות, כל מיני מפיקים חיצוניים, שרשות השידור מוכרת שירותים, והפסקנו 

 את זה. ואז חנה הוציאה לנו חוות דעת שאסור.

הרשות היא גוף ציבורי שפועל על פי חוק. המטרות  :'חנה מצקביץ

 בועים בחוק. אתה יכול לעשות מה שהחוק מתיר. שלו והתפקידים שלו ק

 בסדר.  :רפי יהושע

ומה שלא מתיר לו במפורש, הוא לא יכול לעשות.  :'חנה מצקביץ

יש דברים שאפשר לראות את זה כסיוע, כעזר, אז צריך לבחון כל דבר לגופו. נדמה 

 לי שלעניין שכירויות כבר דיברנו על זה. 

אומרת שזה ברמת שינוי זאת אומרת שאת  :גאולה אבידן

 חקיקה, אם רוצים.

למשל פעם רצו להשכיר את הגדרות, לשים  :'חנה מצקביץ

שלטים. כל פעם יש כל מיני הצעות חדשות איך לעשות כסף, ואנחנו נדרשנו לזה כבר 

 כמה פעמים.

אני אומרת, עם השקעה כל כך גדולה של אולפנים,  :גאולה אבידן

 - - - שהניצול שלהם יהיה רק בזמנים

לא, לא, לא, יש פה טעות. אולי לא הבהרתי את  :רפי יהושע

 עצמי. 

אם הולכים להשקיע באולפנים, כמו שאת אומרת,  :'חנה מצקביץ

 שנים, אז לא כדאי להשקיע. 4-שמשתמשים בהם רק פעם ב

 לא, לא, אני אולי לא הבהרתי את עצמי.  :רפי יהושע

 ר הזה, זה לא שווה. אם לא יהיה ניצול מלא לדב :'חנה מצקביץ

 אנחנו לא בונים בשביל להשכיר.  :ר אמיר גילת"היו

או שלא הבנתם אותי או שאני לא יודע להבהיר.  :רפי יהושע

זה אחד האולפנים הכי  A. אולפן Aנותן שירותים לאולפן  Aחדר הבקרה של אולפן 

 בביקורת 130%-120%-, כמה הגעת? לAמנוצלים בעולם. הניצולת של אולפן 

 האולפן הזה מנוצל.  100%-. בקיצור, מעבר לAהקודמת שעשית על אולפן 



 ישיבת הועד המנהל
 23 23.7.2013תל אביב, 

 ?100%-איך מנצלים יותר מ :ר אמיר גילת"היו

 12בבוקר עד  8-סביב השעון היו עובדים איתו, מ :רפי יהושע

 בעולם. 120%בלילה. זה נחשב 

אם אתה מקליט שתי תוכניות במקביל, אתה מנצל  :ר אמיר גילת"היו

 .200%גם 

אבל אולפן נקדי קיים. הושקע בו כסף. השקיעו  :רפי יהושע

בנקדי. הכסף הזה הושקע. במקום  Aמיליון שקל לקשט את חדר הבקרה של אולפן 

מצלמות יווצר לי עוד שטח  4לזרוק אותו לטמיון, אני אומר, על ידי רכישה של 

 עבודה יקר באפס כסף. 

בד בבד אם אפשר  מצוין, זה יפה, אבל אני אומרת, :גאולה אבידן

 לחשוב להכניס לרשות. הרי תמיד היא סובלת מגירעונות, ואין לה. 

 רעיון טוב מה שאת מציעה.  :רפי יהושע

מיליון  4-אבל הוא טמון שינוי חקיקה. רגע, אז ה :ר אמיר גילת"היו

 מות זה רק לאירועים מיוחדים?צלהאלה של המ

טיקה גדולה, לא. אם רוצים לעשות ערב אחד פולי :רפי יהושע

 רוצים לעשות איזה ערב עם קהל. 

אין אפשרות לשכור מצלמות? אתה מדבר על פעם  :גאולה אבידן

 בשבוע? 

פעם בשבוע. סתם נתתי לך אירועים גדולים כמו  :רפי יהושע

 בחירות, אולימפיאדה.

 שנים.  4-זה פעם ב :ר אמיר גילת"היו

 מאיפה באה הדרישה הזאת? 

 לי.זו הצעה ש :רפי יהושע

היא נבדקה מול אנשי התוכן לראות שהם יכולים  :ר אמיר גילת"היו

 לעמוד במשימה הזאת?

 כן, נקבל את זה בשבוע הבא. :רפי יהושע

 מה, תכנית לניצול האולפנים? :ר אמיר גילת"היו
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 ריכוז של כל חטיבה, מה הדרישות שלה. :רפי יהושע

 ייקט.הפרוואם לא, אז אתה לא הולך על  :ר אמיר גילת"היו

 ודאי שלא.  :רפי יהושע

 זאת אומרת, זו הצעה. :ר אמיר גילת"היו

 הכול בגדר הצעות.  :רפי יהושע

ברגע שיגיע המסמך, תעבירו לנו אותו גם כן לגבי  :ר אמיר גילת"היו

 .HD-, תמשיך לאוקייניצול. 

 בשבוע הבא יוצא מכרז בינוי.  :איתנה גרגור

 .1/8-ב :רפי יהושע

רפי, אתה דיברת עד עכשיו במונחים של שבוע  :ר אמיר גילת"היו

שעבר. בינתיים השבוע נפל דבר. התקבל ברשות מכתב חתום על ידי שני שרים, 

שמשמעותו, הכיוון מחייב אותנו, אני אומר את הכול בעדינות, לחשוב על מידת 

איך אתה מתייחס  אז מה אתה אומר?ההוצאה הנחוצה לפרוייקט הזה שתיארת. 

 רשת בסצנריו של חוסר ודאות לגבי עתיד רשות השידור?להוצאה הנד

אם תרשה לי, אני אשמח לכתוב להם תשובה  :רפי יהושע

בשמך ולהגיד להם שאני חושב שהם הוזים והם בלי בושה, ואני חושב שהם חוטאים 

לתפקיד שלהם. לבוא ולעצור את רשות השידור באמצע הקדמה הטכנולוגית, ואם 

ל מה שהיא השקיעה יתחיל לקרוס לאט לאט. לא יכול הרשות תדרוך במקום, כ

 להיות דבר כזה שבמחי יד יבואו שני שרים מכובדים ככל שיהיו.

אתה מדבר על טכנולוגיה עכשיו. תדבר על  :ר אמיר גילת"היו

 המדיניות, לא על טכנולוגיה. 

לא, טכנולוגית. ברגע שהם יוצאים בהחלטה כזו,  :רפי יהושע

 - - -לעכב 

אבל הטכנולוגיה היא נגזרת של החלטה גדולה  :אמיר גילתר "היו

 יותר. 

 מה, לסגור את הרשות? :רפי יהושע
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 או לא, או לעשות תפאורה אחרת או משהו. אנחנו :ר אמיר גילת"היו

 1-לא יודעים כרגע. בנקודת הזמן הזאת אנחנו לא יודעים מה קורה עם הרשות ב

 .2014בינואר 

אתה אומר, הנגזרת השנייה שיסגרו כל מצב, כמו ש :רפי יהושע

ויפתחו, הם צריכים לפתוח משהו. אתם צריכים אולפנים, הם צריכים מקום לצלם, 

 לערוך.

 אבל זה לא בעיה של רשות השידור כרגע. :ר אמיר גילת"היו

 .2למה? זה יהיה רשות השידור  :רפי יהושע

 מאיפה אתה יודע מה זה יהיה?  :ר אמיר גילת"היו

במסגרת התקציב, בהתכנסות, בתקופה של צנע  :ןגאולה אביד

שאמורה להיות עכשיו אם לא תהיה הרפורמה, כפי המכתב שקיבלנו, איך מתכנסים 

 ? SOSלאיזושהי הוצאה תקציבית הכי דחופה וראויה, שאתה צריך אותה 

 .אני אחטא למקצועכל תשובה שאני אתן לך,  :רפי יהושע

ש לזה מאחר ואנחנו גם , אבל אתה תידראוקיי :גאולה אבידן

 קיבלנו כמוכם את המכתב. 

אני חושב שצריך להזמין את השרים האלה  :רפי יהושע

 להנהלת רשות השידור כדי שאנחנו נסביר להם את הצדדים המקצועיים.

ברור. אבל גם אם אתה צודק ואם אנחנו נתמוך  :גאולה אבידן

קציב שצריך להתכנס בעמדתך ונאמר, אתה צודק, זה לא ישנה כלום במסגרת הת

אליה. החשיבה צריכה להיות מאוד קצרה, מאוד תמציתית, איך מתכנסים לעמדה 

 של מסגרת תקציבית מתבקשת. אני לא מצפה ממך עכשיו לתשובה.

הם שמעו את זה גם ממני, זה לא פעם ראשונה.  :רפי יהושע

רתו אני חוזר ואומר לך, במקום שיקחו תקציב ויתנו למפיקים חיצוניים שיש

מפיקים חיצוניים בחוץ, מעבר לחוק, ואם לא תהיה רשות השידור, מה יעשו בפילים 

האלה? יעשו את זה בל"ג בעומר, ישרפו אותם. אז יותר טוב שישקיעו בטכנולוגיות, 

 ישקיעו בבני אדם ולא ישקיעו במפיקים בחוץ. 

 אתה רוצה כדי לשדר, את הדברים של הארכיון? :גאולה אבידן
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 15לא. אם הנהלת רשות השידור רוצה לקחת  :רפי יהושע

  - - -מיליון ולהעביר את זה מעבר לחוק  

עזוב, עזוב, זו לא בעיה שלך, אני מצטער. אתה  :ר אמיר גילת"היו

 תדבר על טכנולוגיה. אני מדבר על דברים אחרים. אתה תדבר רק על טכנולוגיות. 

 לא, גאולה שאלה אותי. :רפי יהושע

לא ביקשתי עצה מאיפה להביא, אם לא שמת לב.  :גאולה אבידן

 אמרתי, במסגרת שלך אתה צריך להתכנס לאיזושהי מסגרת.

אנחנו תיכף נגיע גם להפקות מקור. אני פשוט  :ר אמיר גילת"היו

 - - -קוטע את הדיון, כי זה לא עכשיו. אתה לא צריך לדבר על 

 סליחה.  :רפי יהושע

את השאלה הבאה: האם יש  עכשיו אני שואל :ר אמיר גילת"היו

ארת, שהם הכרחיים להמשך קיומו התקין של השידור בשנת ידברים מכל מה שת

2013? 

תראה, צריך לרכוש אבידים במקום לנצל משאבים  :רפי יהושע

 חיצוניים שעולים לך הרבה כסף.

 ?2013-אתה יכול ריאלית לעשות את זה ב :ר אמיר גילת"היו

 כן.  :רפי יהושע

 מכרז, קניה, כוח אדם? :גילת ר אמיר"היו

כן. אני צריך לשדרג את מערך המחשוב ברשות  :רפי יהושע

השידור, שהוא לפני קריסה, ומי כמוך יודע את זה, שעל "חלונות" היום זה כבר 

מיליון מינימום. בשביל זה  2-3-פאסה, אין לך שירותים, אתה צריך להשקיע קרוב ל

י שאני מחפש פה ושם תקציב. אנחנו עומדים אני אומר, גאולה אולי קצת כעסה על

באמת בשיא התנופה, בצורה הכי  HD-בפני קריסה טכנולוגית. אנחנו נכסנו לעידן ה

מכובדת שיש בעולם, באפס תקלות, שאין דבר כזה. אנחנו עובדים בשני פורמטים, 

  - - -אנלוגי מתקופת המנדט 

. אתה יכול שמענו את כל זה. חבל לבזבז את הזמן :גאולה אבידן

, מחוסר עניין. אז חבל לדון עוד 11להיות הכי מתקדם ואף אחד לא יעבור לערוץ 
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  מה ישודרהפעם. הדיון הזה של מה אתה עושה טכנולוגית, זה דיון, והדיון של 

 עכשיו זה דיון אחר שהוא לא באחריותך.

 אני לא דן על מה שישודר. :רפי יהושע

 ה., אז נתכנס לזאוקיי :גאולה אבידן

אני אומר ככה, רפי, אתה הזכרת קודם את תומר  :ר אמיר גילת"היו

ואני גם שיבחתי את תומר גם בכתובים. אני רק רוצה להגיד מילה טובה גם על רפי 

 ועל מה שהוא עשה בקידום כל הנושא הזה, ואנחנו מודים לך מאוד על כך. 

רים שלך הם לגבי הדברים שאמרת, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, רק הדב

מונחים של שבוע שעבר. היום כשאתה אומר אותם, אנחנו צריכים להסתכל עליהם 

לא יכולה להתקיים  2014-אחרת, כי נפל דבר ולא יעזור כלום, שרשות השידור ב

 90בכלל. אם אין רפורמה, היא לא יכולה להתקיים, כי אנחנו אומרים בוקר טוב, 

מיליון לשערי צדק, ואני יכול  18ד בוקר טוב, מיליון הולך להפקות מקור. אומרים עו

אם אין  2014להמשיך את הרשימה. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא יכולים לפתוח את 

רפורמה. זה מבחינתנו כתאגיד וכמי שאחראים על התאגיד. אני מדבר על מוסדות 

והנהלה. מעבר לזה יש גם ממשלה ומקבלי החלטות בדרג המדיני והפוליטי שאמרו 

בוע משהו שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, והסצנריו הולך לכמה כיוונים הש

אפשריים שגם אנחנו וגם הם עוד לא יודעים מה הם. אני חושב שהם עוד לא יודעים. 

יש מתווה אחד שהוא מתווה של רפורמה כזו או הם אומרים שהם עוד לומדים. 

ש שנים ומעלה, היא אחרת, או שיגיעו בסוף למסקנה שהרפורמה בה עסקנו שלו

המתווה הנכון או שיגיעו למסקנה שצריך רפורמה אחרת ויתקנו סעיפים כאלה 

ברפורמה, או שיגיעו למסקנה שצריך לסגור את התאגיד הזה ולפתוח משהו אחר 

במקומו או שיגיעו למסקנה שצריך לסגור חלק מהתאגיד הזה ולפתוח במקום החלק 

אפשרויות שאני רואה כרגע מול עיניי הסגור משהו אחר במקומו. אלה שלוש ה

כאפשרויות ריאליות. לבוא היום ולהשקיע סכומי עתק במשהו שאתה לא יודע לאן 

הוא הולך ואיפה הוא יהיה והאם כן ישאר הנכס הזה אצלך או לא, וגם אם תהיה 

רשות שידור כזו או אחרת שיקראו לה רשות שידור או יקראו לה משהו אחר, אני 

גיד הזה הקיים היום ופועל על פי חוק, הרי ברור שאם ילכו למתווה לא בטוח שהתא
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אחר יהיה פה גם שינוי חקיקה וכל מה שקשור בזה. אני לא בטוח שתפקידו של 

ישות החדשה שתקום, אם זה ם במצבו הכספי דהיום הוא לדאוג להתאגיד הזה היו

הזו או מה שיוחלט. אם יוחלט שהתאגיד הזה נשאר כמו שהוא, עם הרפורמה 

האחרת, אז אנחנו בסיפור אחר. לכן אני מציע, א', קודם כל, מה שלא קשור בכסף 

והוצאת כסף, אז תמשיך הלאה, אל תעצור כי אני חושב שבשבועות הקרובים 

תתבהר התמונה ונדע למה אנחנו לא הולכים. אבל עד השלב שזה נוגע להוצאת 

באוגוסט, תקדם אותו,  1-מכרז כשנוציא אותו ב כספים. אם אתה צריך לקדם

 הכנות פנימיות לפרסום המכרז. 

עד הפרסום זה גם עולה כסף. אנחנו מעסיקים  :'חנה מצקביץ

 עורכי דין חיצוניים, אנחנו משקיעים המון עבודה בדברים האלה.

אז זה כבר, אני לא נכנס לניהול, אבל המסר צריך  :ר אמיר גילת"היו

 להיות ברור.

קיאה באמת במה שקורה. אני קוראת רק אני לא ב :'חנה מצקביץ

 בתקשורת.

אף אחד לא בקיא. אני מציע לך לא להסתמך רק  :ר אמיר גילת"היו

 על התקשורת. 

אבל על הרפורמה ועל הסגירה קראנו רק  :לינדה בר

 בתקשורת. 

אני חושבת שהוועד המנהל צריך לקבוע איזושהי  :'חנה מצקביץ

להוריד את המדיניות למטה, להנהלה ולא  מדיניות מה עושים עכשיו. הוא צריך

 באופן פרטני אלא באופן של עקרונות כלליים. 

אבל מאחר ואין לי היום קבורום, אז אני רוצה  :ר אמיר גילת"היו

 שלא יוצאו בינתיים כספים.

ולכן אני חושבת שזה צריך להיעשות בקבורום,  :'חנה מצקביץ

ורידו את העקרונות. אם כי שאתם תואני חושבת שלא צריכים לעשות שום דבר עד 

, האחריות בסופו של יום תהיה עליכם. כשיש מכתב כזה על holdיש צורך לעשות 



 ישיבת הועד המנהל
 29 23.7.2013תל אביב, 

השולחן וממשיכים להוציא כספים בלי לתת את האפשרות באמת אולי לבדוק את 

 הדברים.

 אז אני חושב שאמרתי את אותם דברים. :ר אמיר גילת"היו

באוגוסט  1-פי ואומר פה שבלא, אבל כשיושב ר :'חנה מצקביץ

יוצאים מכרזים וממשיכים לעבוד על המכרזים, המשמעות של זה, כשאתה מכין 

מכרז ועובד על מכרז, אתה צריך לפרסם אותו. אנחנו עבדנו על המון מכרזים 

בתקופה האחרונה, תומר והמחלקה שלנו, עם עורכי דין חיצוניים, וכל פעם הם 

זה דבר לא תקין, לא בסדר ולכן אני חושבת שלפני בוטלו באמתלה כזאת או אחרת. 

זה צריך לעשות תכנית עם איזה מכרז מתקדמים ועם איזה מכרז לא מתקדמים. זה 

 עבודה מאוד מאוד קשה .

חנה, את צודקת. זה חלק ממה שאמיר ביקש  :גאולה אבידן

ממנו, שייתן לו איזושהי תכנית במסגרת הזו שקיימת, מה הולך להיות עם כל 

 רעיונות האדירים, שיגיש.ה

 בסדר. זה יעזור לכם לקבל החלטה.  :'חנה מצקביץ

בכוונה הלכתי שלב שלב ואת הדיגיטציה שמתי  :ר אמיר גילת"היו

בצד, כי גם אם סוגרים את רשות השידור, אני חושב שאנחנו חייבים להשלים את 

הדיון על  פרוייקט הדיגיטציה, לכן כל הזמן התעקשתי עם רפי, בוא נפריד. אז

הדיגיטציה נגמר ומצבנו, אני אומר שוב, גם בתרחיש שחור, שרשות השידור 

מסיימת את תפקידה ההיסטורי, זו כן משימה שיש לנו חוב מוסרי, להשלים את 

 פרוייקט הדיגיטציה. 

, אז שוב אני אומר מה שאמרתי. אין טעם עכשיו כרגע בעידן החוסר HD-לגבי ה

וסכומי לא עתק בפרויקטים לגבי תאגיד שעתידו לא ודאות להשקיע סכומי עתק 

ברור ולכן אני אומר עוד פעם, להפעיל שכל ישר. לא נעשה על זה החלטה כי גם אין 

לי פה קבורום, אבל אני מבקש להפעיל עליו שכל ישר במה שכרוך בהוצאות כספיות. 

המכרז, אז שקל להכין את  900,000עורכי דין עובדים עם תקציב של  80שוב, אם זה 

 - - -לעצור אותו. אם זה רק רפי ותומר 
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אבל היא אומרת לך שצריך מדיניות. זה לא שכל  :יוני בן מנחם

 אחד יחליט על דעת עצמו מה הוא רוצה.

אני אומר, בינתיים להפעיל שכל ישר. אני גם לא  :ר אמיר גילת"היו

לעצור הכול ל לקבל החלטות, אין לי פה קבורום, אבל לא לקבל החלטה על יכו

ימים תתבהר התמונה, אז אנחנו סתם נחטא. לדעתי, אגב,  10ולהקפיא, כי אם עוד 

 ימים.  10היא לא תתבהר תוך 

מה שאני מבקש בנושא הטכנולוגי, וביקשתי את זה כבר כמה פעמים מהמנכ"ל, 

לקבל גם את נייר העבודה בנוגע לנספח הטכנולוגי. דיברנו על זה בנושא תקציב 

הגשתם פה הצעה לתקציב פיתוח. ביקשתי לפחות שלוש פעמים תכנית הפיתוח. 

עבודה כדי שנוכל לגזור מדיניות, לתקציב הפיתוח. סימנתם איזה סכום שהשתנה 

מישיבה לישיבה ואנחנו רוצים לדעת מה התוכניות שלכם לגבי הסכום הזה. אז מזה 

, אבל אנחנו צריכים אני מסכים איתך, יוני, מזה אנחנו צריכים לגזור את המדיניות

 לקבל את המסמך.

 הוא לא צריך להגיש את זה בכתב.  :גאולה אבידן

 מקודם צריך לדעת כמה כסף.  :רפי יהושע

 תכינו תכנית עבודה.  :ר אמיר גילת"היו

 אנחנו לא יודעים מה התקציב. :יוני בן מנחם

מה לא מאוד ברור? מבקשים ממך שתכין את  :גאולה אבידן

ם ביותר ומה העלויות. תוכניות החומש לבניה, תשאיר בסוף עם הדברים הדחופי

 העלויות, וכן הלאה. מה יותר פשוט? 

מבקר המדינה יושב אצלי יום יום שלוש שעות.  :רפי יהושע

ר פלוס ההווה פלוס המקום היחידי שהוא מקבל נתונים אחד לאחד פלוס העב

ת אחרת לכסף אחר, לתכנית העתיד, זה פה, למה? מפני שכל יום אני מוציא לו תכני

-ל 55-אחרת. הוא כל פעם בא ואומר לי, מה קרה עכשיו? אמרתי לו, תשמע, ירדתי ב

. כל שבוע חובות אני מוציא לו, בום, בום, בום. אומר לי, כל 30-ל 40-, ירדתי מ40

הכבוד. אומר לי, מה יבוצע? אמרתי לו, כשאני אדע כמה כסף, אני אתן לך תשובה. 

, אני י לו, היום אני הולך לוועד המנהללפן אלי, שאל מה קורה. אמרתטתמול הוא א
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אדע כמה כסף יהיה לי. יהיה לי כמה כסף, אני אוציא לך תכנית עבודה. זהו זה. לי 

אני אראה לך, בניתי חוברות, אני אשלח לך, חוברות, עלויות, זמנים, הכול. נמאס. 

 כמה אפשר?

אולפן, רכישת מצלמות וכו' אתה דיברת על בניית  :גאולה אבידן

וכו', אז מבקשים ממך לעשות איזושהי תכנית של הדברים הדחופים, שעל החלטה 

ם, כי זה דחוף, והדברים שיבואו לאחר מכן. אף כזו או אחרת, אי אפשר לדחות אות

 אחד לא אומר שזה לא יצא, אבל לכל הפחות איזושהי תכנית עבודה. 

 מיליון. 16קיימת חוברת על  :רפי יהושע

 שזה נכון לשבוע שעבר. :גאולה אבידן

רפי, א', זה נכון לסוף שבוע שעבר. ב', אתה עצמך  :ר אמיר גילת"היו

 אמרת שאתה עוד לא סגרת עם אנשי התוכן האם ההוצאה הזאת מוצדקת או לא. 

. הנה, אני אומר לך, HD-אין לי בעיה, תעצור את ה :רפי יהושע

 .HD-לא נוציא שקל על ה

שנייה, מה שאני מבקש מהמנכ"ל שיצא, שיעביר  :אמיר גילת ר"היו

תכנית מטעמו שתרכז את כל הצרכים של רשות השידור בנושא הטכנולוגי, כי אתה 

יודע רק לגזור את הצד הטכנולוגי ולא את ההשלכות של התוכן על הטכנולוגי, תוך 

-לות בהתייחסות למצבה של רשות השידור ולמכתבם של שני השרים באשר לפעי

, קרי תכנית שתיתן ביטוי רק לצרכים החיוניים והדחופים של רשות השידור 2013

 . 2013בשנת 

 לא כולל הדיגיטציה.  :רפי יהושע

הדיגיטציה, החרגנו, אבל תגיש את זה גם. רצית  :ר אמיר גילת"היו

 עוד נושא? המשדרים.

זה דבר חשוב מאוד. רשות השידור משלמת היום  :רפי יהושע

מיליון שקלים כל שנה לתחזוקת משדרים עבור בזק. אנחנו בהתאם  60-לקרוב 

. היום הקליטה FM-לחוק אמורים לשדרג את מערך הקליטה שלנו ברחבי הארץ ב

היא ממש בצורה מבישה. יש המון מקומות ברחבי הארץ, את נוסעת, לא  FM-ב
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בארץ, מיפוי קולטת רשתות, שום דבר. אנחנו לאור זה עשינו מיפוי של כל התחנות 

של המשדרים, הספקים של המשדרים. יצאנו במכרז פומבי לרכישת משדרים, 

לעבות על מערך השידורי בכדי שתהיה קליטה, בואו נגיד, כתבנו את זה גם, שלחתי 

אחוז קליטה ברחבי הארץ, שזה דבר נדיר  90עד  85-את זה לשר הממונה, שנגיע ל

יצאנו למכרז. היינו אמורים בסוף החודש  בגלל המבנה הטופוגרפי של מדינת ישראל.

לפתוח את המכרז. היו הבהרות, פתחנו את המכרז, שלחנו הבהרות לכל המציעים 

בחודש צריכים לבחור זוכה למכרז של המשדרים. אי אפשר לא לרכוש  1-ואנחנו ב

 את המשדרים. 

אי אפשר לרכוש אותם. אין לך הסכם תחזוקה.  :ערן הורן

 איך תרכוש אותם? 

קודם אנחנו נשקיע את זה בתחנות שלנו. בנוסף,  :רפי יהושע

 לעיתונות. RFI-מיליון שקל האלה, יצאתי ב 60-במקביל, בכדי לחסוך את ה

 במילים פשוטות? :גאולה אבידן

בקשת מתן אינפורמציה, לקבל הצעות ללא  :רפי יהושע

לינו, הציעה מחויבות כספית, לא שום דבר. יצאנו בעיתונות. רק חברה אחת באה א

הצעה. ראינו שזה לא טוב, יצאתי בתכתובת אישית למנכ"ל חברת חשמל, למנכ"ל 

קרן קימת, למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, לחברת החשמל, לכולם פניתי. אפס 

 היענות. 

 למה?  :גאולה אבידן

לקבל שטחים לבנות עליהם תחנות תמסורת  :רפי יהושע

חזרה התייאשתי, עוד פעם שלחתי להם.  אפס היענות. לא היתהלמשדרים שלנו. 

במקביל, עודד ם. קיימתי איתם פגישה. יינינתשובה מחברת החשמל שהם מעו

ביוזמתו אמר לי, תשמע, רפי בוא, ניסית פה, ניסית פה, בוא נפנה לחברות הסלולר. 

שלחתי מכתב לכל חברות הסלולר. הוא נתן לי את השמות ומספרי הטלפון. שלחנו 

חברת סלקום נענתה לבקשה. התקיימה פגישה אצלם. יש להם  את המכתבים.

, 4היענות רצינית מאוד. היום יש לנו שלושה מציעים רציניים פלוס בזק, זה 

שיכולים להתחרות במכרז. אנחנו רוצים לצאת למכרז. תומר מלווה אותנו, גם אורן 
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וצים לצאת מהמשרד של יגאל ארנון מלווה אותנו, בכל המכרזים דרך אגב ואנחנו ר

למכרז לחסוך את העשרות מיליונים האלה. אני מאמין שברגע שנבחר זוכה, הרשות 

היות ואנחנו  80-90מיליון שקלים מדי שנה. בפועל זה יהיה  30-תחסוך קרוב ל

 הולכים לעבות את מערך המשדרים.

 ?2014-סכון יבוא לידי ביטוי ביהח :ר אמיר גילת"היו

 כן.  :רפי יהושע

 ?2013-ההוצאה ב :ר אמיר גילת"היו

 של המשדרים.  2013-ההוצאה ב :רפי יהושע

אין מה לקנות אותם בינתיים. במצב כזה,  :גאולה אבידן

 שימשיכו עוד שנה בלי קליטה, כשאתה במצב שלך שאתה לא יודע מה קורה.

 אני מכבד את רצונך. :רפי יהושע

 ערן, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

הסכם עם בזק, שאנחנו משלמים לו סכומי יש לנו  :ערן הורן

 . 2013עתק. ההסכם פג בסוף 

 ?60מה זה סכומי עתק?  :ר אמיר גילת"היו

 סדר גודל.  :ערן הורן

לסבר את האוזן, למה זה סכומים כאלה? מה  :גאולה אבידן

 השירות?

לצורך העניין, מדובר בשוק שאין בו הרבה  :ערן הורן

חסמי כניסה מאוד משמעותיים, בעיקר בגלל שחקנים, אין בו תחרות. יש בו 

צריך לעבור תהליך רישוי שהוא קריעת ים  גולציה. בשביל להציב אנטנה משדרתהר

סוף. בגלל שזה מונופול, גם אין לנו שקיפות לגבי העלויות של בזק. הנחת העבודה 

מסתיים ההסכם איתם, שזה תוצאה של הליך  2013שלנו, שהיא מאוד גבוהה. בסוף 

שנקבע בהסכם עקרונות, דמי האחזקה  כלו לקבוע אתטי שבו הצדדים יומשפ

מיליון  5-צריך לדעת את זה. כ ,יש לנו עלויות מסוימות ליציאה מההסכם .בפשרה

משדרים בניכוי הפחת שלהם. קנות מהם שקל כנגד איזה שהן התחשבנויות. צריך ל

 עם אותן עלויות.  2014-אם לא נשקיע את האנרגיה במשא ומתן עם בזק, ניכנס ל
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יש לך איזושהי אמירה של הממונה על ההגבלים  :גאולה אבידן

 העסקיים לגבי חוזים מהסוג הזה? לא שלחתם את זה, נגיד את החוזה כפי שהוא?

 לא. הוא לא מונופול, בזק, בעניין הזה.  :'חנה מצקביץ

הוא לא ספק יחיד. אי אפשר לפנות אליו כספק  :רפי יהושע

 וא גם היה ספק יחיד בסיבים אופטימיים. היום אין. יחיד. פעם ה

נגיד אם לא רוכשים את המשדרים ולא נכנסים  :גאולה אבידן

בגלל האי בהירות שקיימת, ניתן להאריך זה זמנית? אנחנו לא מחויבים להיכנס עוד 

 הפעם לאיזושהי מסגרת ארוכת טווח, עד ששוב תתבהר התמונה. 

ה מנוגדת בין ההנהלה לבין עצמה. יש פה עמד :ר אמיר גילת"היו

 סמנכ"ל טכנולוגיות אומר א' וסמנכ"ל ב' אומר ב'. 

 אם אני לא טועה, היה דיון פה לגבי בזק. :'חנה מצקביץ

 נכון. :רפי יהושע

נדמה לי שהוועד המנהל החליט שצריך לצאת  :'חנה מצקביץ

 .את ההתקשרות עם בזקהשאלה בכלל אם אנחנו יכולים להמשיך  למכרז.

רגע, אני עוד לא הבנתי האם ההנהלה פה מדברת  :ר אמיר גילת"היו

 בקול אחד, ואם כן, מה אומרת ההנהלה? 

הנהלה תומכת בגורם המקצועי, שזה רפי. ערן הוא  :יוני בן מנחם

 גורם כספי, אנחנו מעריכים אותו מאוד.

כן, כרעיון גם אנחנו תומכים בך, רק לא בעיתוי  :גאולה אבידן

אני חושבת. הרעיון שלך הוא נכון. הכול נכון, רק לדעתי מי קונה עכשיו הזה. כך 

 .  - - -משדרים כשאתה לא יודע מה 

קונה משדרים דרך בזק. בזק כאן  היתההרשות  :רפי יהושע

שקל אצלם, אני  100פלוס על הרכישה. אם משדר היה עולה לנו  10%גובה עמלה של 

 קל. פה זה חיסכון של מיליונים. ש 80-ל 70מאמין שאצלנו זה יעלה בין 

 , אז אל תרכוש עכשיו. אוקיי :גאולה אבידן

 לא רוכש.  :רפי יהושע
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אתה צריך לקחת את המחווה שאומר לך ערן,  :'חנה מצקביץ

שאתה צריך לקחת בחשבון ברווח הזה שאתה אומר לחיסכון הזה, אתה צריך לקחת 

 בחשבון את העלות.

 את החיסכון, לשיטתך?מתי נרגיש  היו"ר אמיר גילת:

היינו יכולים להביא אותם להפחית את המחיר.  :ערן הורן

היינו רוצים לשאת ולתת, אבל זו שאלה בהחלט לא פשוטה. ברגע שיש הסכם חדש, 

 יש הסכם חדש. 

 כשהערכת זמן, מתי אנחנו נרגיש אותו? :ר אמיר גילת"היו

 ברגע שהוא יכנס לתוקף. :ערן הורן

 מה לוח הזמנים? :ר אמיר גילת"היו

 סוף השנה. :ערן הורן

בינואר זה אמור להיות  1-, זאת אומרת באוקיי :ר אמיר גילת"היו

 ההסכם החדש.

הסכם העקרונות מסתיים בסוף השנה אחרי  :ערן הורן

 הארכה.

 תרצה או לא תרצה, אתה חייב לצאת למכרז.  :רפי יהושע

ון אני חושבת שבכל זאת ההנהלה צריכה לד :'חנה מצקביץ

ולעשות חשבון בסופו של דבר על החיסכון שיהיה פה ועל  שאמר ערןבהיבטים 

האפשרות אם אפשר כן להאריך את ההסכם או חייבים לצאת למכרז. צריך לבדוק 

 את הנושא הזה.

אני פשוט מוסיף את נושא המשדרים מההחלטה  :ר אמיר גילת"היו

ת, אז גם את החלופות. כרגע הקודמת לגבי הנייר שיוגש לנו כדי שנוכל לקבל החלטו

, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה 2014-והחיסכון יהיה ב 2013-אנחנו מוציאים כסף ב

 . 2014-ב

 .2013-אנחנו לא מוציאים כסף ב :רפי יהושע

 אתה רוכש עכשיו. :ר אמיר גילת"היו

 הוא אומר, אם אתה רוכש. :גאולה אבידן
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 לא רוכש. :רפי יהושע

 אין פה קבורום לקבל החלטות.  :ר אמיר גילת"היו

אין פה קבורום, זה הכול דיונים באוויר. תגיש את  :יוני בן מנחם

 הנייר. כשיהיה פה קבורום, נקבל החלטות. זה לא רציני.

 . רפי, יש עוד משהו בנושא הטכנולוגי?אוקיי :ר אמיר גילת"היו

לא, אני רק אומר שאני מבקש לא לתקצב את  :רפי יהושע

מיליון, המצב  16-מיליון, מפני שאם אנחנו נרד מתחת ל 16-וח מעבר לתקציב הפית

 , לא נקנה משדרים.HD-הטכנולוגי יהיה קשה מאוד. לא נפתח את ה

 .2013אתה מדבר על  :ר אמיר גילת"היו

 מיליון.  16-, לא לרדת מתחת ל2013 :רפי יהושע

 .HD-כשכולל פיתוח של ה :ר אמיר גילת"היו

 ,יום יום ברשות. מישהו, התקלקל לו מזגןיש לך  :רפי יהושע

, שהמשטרה מישהו, נפל לו כסא. אתה צריך כסף. יש דרישה של קצין הביטחון

יושבת על הצוואר של המנכ"ל שלו, שיתבעו אותם למשפטים שהם לא מבצעים 

מיליון, להראות  1.5-2מיליון, אז אמרנו שהשנה נוציא  5-6דברים. עלות הביצוע זה 

 הרשות עושה משהו.  להם שלפחות

 טוב, תודה.  :ר אמיר גילת"היו

נושא הבא, מכסת שעות העבודה בשבת. אנחנו נדרשים לנושא בעקבות דוח ביקורת, 

 שאני מבין שלהנהלה יש הסתייגויות.

אני חייב להגיד משהו, אין פה קבורום, אי אפשר  :יוני בן מנחם

 וצה לדעת. לקבל החלטות, אז מה אנחנו עושים פה בדיוק? אני ר

 אנחנו מקבלים דיווחים. :ר אמיר גילת"היו

אנחנו עושים את סדר היום של הוועד המנהל  :יוני בן מנחם

 כשאין פה קבורום? מה הטעם בזה?

הודעה שהוא  14:59-א', אני קיבלתי מחבר אחד ב :ר אמיר גילת"היו

 לא מגיע. 
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 אז בואו נפסיק את הדיון. :יוני בן מנחם

מאחר ואין קבורום, וזה נודע לי תוך כדי הישיבה,  :ר אמיר גילת"היו

ומאחר וכולם כבר פה, אני חושב שזה כן יהיה נכון, מאחר וכולנו כבר פה, לקבל 

דיווחים ולשאול שאלות. זה באשר לפורמט. גם חברים יכולים לקרוא את 

 הפרוטוקול. זה יכול לחסוך לנו זמן בדיון הבא. 

 ת כל החומר.אנחנו העברנו א :יוני בן מנחם

 בסדר. כן. :ר אמיר גילת"היו

אני אמרתי אתמול באחד הדיונים, אני אחזור על  :יוני בן מנחם

ל  תקינה בשבת, של עבודה בשבת, המבקרת אנחנו עושים עבודה ש חזה. בעקבות דו

מבחינת המשימות של רשות השידור.  רחי לעבודה בשבת ומה לאיר מה הכדכדי להס

ה של עבודה. אנחנו כבר מצאנו במטה כמה דברים שיצאו אנחנו נמצאים בעיצומ

נכונים בדוח של המבקרת והורדנו אותו, אני לא אכנס לשמות, הנחינו לבטל את זה 

אבל לגבי המדיות, יש מחלוקת גדולה בין הנתונים שמופיעים בדוח המבקרת לבין 

ני לא רוצה הנתונים שהציגו המנהלים, לגבי שמות של אנשים שכן היו או לא היו. א

להיכנס לזה גם כן. אנחנו בעיצומה של עבודה. אני מאמין שבסוף העבודה הזאת 

ואיפה שאפשר יהיה לצמצם ולחסוך בהעסקה,  אנחנו נעשה תקינה של עבודה בשבת

 זה מה שיהיה. 

 יש לוח זמנים לסיום התקינה הזאת?  :ר אמיר גילת"היו

 אנחנו בעיצומה של עבודה.לא,  :יוני בן מנחם

תקציב שאנחנו היינו אמורים על ה משליךוזה  :ר אמיר גילת"היו

 לאשר היום. 

אנחנו עושים את מה שאפשר לעשות. יש לנו עוד  :יוני בן מנחם

אלף משימות חוץ מזה. אנחנו עובדים על זה במרץ. המנהלים היו אצלי, קיבלו 

נו כבר הנחיות. תראה שנגמור את זה מהר. אמרתי, חלק כבר מצאנו במטה, גילי

 כמה ליקויים שתיקנו אותם לאלתר ועכשיו הבעיה העיקרית היא במדיות.
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טוב, אני מביא את זה לוועד המנהל כיוון שגם זה  :ר אמיר גילת"היו

בעבודה בשבת יש משום מקרים, נדון בוועדת ביקורת ונחשפו שם מה שהוגדר שם 

 ם מסוימים. לא הייתי אומר כוללת, אבל יש משום עבירת טוהר מידות במקרי

 לכאורה. :יוני בן מנחם

 הכול לכאורה.  :ר אמיר גילת"היו

מילה יפה "טוהר מידות" אבל יש סתירה בין  :יוני בן מנחם

 הנתונים שהוצגו בדוח לבין מה שרואים המנהלים. 

אני חוזר על המשפט שאמרתי, שבוועדת הביקורת  :ר אמיר גילת"היו

 עבירה על טוהר המידות.  זה הוצג כאילו יש בחלק מהמקרים משום

בכל מקרה אני רוצה להוסיף שסמנכ"ל כוח אדם  :יוני בן מנחם

ליחידת  ,הונחה על ידי המנכ"ל להעביר את החומר לנציבות שירות המדינה

שייחקר על ידי נציבות החקירות שלהם, כדי שאם באמת יש חשדות לטוהר מידות, 

 שירות המדינה שהיא הגוף הרשמי המוסמך.

. אני שמח שהטיפול בנושא טוהר מידות אוקיי :אמיר גילת ר"היו

לכאורה, מטופל. זה מגיע לפה היום בגלל נושא ההשלכות התקציביות והציבוריות 

 שיש לזה. 

 קודם כל הביקורת שהמבקרת עשתה, אם אני לא טועה, רק ביום שבת.

 שבת ולא כוננות. :איתנה גרגור

וספות לממצאים שהוצגו לכאורה יש מכפלות נ :ר אמיר גילת"היו

בפנינו, ובלי קשר, בעידן הזה של רשות השידור, כבר דיברנו על המצב שאנחנו חיים 

בו עכשיו, אני חושב שצריך לעשות כל מאמץ לצמצם בשיעור ניכר את העבודה 

 שעולה כסף רב, אם זה שעות נוספות ואם זה שעות נוספות בשבת, קל וחומר. 

 Xם לך, עד היום המסגרת היתה אם היו אומרי :גאולה אבידן

כולל שעות נוספות. בגלל בעיות תקציביות אנחנו מבקשים שתיתן לנו תכנית עבודה 

 X, בלי להאשים אף אחד, בלי לומר על אף אחד, בנושא שעות נוספות, 2חלקי  X-ל

, בלי איזשהו אנטי. הרי אם ירצו להראות על כל טכנאי וטכנאי שמחזיק, 3חלקי 
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וד רלוונטי ובלעדיו לא יהיה שידור, הכול יושחר, אתם יכולים שהוא מאוד מא

לראות נכוכה את הצורך בלצמצם, ולכן אני לעשות את זה. מצד שני אתם גם יכולים 

אומרת, אפילו בלי להיכנס לאדם כזה או אחר, פשוט מגיעים למצב שנושא השעות 

א הזה. זה מה שהם הנוספות הוא בעייתי, אז תביאו איזושהי תכנית התייעלות לנוש

 Y-טועה ו X-מבקשים, בלי אנטי, בלי מי נגד מי ובלי הוכחה. בלי לנסות להוכיח ש

 טועה. היו דברים, תראה את זה אפילו באופן כזה.

 אנחנו מתייחסים לזה בצורה מאוד עניינית. :יוני בן מנחם

אם נמצאים במצב שיש איזושהי בעיה כספית,  :גאולה אבידן

 ספות הן הראשונות להוריד. ברור שהשעות הנו

תראי גאולה, אני מאמין גדול במוסד הביקורת.  :יוני בן מנחם

אני מכיר את איתנה שנים ואני חושב שהיא עושה את עבודתה נאמנה. אני בטוח 

שגם הדוח הזה, ועובדה שמצאנו כמה דברים נכונים. אני קודם כל חושב שהיא 

רות וכו'. אין בכלל ספק בעניין הזה צריכה לעשות את העבודה שלה, לעשות ביקו

 ואני מקווה שתעשה עוד דוחות ותמצא ליקויים כדי שנתקן אותם. 

שהציגה איתנה בדוח, כי הם לא מקובלים על  יש בעיה עם הנתונים הכספיים

סמנכ"ל הכספים, המספרים. אתה לא איששת את הסכומים הכספיים שהיא ציינה, 

 נכון?

ת זה. אני קיבלתי את זה רק אני עוד לומד א :ערן הורן

 השבוע . 

. זאת אומרת, פורסם הדוח, נתונים כספיים אוקיי :יוני בן מנחם

 בלי שהסמנכ"ל כספים ראה את זה. 

 הדוח הועבר עוד לפני שנה לתגובה מספר פעמים. :איתנה גרגור

רק משפט בעקבות הנקודה הזאת. הנתונים  :ערן הורן

שהתקבלו מאגף השכר אצלנו, מיחידת השכר. הכספיים בדוח מתבססים על דוחות 

 אני לא משוכנע שזה כולל את כל העלויות.

אז הדיון הוא בשני היבטים שהם שונים. היבט  :גאולה אבידן

השעות הנוספות ועלויות השעות הנוספות. איתנה לא נדרשת לעלויות. יש מישהו 
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יכול לומר שאם  שיבחן את העלויות. נאמר שעד שערן לא יביא את העלויות, והוא

שקלים. זה שני היבטים  9שקלים שהיא לקחה, לרשות זה עולה  5אתה משלם 

 שונים, היקף השעות ונושא התשלום.

יכול להיות שערן יגיד שהסכומים היא ציינה הם  :יוני בן מנחם

 יותר גדולים.

אבל איתנה לא מעניינת אותי מבחינת הסכומים.  :גאולה אבידן

 היקף השעות. היא מעניינת מבחינת 

 , אני אענה לך גם על זה. אני הולך שלב שלב.אוקיי :יוני בן מנחם

צריך לעשות אבחנה. לא לערבב דברים, שאם הוא  :גאולה אבידן

 אומר על כסף, זה אומר שאצלה משהו לא נכון לגבי היקף השעות.

אצלי זה הלך יותר פשוט, לא היקף שעות אלא  :גאולה אבידן

 עובדים בשבת. 370מספר עובדים. 

 היו"ר רוצה לראות איך זה משליך על התקציב.  :יוני בן מנחם

 גם. :ר אמיר גילת"היו

מיליון  70היות שהיא כתבה נניח הרי יכול לגם.  :יוני בן מנחם

מיליון, אז זה גם משליך על התקציב. לכן אני אומר, העסק צריך  80של ולערן יצא 

סף, עד שאני לא רואה את החתימה של להיות מקצועי, ואני, כל מה שקשור לכ

סמנכ"ל כספים, זה לא שאני לא מכבד את איתנה, אבל הוא, ההתמחות שלו כספים, 

והיא, ההתמחות שלה, ביקורת, אז לכן אנחנו צריכים שזה יהיה גם מתואם עם 

 הכספים כדי שנראה איך זה משליך על התקציב. זה נקודה אחת. 

רשות השידור, היא מחויבת על פי החוק לשדר יה, השיבוצים בשבת. ינקודה שנ

משימות מסוימות ועל פי זה ניבנו הסידורים בשבת. מה שאיתנה, אם אני הבנתי 

נכון מהדוח, ישבנו עם המנהלים, מה שבעיקר חריג שם זה לא המשמרות של 

המשימות הקבועות של רשות השידור, זה בעיקר אנשי תוכן, קצת טכנאים וגם 

ם, לא נמצאה חתימה בשבת אבל הם כן מילאו שעות על הימים אנשי מנהלה, שה

אז עכשיו אנחנו בדקנו משפטית עם מרסיה. התקבלה תשובה ממרסיה לגבי האלה. 

 אנשי התוכן.
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 שנמצא ששילמו להם, אבל הם לא היו נוכחים. :איתנה גרגור

לא, לא, לא, תני לי להשלים. אנחנו ביקשנו לבדוק  :יוני בן מנחם

ימים בשבוע, האם כשהם עובדים  4המשפטית האם עיתונאים שעובדים עם הלשכה 

בשבת, נניח מעבירים ידיעה, כתב מעביר ידיעה בשבת, כתבה על החדשות, האם אני 

בערך צריך לשלם לו שעות נוספות או שעות כוננות. אני טענתי שלא. יש הבדל גדול 

 .ננות בשבתבין שעת כושעה, את צריכה להבין את זה, שעות נוספות, ל

אם  אני רוצה לומר לך משהו, מה מכעיס אותי. :גאולה אבידן

צריך להביא ביום חמישי לשבת,  אתה היית מוציא את זה מכיסך, אז הידיעה שהוא

 היית מבקש ממנו להביא ביום ראשון, שזה בלי השעות נוספות.

 זה לא עובד ככה. :יוני בן מנחם

עליהם את כל הבעיות  אבל עובדתית אתם מביאים :גאולה אבידן

האלה. עובדה. עזוב שזה לא הגיוני שאדם יעבוד מראשון עד רביעי, ובסוף שבוע שזה 

העיקר, פתאום זה עובר להיות שעות נוספות. אף אחד לא יתווכח איתך כשאתה 

תבוא ותאמר, האדם הזה הוא חיוני לשבת. אף אחד לא יתווכח איתך כי אתה 

עצמך צריך לעשות את העבודה הפנימית ולדעת מה המקצועי, אבל אתה בינך ובין 

 חיוני ומה לא. 

הנה עכשיו אנחנו מסכימים, תשמעי את הסיפור  :יוני בן מנחם

ימים  4עד הסוף. את בדיוק אמרת מה שאני רוצה להגיד. ואז העיתונאים שעובדים 

בשבוע לפי הסכמי עבודה, אם כתב מעביר ידיעה בשבת, אז אני יכול לתת לו שעת 

שעות על הידיעה, אני לא אתן לו יום של שעות  3כוננות, שעתיים כוננות. נניח עבד 

 נוספות, שזה המון כסף. 

מה זה נקרא ידיעה? סתם שאני אבין. לא מחבלים  :גאולה אבידן

 ?"רומן יצא מביתו לאכול פיצה"בצפון. 

שבת תרבות והופיע איזה חבר כנסת  היתהנניח  :יוני בן מנחם

 חשוב בשבת תרבות. זה ידיעה לחדשות. ואמר משהו 

 .אוקיי :גאולה אבידן
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בדרך כלל חברי הכנסת, בשבתות הם עובדים. הם  :יוני בן מנחם

חדשותית, אז יודעים שזה יום חלש מבחינה מסתובבים בארץ וזורקים הצהרות, כי 

הם רוצים להידחף למהדורות. זה פחות או יותר מה שיש בשבתות אם אין איזה 

 חריג. אירוע 

 מר גילינו? גילינו, שוב, אני מסייג את זה בלי להיכנס לשמות. 

 שעות. 24כל ידיעה, שילמתם עליה  :גאולה אבידן

 לא, לא. גילינו שיש כתבים שהם בכוונה שומרים :יוני בן מנחם

שהם יודעים אותם נניח ביום רביעי ובחמישי. הם שומרים אותם בראש שלהם, 

רוש שעות נוספות אז הם מעבירים ידיעה למערכת ומיום בזיכרונם, ובשבת כדי לד

 ראשון הם אומרים למנהל, אדוני, אני עבדתי בשבת. 

 גם אני הייתי עושה את זה. למה לא?  :גאולה אבידן

בגלל שהיא עשתה את  למה שיבחתי את המבקרת? :יוני בן מנחם

נו את הדברים הדוח ובגלל שהתחלנו לרדת בעקבות הדוח שלה לרזולוציות, אז גילי

האלה. בגלל זה אני משבח אותה. מה זה אומר שעושים תקינה? אנחנו הגענו 

למסקנה שאנחנו צריכים לתקנן מי עובד בשבת. מי סביר שיהיה לו עבודה בשבת. אז 

כתב משטרה, סביר, כי זה אירועים שלא צפויים. כתב מדיני וכתב צבאי למשל, אז 

 אנחנו מתקננים.

 תכניס גם ענייני ערבים. :ר אמיר גילת"היו

הכנסנו. הגענו לשבעה כתבים ועוד  ,וענייני ערבים :יוני בן מנחם

שבטוח שהם עובדים את העבודה בשבת ולכן מגיע להם , 5-ל 10רכים, בין כמה עו

חוות דעת מהלשכה המשפטית, ממרסיה, האם שעות נוספות. במקביל ביקשנו 

נו חייבים לתת להם שעות נוספות ימים, האם אנח 4אנשים שחוזה ההעסקה שלהם 

ביום שבת על מה שהם עושים, או יכולים לתת להם גם כוננות, והגיעה תשובה 

שיכולים לתת להם כוננות. אז הנה כבר התשובה המשפטית מאפשרת לנו לחסוך את 

התקינה. עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של התקינה. אנחנו שלחנו אותם למנהלי 

 המדיה.

 עם הגבלה בהיקף השעות. :גאולה אבידן
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 בוודאי. :יוני בן מנחם

רק בסוגריים או לא בסוגריים, מה ששמענו עד  :ר אמיר גילת"היו

עכשיו רק מחזק את מה שאמרתי, או רפורמה או לסגור. רשות השידור לא יכולה 

 ימי עבודה לעיתונאים.  4להמשיך להתנהל במצב הזה של 

 העבודה. בסדר, אבל אלה הסכמי :יוני בן מנחם

אני אומר, אז התוצאה היא שהארגון הוא בלתי  :ר אמיר גילת"היו

 נהיל. אי אפשר לנהל אותו.

 נכון.  :יוני בן מנחם

 כן, עודד. :ר אמיר גילת"היו

הכול חוזר  - - - ככה, אחד, את זה אני רוצה להגיד :עודד בירגר

 .אחוזים 5-6וזה  - - -במאי, יש שם  18-ל

 בביקורת יצאו?ש :ר אמיר גילת"היו

כשיש פריצת שכר בוא אני אגיד את זה גם, כי  :עודד בירגר

 .6%-יותר, אז אנחנו הקטנו ב 10%ומגיע מכתב מהממונה על השכר על 

 יותר. 20מצד שני בחודש אחרי זה, אנחנו נמצא  :איתנה גרגור

אנחנו מתייחסים ביקורת מול ביקורת, נכון? זה  :עודד בירגר

היה חודש שעבר. חודש שעבר אנחנו טובים יותר מאשר לפני שנה, היה לפני שנה וזה 

 .  - - -קרי 

 זה כלכ חודש משתנה. :איתנה גרגור

כיוון שנדרשתי לנושא הזה וסייעתי בידי המנכ"ל,  :עודד בירגר

. ב', שאנחנו מחושקים, וזה מתחבר למה שאתה  - - -אני יכול להגיד לכם, א', בדקנו 

ים שיכולת הגמישות שלנו פה היא מאוד קטנה. אני בדקתי אומר, לאלף ואחד הסכמ

ה דברים יש פה כמ  את הסוגיה של ההנדסאים, כולל זה שדיברתי עם יעקב לוי.

כדי לפרוץ אותם. זה הסכמים כל כך שאין, אי אפשר, אתה צריך להיות קוסם 

חזקים שיכולת הגמישות שלו היא מאוד קטנה, אז יש דברים שהמנכ"ל ציין ויש 

דברים שאנחנו בודקים במקביל, אבל זה חשוב לומר. הדבר השלישי, שסך הכול 
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מיליון שקל בשנה, זאת אומרת  20התקציב כפי ההוצאה, כפי שהמבקרת ציינה, זה 

 מיליון שקל לחודש. 1.5אנחנו מדברים על 

 מיליון. 1.6 :איתנה גרגור

כשאנחנו מדברים על החיסכון, תשימו את זה  :עודד בירגר

 ופורציות פשוט. בפר

 אנחנו מדברים פה גם על העניין הציבורי.  :ר אמיר גילת"היו

מדברים על מיליון בחודש שמתוכם  1.5-אז ה :עודד בירגר

  - - -יכולת 

אתה צודק, אבל א', דין מאה כדין פרוטה. שניים,  :ר אמיר גילת"היו

אני ער גם לעבודת יש לנו פה את העניין הציבורי. אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. 

המטה וגם לך מגיע שבחים על הפעילות שאתה עושה בנושאים השונים שאתה מטפל 

 בהם. בבקשה, איתנה. 

בקיצור, הביקורת התמקדה בהיקף הגדול מאוד  :איתנה גרגור

עובדים בשבת. כאשר בחנו את העמדות ראינו שיש  370של מספר העובדים בשבת, 

שקוראים לעובדים לשעה אחת בלבד ומשלמים על מקום איפה להוריד. היו עמדות 

עובדים כאלה. אפשר לצמצם, אפשר לראות איפה אפשר לחסוך  40,50יום שלם. זה 

 50-ולחבר אולי משמרות. זה מקום שאפשר לייעל. בדיקות בזמן אמת ראינו שכ

עובדים שהיו צריכים לבוא לפי סידור עבודה, הם לא באו. זה לא רק כתבים, זה גם 

 אים, עורכים, מפיקים.טכנ

 יש לזה מטרות, אני אגיד לך מהן. :יוני בן מנחם

סליחה, יוני, רפי אוהב מאמרים מהעולם. כל ערוץ  :גאולה אבידן

 , ואיך הם עובדים. 300, אני לא יודעת אם הם מונים 2

המנהלים אמרו פשוט דבר כזה, הביקורת נניח  :יוני בן מנחם

בבוקר ובדקו,  11-משובץ לאותו יום, אז באו ב בבוקר. הטכנאי 11-בשבת ב היתה

? אז 3-הטכנאי לא היה. אבל מה לעשות שהוא משובץ למשמרת צהריים שמתחילה ב

 כשאתם בדקתם, אז הוא לא היה כי הוא משובץ למשמרת צהריים. 
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אני רואה, יוני, אצלך הכול מסודר, כפתור ופרח.   :גאולה אבידן

זה יותר ממה שכל הערוץ השני,  370על השולחן. אומרים לך משהו, נותנים דברים 

אז אם כבר עכשיו ההנהלה לא מקבלת פה שום החלטה, אם הכול אצלך מאורגן 

 . - - -תם מביאים על עצמכם את ההחלטה של כפתור ופרח וזה יבוא לידי דיון, א

גאולה, את לא שומעת אותי עד הסוף. למשל הופיע  :יוני בן מנחם

שבת זה לא שבת.  עבד בשבת. מה לעשות, האיש דתי. מוצאיטכנאי שדוח על שם 

 הוא לא היה. 11אתם כתבתם שעד שעה 

אבל זה ערב של שעות השבת. היו מקרים שגם  :איתנה גרגור

 הממונים אמרו, נכון, העובד לא הגיע.

לא, אבל היו גם מקרים שאנשים אמרו, הם עבדו  :ר אמיר גילת"היו

 ראשון.  כי הם התכוננו לפגישות ביום

 כי הם התכוננו להגיע. :איתנה גרגור

 אנחנו כרגע בודקים את הדברים האלה.  :יוני בן מנחם

אני מבססת את הקביעה שלי, שאני חושבת  :איתנה גרגור

שאפשר להתייעל במספר העובדים הבאמת באמת גבוה, על סמך זה שלפני כשלוש 

 73תקינה של  היתה, עובדים למשל בטלוויזיה 150שנים זה היה חצי. במקום 

 עובדים, זאת אומרת אפשר, אם רוצים. 

 למה זה השתנה? :יוני בן מנחם

 אני לא יודעת למה. :איתנה גרגור

 בדקת למה זה השתנה? :יוני בן מנחם

 הרייטינג שלכם עלה מאוד, בגלל זה זה השתנה.  מר גאולה:

לא יכול להיות שטלוויזיה בערבית בחדשות היא  :איתנה גרגור

 תר מטלוויזיה בעברית בחדשות. יש דברים שאפשר לייעל. יו

 יראון, בבקשה. :ר אמיר גילת"היו

 רוצה להגיד שההנהלה פועלת בצורה סדורה אני :יראון רופין

על ידי כך שאנחנו מייצרים תקינה שלפיו ניתן יהיה לבדוק  ,לתקן את הליקויים

ודה בשבת. זה אחד. האם מקיימים או לא מקיימים את ההוראות המחייבות בעב
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לגבי החריגים, אנחנו ננקוט בהליכים משמעתיים, ולפני שנוקטים בהליכים 

 משמעתיים צריך לברר את העובדות לאשורן.

 טוב, רפי. :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה רק פשוט לחזק את דברי המנכ"ל.  :רפי יהושע

תדרות וועד מניסיון, כשהייתי מנהל שירותי ההנדסה, ואני זה שהוביל את ההס

שירותי ההנדסה לבית המשפט. היה לי אתם מאבק קשה מאוד בזמנו על שעות 

נוספות. אני לא הסכמתי לחתום. באמת היו הרבה עיוותים. אבל הכול מעוגן 

לך שתי ניידות שידור חדשותיות. כשבן אדם רושם משעה  בהסכמים. אתה, היום יש

בצהריים.  1-, ל2-ל 8ובד בין שעה , בפועל חטיבת החדשות לא מנצלת את הע24עד  8

פה הלכנו לדיונים משפטיים. השופט אמר, הבן אדם, אין לו עבודה, מה אתה רוצה 

 . 8-24שהוא יעשה? אבל הבן אדם רושם בפועל 

אז למה אתה צריך לשבץ אותו בשבת כשהניידת  :איתנה גרגור

 לא יוצאת? 

 סליחה, זה במסגרת הסכם העבודה שלו. זו :רפי יהושע

הבעיה. תחליטו, אם יבוא היו"ר או המוסדות ויגידו, תשמע, הסכמי העבודה, שלום, 

 הביתה, ויש הרבה מה לשנות.

 ימים בשבוע. 7זה לא מחייב אותך לשבץ  :איתנה גרגור

 חייב, חייב. :רפי יהושע

השיבוץ לשעות הנוספות זה לפי צרכי עבודה. זה  :'חנה מצקביץ

י בזמנו דוח בעניין הזה, ואתם לא הייתם מוכנים כתוב בכל ההסכמים. אני הוצאת

 ללכת עם הדוח הזה.

 מי הלך איתם לבית משפט? :רפי יהושע

רפי, אני רוצה לספר משהו שלא קשור כאן. אתה  :גאולה אבידן

יכול לבוא עם ערב אחד הסכמים, ושאתה תעשה איזושהי תקינה ושאתה תגיע פה 

הביטוח נדרש לדון בנושא של אישה  לידי, הכול כתוב כפתור ופרח. המפקח על

שהגישה תביעה על סרטן בראש, שיכירו אותה בביטוח לאומי, והביטוח לאומי קבע 

לא יתקבלו כאנשים שהם זכאים. אחרים כן. מה לעשות שכל סך  5-חריגים. ה 5
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האלה, ואז אתה מעקר מתוכן, אז אתה  5-האפשרויות של סרטן במוח מתבטא ב

חד חוקים ולהביא לי אלף ואחד דברים. אם אתה ההנהלה יכול לבוא עם אלף וא

שמבקשת, שאכן רוצה באמת לשנות ולא לגבות את עצמך ולכסות בהסכם כזה 

ובעניין כזה ובתקינה כזו וכו' וכו', אתה צריך להיות עם איזושהי אמירה ערכית 

, בדיוק כמו שחנה אומרת. אם אני ארצה לתת שעות נוספות, אז זו וזו וזו המכסה

אני לא חייב, אני אבדוק. בדיוק תחשוב על אותו מצב שאתה היית צריך לשלם 

מכיסך את השעות האלה, מה היית עושה. אז זה שאתם באים ונותנים לי הגבלים 

, זה בסדר ויכול להיות שנבוא Y-, לX-כאלה, תקינה כזו, דבר כזה, אני מחויב ל

חלה הביתה, אבל בסופו של יום ונשתה עוד כוס קפה ונטבול בעוד ביסקוויט ונלך א

אתם אלה שצריכים להיות עם היד על הדופן, לראות את כל מה שקורה במקום 

 הזה.

אמורה לשנות להסכמים את  היתההרפורמה  :יוני בן מנחם

 החוקים האלה.

לא, אבל צריך לדעת גם לפרש את ההסכמים  :'חנה מצקביץ

ה לא שעות נוספות פיקטיביות. האלה. שעות נוספות על פי חוק, ניתנות. אצלנו ז

 שעות נוספות נעשות על פי העבודה בפועל ולפי צרכי העבודה.

אני הלכתי לבד לבית דין לעבודה נגד ההסתדרות,  :רפי יהושע

 נגד האיגוד ונגד המנכ"ל.

אז הנה, הם הביאו אלינו עכשיו את ההחלטה הזו,  :גאולה אבידן

 ברוך השם. 

סכמי הרפורמה היו בדיוק אמורים אבל גאולה, ה :יוני בן מנחם

 לפתור את הדברים האלה.

חברים, מה שאני רוצה לומר זה כך, א', לגבי טוהר  :ר אמיר גילת"היו

מידות, אני לא שמח אבל אני שבע רצון מהדיווח של המנכ"ל, שזה עבר לטיפול 

זה בהקשר של טוהר המידות משמעתי כדי שיהיה פה איזה הליך של הרתעה. 

בלי קשר, אני חושב שבמיוחד בעת הזאת אנחנו חייבים לצמצם את כל לכאורה. 

הנושא של עבודה בשבת, ואני שמח על עבודת המטה שמתקיימת ואני מקווה שהיא 
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תביא גם לתוצאות של חיסכון, זאת אומרת שהתקינה תהיה פחותה ממה שיש 

 במציאות. 

ר בכיר, אני יכול לסבר את אוזנך, אמיר, שפונקציונ :יוני בן מנחם

בלי להיכנס לשמות, פונקציונר בכיר היה בכוננות בשבת ודיווח שעות נוספות למרות 

שהוא היה בכוננות, אפילו אולי לא הופעל, ומייד טיפלנו בזה בעקבות הדוח של 

 איתנה. מייד טיפלנו בזה, כי ברגע שגילינו שזה נכון, מייד התקבלה החלטה. 

בין טוהר המידות לבין בואו נפריד רגע  :ר אמיר גילת"היו

ההתייעלות. אז טוהר מידות, שמענו את הדיווח וזה מקובל. לגבי ההתייעלות, זה 

בטיפול. אני כן אשמח לגלות שעבודת המטה תביא לתקינה שהיא פחותה מהתקינה 

הקיימת בפועל היום ושהיא תביא מרכיבים של חיסכון, ושוב, המציאות היא 

עבר לפתרונות הסטנדרטים, על פתרונות אחרים. מציאות שונה וצריך לחשוב גם מ

לא רוצה פה להיכנס לדוגמאות, אבל ברור שאי אפשר להשאיר את המצב על כנו. 

במצב של אין רפורמה, כל הזמן באמת דיברו, נחכה לרפורמה, נחכה לרפורמה. בגלל 

זה העלמנו עין שלוש ומשהו שנים, עוד לפני שאני באתי, והרפורמה תפתור את 

יה. עכשיו אין רפורמה, אז אנחנו צריכים לפתור את הבעיה ולהביא למרכיבים הבע

 של חיסכון גם בעידן האין רפורמה ובעיקר בעידן האין רפורמה. 

אני רוצה לשאול שאלה לא בדיוק משפטית אבל  :'חנה מצקביץ

קשורה לניהול. אי אפשר לחכות באמת בגוף שמתנהל ככה ויש לו הסכמי עבודה 

, אי אפשר לחכות כל פעם שהמבקרת תעשה דוח ואז לראות את מסורבלים

הליקויים. מה יחסי הגומלין בין המטות בטלוויזיה, ברדיו לבין המטה מבחינת כוח 

אדם? האם לא תפקידו של כוח האדם במטה לפקח על הדברים האלה כפי שהם 

ם שהם נעשים ברדיו ובטלוויזיה, לראות אם יש חריגות, לראות אם יש איזה דברי

לא הגיוניים? אחרת בשביל מה? הרי זה גוף מאוד מסורבל. פה יש מטה שמטפל 

 בכוח אדם, פה יש מטה שמטפל בכוח אדם. אין שום סינרגיה ביניהם.

 כן, יראון. :ר אמיר גילת"היו

תפקידי מנהלי המדיה הוא לנהל את פעולות  :יראון רופין

ההסכמים שלהם הם  במסגרת כלהמדיה בהתאם למה שקובעים  המוסדות. 
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כוח אדם הוא לספק צריכים לקבוע את משמרות העבודה, את כוח האדם. תפקיד 

תנאים שמגיעים להם בהתאם למסגרת לקלוט עובדים, לתת להם את העובדים, 

הסכמי העבודה, אבל לא כוח אדם במטה שכולל עובד וחצי צריך לנהל את כל 

הגיוני בעליל. לא היה מעולם ולא משמרות העבודה של כל עובדי הרשות. זה בלתי 

 יהיה. 

מה שחנה אומרת, מישהו הרי אישר את שעות  :גאולה אבידן

 הכוננות. הוא לא בדק בפועל מה קרה? 

ברגע ששיבצו את העובדים לשעות הנוספות,  :יראון רופין

 למשמרות העבודה הרגילה ולכוננויות, הם צריכים לבדוק מה עם הביצוע בפועל.

 יפה,  זה מה שהיא שואלת.  :גאולה אבידן

אני שואלת מה תפקיד מחלקת כוח אדם במטה.  :'חנה מצקביץ

היא צריכה לבדוק את הדברים האלה ולראות שאין דברים חריגים, שהדברים 

 מתנהלים כמו שצריך, אחרת איזה הצדקה יש לה בכלל?

קודם כל היחידה הזאת, אין לה כל כך הרבה כוח  :ר אמיר גילת"היו

השאלה היא אחרת. מה שאומרת חנה, אם אני אתרגם, זה שהמבקרת היא רק אדם. 

כלי אחד נקודתי וספורדי של ביקורת. מישהו רציך לעשות את הבקרה הזאת 

בשוטף. עכשיו השאלה האם זה סמנכ"ל משאבי אנוש או מנהל המדיה או כל מנהל 

 אחר. 

 זה אחריות המנהלים.  :יוני בן מנחם

 ני, אבל המנהלים לא עושים את העבודה כנראה.יו :ר אמיר גילת"היו

יתרה מזה, מנהלים לא ידעו שהעובדים שלהם  :איתנה גרגור

 הגיעו, ולא היו צריכים להיות. 

רבותיי, אנחנו בודקים ביסודיות את הדוח של  :יוני בן מנחם

איתנה. אני מודיע לכם שאם ימצא שמנהל לא מילא את תפקידו, הוא יטופל 

 ן. משמעתית גם כ

אנחנו בהפקת לקחים המערכתית. אותו דבר גם  :ר אמיר גילת"היו

לגבי שעות נוספות, שאני לא אכנס פה. בתקציב הנושא היה מכתבו של הממונה על 
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בשנת ש , לרשות,נו הממונה על השכרלהשכר בעניין עליה בשעות הנוספות. כותב 

 2012-ב 20%ה של . אומר הממונה על השכר שהיתה חריג10%חריגה של  היתה 2012

ההנהלה הסבירה  2012-, שמתווספת לחריגה נוספת שהיתה קודם. ב2011לעומת 

שהיה אולימפיאדה, בחירות, בחירות בארצות הברית, מבצע "עמוד ענן", כשכל 

יכלול  2013ולכן אין שום סיבה שתקציב  2013-המרכיבים האלה לא קיימים ב

. בהצעת התקציב 2012-ושהיו ב 2013-חריגות שנובעות מאירועים שלא קיימים ב

מיליון, כלומר  70-המתוקנת שהוגשה מופיע כבר התקציב של השעות הנוספות, כ

 , כלומר הותאמה פה החריגה. 2010הוא כולל חזרה לתקציב השעות הנוספות של 

 33נוספו לנו  2013ובשנת  2012ברשותך, בשנת  :יראון רופין

ה כולל, שבהתאם לכל מיני הסכמים, כל מיני עובדים שהם במעמד ש.א., במעמד חוז

וזה מייצר לנו עוד שעות  ודרגה דירוגממעמד ש.א., משכר כולל למעמד  ברודברים, ע

 נוספות, אז צריך גם את זה להביא בחשבון. 

 בסדר. כן, ערן. :ר אמיר גילת"היו

 בהצעה המתוקנת אין קיצוץ בשעות הנוספות.  :ערן הורן

 ?2013הכול לשנת  כמה סך :איתנה גרגור

והוא מבטא את  2010זה הסכום של  70, נכון. 70 :ר אמיר גילת"היו

מיליון שעליו דיברנו. יש בעיה, שבחצי שנה כבר בוצע מעבר. חצי  10-החיסכון של ה

שנה חרגתם מהחלק היחסי של החצי שנה, אבל זו בעיה אחרת. בהצעה המתוקנת 

-. זה החיסכון עליו דיברנו, ה2010-פות במיליון וזה הערך שעות נוס 70שהבאתם זה 

 מיליון האלה.  10

גם בשעות הנוספות פה, אני כבר עושה את הסיכום של כל נושא השעות הנוספות, 

אנחנו במצב מיוחד שאי אפשר להתנהל כאילו הכול כרגיל ואי אפשר גם להסתמך 

לכן צריך  על התירוץ, אוטוטו רפורמה והבעיה תיפתר ברפורמה, כי אין רפורמה.

למצוא את הדרכים להתייעל. אני סתם זרקתי פה דוגמא אחת מיני רבות, שאפשר 

אולי, לא יודע, האם צריך שני מגישים ל"מבט" בעת הזו, האם אי אפשר להקליט 

תוכניות מסוימות בשעות אחרות, שלא יהיו שעות נוספות, ועוד דברים שאני באמת 

שחייבים למצוא את הדרך לקצץ בשעות  לא רוצה להיכנס כאן כרגע. אני רק אומר
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, בלי מלחמה ובלי בחירות בארצות 2013-חריגה ב היתההנוספות, קל וחומר כאשר 

  הברית. אז זה עוד נתון שצריך לקחת בחשבון.

במתווה של אין  2013לגבי התקציב, ועדת הכספים דנה השבוע בנושא עדכון תקציב 

נו אמורים היום לדון בזה בוועד רפורמה, קיבלה כמה החלטות מבחינתה. היי

המנהל. אני שוב מתנצל על כך שבמהלך הישיבה נודע שאין קבורום. חבל שאין 

קבורום כי אנחנו באמת היינו אמורים לאשר היום תקציב וחבל מאוד שאנחנו לא 

 . 2013יכולים להגיע למעמד הזה של אישור תקציב 

 . צביע על השינויים בין שבוע שעבר לשלשוםערן, ת

קודם כל ביום ראשון עשינו שינוי תוך כדי  :ערן הורן

  - - -הישיבה, שהשאירו גירעון של 

  - - -מיליון. היית אמור לבוא עם  11 :ר אמיר גילת"היו

  - - -נתבקשנו  :ערן הורן

 מיליון. 11להעביר  :ר אמיר גילת"היו

להציע איך לצמצם את הגירעון הזה. על זה הם  :ערן הורן

אה את ההפרש ביחס להצעה בחודש יוני, תיאור של ההפרש, אז אנחנו רצו שנר

 שקל.  200,000-מציעים להגדיל קצת את ההפחתה בתקציב השיווק ל

 חסר לי פה רק כמה הוא ישאר.  :ר אמיר גילת"היו

 מיליון ישאר.  1.3 :עודד בירגר

אז מה התקציב שנשאר? תעשה לישיבה הבאה  :ר אמיר גילת"היו

  כמה התקציב השנתי וכמה הביצוע בפועל. עמודה של 

 עודף.  450יישאר  :ערן הורן

טוב, הלאה, תמשיך. תעבור למדיה הדיגיטלית.  :ר אמיר גילת"היו

 כמה נשאר?

 . 5מיליון שקל. נשאר  8היה  :ערן הורן

איפה עומדים המכרזים של המדיה הדיגיטלית  :ר אמיר גילת"היו

 ?2013-זוכה במכרז, כמה כסף נספיק להוציא במבחינת מועד הפרסום? לכשייבחר ה
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תבדקו בבקשה את הסטטוס של המכרז. לפי לוח הזמנים נראה כמה כסף נצטרך 

 לשריין. יכול להיות שלא נצטרך את הכול. 

קיצוץ? זה סכום שרירותי זרקתם פה או  3, סתם? על סמך מה זה סכום של 3למה 

 שיש משהו מאחוריו?

שרירותי במובן הזה שבדקנו שאין  סכום שהוא לא :ערן הורן

 .- - -בפועל התחייבויות 

טוב, אני מציע פה גם כן שבוועדת מדיה דיגיטלית,  :ר אמיר גילת"היו

-שיוצג הסטטוס של המכרזים כדי שנראה מה אנחנו כן עושים במדיה הדיגיטלית ב

2013 . 

 , פיתוח. קיצצת?אוקיי

 מיליון שקל.  10אותם  :ערן הורן

 .11והוא רוצה  :ר גילתר אמי"היו

 .16הוא רוצה  :יוני בן מנחם

 זה מעבר לדברים שהוא צריך? :ר אמיר גילת"היו

 כן.  :יוני בן מנחם

 . הדיגיטציה פה במלואה, נכון? HD-זה כולל ה :ר אמיר גילת"היו

 הוא קבע את סדרי העדיפויות.  :ערן הורן

 לשיטתו. בסדר, אבל יש לו כסף לדיגיטציה,  :ר אמיר גילת"היו

 לא. :ערן הורן

 למה? כמה נשאר לו? :ר אמיר גילת"היו

 . - - -מיליון  10מיליון והוא ביקש  7אם נשאר לו  :עודד בירגר

מיליון הוא  4מיליון. אז עוד  11לא, הוא ביקש  :ר אמיר גילת"היו

 . 2013-צריך, בהנחה שזה הכול יצא ב

ב יתבצעו עד כל השימור סרטים באולפני תל אבי :איתנה גרגור

 שעות.  30,000-, כל ה2013סוף שנת 

שהוא יכניס את זה לתכנית שלו. שיראה לנו שהוא  :ר אמיר גילת"היו

 , הלאה. אוקייצריך את זה באוגוסט. 
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 חלקי חילוף, מאיפה זה בא? התייעלות? 

 .7:50זה  :ערן הורן

 יוני, דיברו עם המדיה? זה בסדר? :ר אמיר גילת"היו

 לא, לא.  :יוני בן מנחם

 אז איך אנחנו יודעים? :ר אמיר גילת"היו

 דיברת איתו? :יוני בן מנחם

. מה שנשאר זה 2012זה התקציב שהיה להם בשנת  :רפי יהושע

 .2012-מה שהיה להם ב

זו, אבל עם עוד תכינו לוועד המנהל טבלה כ. אוקיי :ר אמיר גילת"היו

 תקציב מניח רפורמה. מה עוד?, כי התקציב הוא 2012עמודות של הביצוע בפועל של 

עכשיו יש את כל הסעיפים שבוטלו, חברות כוח  :ערן הורן

 אדם.

שלחתם איזה מכתב, מה אנחנו צריכים להחליט?  :ר אמיר גילת"היו

 על תגבור?

קלדנים שעובדים  4אני כתבתי. היום מועסקים  :יראון רופין

נו ביקשנו הארכת ביוני ואנח 30-בחדשות ברדיו. ההסכם עם החברה הסתיים ב

 הסכם כדי שאפשר יהיה להעסיק את הקלדנים האלה. 

 ועד מנהל אישר תקציב בלי תגבור? :ר אמיר גילת"היו

  לא, ועדת כספים החליטה לא להאריך.  :יראון רופין

 אבל מאז הוועד המנהל כבר התכנס ואישר.  :ר אמיר גילת"היו

 הוועד המנהל לא דנו בזה. :יראון רופין

אבל הוועד המנהל אישר את תקציב החירום  :מיר גילתר א"היו

 המקורי. 

לא יודע, בקיצור בינתיים אין לנו אישור להאריך  :יראון רופין

 את ההסכם עם חברת תגבור עד שהוועד המנהל לא יאשר את זה. 

אבל האם בהצעת התקציב האחרונה שאישר  :ר אמיר גילת"היו

 הוועד המנהל אין תגבור?
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 האם יש תקציב להעסיק את חברת תגבור?  :יראון רופין

 נדמה לי שהחרגנו את הקלדניות. :ר אמיר גילת"היו

בהצעה המקורית של הקיצוץ הציעה ההנהלה  :ערן הורן

 עובדי חברת תגבור. להפחית את 

מה אישר הוועד המנהל? אני זוכר שהיה איזה דיון  :ר אמיר גילת"היו

 שהחרגנו את הקלדניות. 

מה שמבקש יראון, זה את אישור המסגרת  :יוני בן מנחם

 התקציבית. הוא לא מבקש כסף, נכון?

 נכון. אני מבקש שיאשרו לי להאריך את ההסכם.  :יראון רופין

 רק רציתי להבין מה אתם מבקשים. :ר אמיר גילת"היו

 זה מה שאנחנו מבקשים. :יוני בן מנחם

 יגיטציה. עובדים לד 4אבל הוועד המנהל אישר  :ר אמיר גילת"היו

נכון, אבל אני לא יכול לעשות את זה כי אין לי  :יראון רופין

 הארכת הסכם. 

אבל הוא צריך את המסגרת של ההתקשרות  :יוני בן מנחם

 לאשר. הוא לא מבקש כסף.

עובדי דיגיטציה מחברת תגבור.  4חנה, אישרנו  :ר אמיר גילת"היו

 הוועד המנהל אישר. 

 מה שאושר. זה בטלפונית, :יוני בן מנחם

 טלפונית. :ר אמיר גילת"היו

 אז אולי תעשו גם אישור של מסגרת ההתקשרות.  :יוני בן מנחם

 מה זה המסגרת?  :ר אמיר גילת"היו

 .250זה במסגרת  :ערן הורן

זה מה נו, אז מה אתם רוצים מהוועד המנהל?  :ר אמיר גילת"היו

 ? 250שאני לא מבין. למה 

 מכרז ולא קיבלו אישור. הם ביקשו לצאת ל :ערן הורן
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אנחנו ביקשנו להאריך את ההסכם עד שאנחנו נצא  :יראון רופין

שבוטל כל התקציב  במכרז חדש, ואז ועדת הביקורת או ועדת כספים אמרו שמכיוון

  - - -של חברת כוח אדם 

בתקציב שאושר בוועד המנהל, יש תגבור או אין  :ר אמיר גילת"היו

 תגבור?

 יצוץ של תגבור.יש ק :יראון רופין

אז יש תקציב. אני לא מבין מה אתה רוצה  :ר אמיר גילת"היו

 שנחליט. 

היום אני יכול להאריך את ההסכם עם חברת  :יראון רופין

 תגבור? אני שואל שאלה פשוטה.

לא, לא. הוא רוצה את הארכת ההתקשרות. הוא  :יוני בן מנחם

 לא רוצה כסף. 

 ?4-או שזה ה 4-ותר מאשר העם חברת תגבור זה י :'חנה מצקביץ

 שאישרו בישיבה. 4-פלוס ה 4-זה ה :יראון רופין

. לא מאשרים לכם 4לא, אבל הם אישרו לכם רק  :'חנה מצקביץ

8. 

 אני אסביר. :יראון רופין

לא, עזבו, חבל על הזמן עכשיו. בתקציב שאושר,  :ר אמיר גילת"היו

ומר לתגבור, מקוצץ. זה מה שאבתקציב שעכשיו נוהג, יש אישור לתגבור. יש אישור 

 נכון?  ערן,

לא, אבל הוא לא מבין את זה. הוא אומר, אם  :'חנה מצקביץ

 .4-אפשר מאפשר תגבור, אז זה יותר מ

 האלה. 4-ביקשו שנחריג את ה :ר אמיר גילת"היו

יש פה עירוב של שאלת התקציב ושאלת  :ערן הורן

 ההתקשרות.

 , זה לא פה. 250זה לא פה. זה נכון, לכן אמרתי,  :ר אמיר גילת"היו
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זה לא אושר לו והוא ביקש להביא את זה  250-ב :יוני בן מנחם

 לוועד המנהל.

 הם החליטו להעביר את זה לוועד המנהל. :יראון רופין

ביקשה שהוועד המנהל יכריע.  250נכון, נכון. ועדת  :ר אמיר גילת"היו

. יש אומר ערןל זה כן בתקציב, אני אגיד לך למה, כי הוא חשב שזה לא בתקציב, אב

-, תחזור ל250לך סעיף תקציבי תגבור, תעשו איתו מה שאתם רוצים. אתם צריכים 

 אתה יכול לבוא ולהגיד, יש לי מקור תקציבי, או שאין לך. 250. מבחינת 250

 אני צריך שיהיה לי הסכם בר תוקף.  :יראון רופין

 הנוהג כיום, תגבור.בתקציב הוועד המנהל אישר  :ר אמיר גילת"היו

אם יש לך הסכם בר תוקף שאתה יכול לקחת כמה  :'חנה מצקביץ

 עובדים. 4עובדים שאתה רוצה, אז הוא לא צריך לאשר לך 

היה בהנחה שהתקציב  4-נכון. האישור של ה :ר אמיר גילת"היו

 המאושר לא יכלול תגבור. בסוף הוא כן כולל. 

 כולל קיצוץ. :ערן הורן

 קיצוץ לאפס? :לתר אמיר גי"היו

 כן. :ערן הורן

חשבתי קיצוץ. הבקשה לא ברורה. תנסח אותה  :ר אמיר גילת"היו

 עוד פעם וכשיהיה קבורום, נדון בזה. הלאה. 

 רווחה. 100,000 :ערן הורן

 יוזמה שלכם? במה זה פוגע?  :ר אמיר גילת"היו

 השי לחג יצא. :ערן הורן

 . אוקיי :ר אמיר גילת"היו

סעיפים שלא השתנו. תוספת להפקות  אלה :ערן הורן

 מיליון.  1.5פנימיות, 

 , לא?4דיברנו על  :ר אמיר גילת"היו

. תיכף תראו את השורה 5לא, דיברתם על  :ערן הורן

 התחתונה.
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 אבל זה לא מה שביקשנו.  :ר אמיר גילת"היו

ביקשתם תקציב מאוזן. זה מה שאנחנו יודעים  :ערן הורן

מיליון  5כשהעודף של  145,380ון שקל. זה נותן קיצוץ של מילי 10לעשות. בנק יהב, 

 .380זה 

 10-מיליון. זה יהיה חייב לחזור ל 10טוב, פה זה  :ר אמיר גילת"היו

 גם בהפקות הפנימיות? - - - מיליון. 

אני מיציתי את העניין. אנחנו לא עוסקים  :ערן הורן

שר להוריד בסעיף כזה בהקצאה. אנחנו פה בשביל להגיד לכם אם אפשר או אי אפ

 או אחר.

 כמה הפיתוח עכשיו? :ר אמיר גילת"היו

 מיליון שקל. 10הפיתוח עכשיו  :ערן הורן

, ויש עוד בשעות הנוספות. פה השעות אוקיי :ר אמיר גילת"היו

הנוספות זה אפס והסכמתם שמסתתר פה גם סכומים בשעות הנוספות, בלי לקרוא 

 לו ככה. יש פה מקום להתייעלות. 

 אחוזים.  15הצענו לכם  :יוני בן מנחם

 .4-לא, אבל ביטלתם את ה :ר אמיר גילת"היו

אנחנו לא ביטלנו. יו"ר ועדת כספים ביקש מערן  :יוני בן מנחם

לעשות את הדבר הזה. זה לא עבר דרך הוועד המנהל. הוועד המנהל צריך להעביר 

שבועיים, לכן ולקבל החלטה בהצעת ההנהלה, שאנחנו הגשנו אותה כבר לפני 

 אמרתי, אין פה קבורום. הדיון הזה הוא עקר. 

ועדת כספים היא זו שממליצה לוועד המנהל על  :ר אמיר גילת"היו

מיליון להפקות מקור, והסברנו כבר אלף פעם  10התקציב, והוועדה המליצה שיהיה 

 מיליון האלה יהיו בתוך התקציב, כי אנחנו לא יכולים 10-את ההיגיון של זה. ה

מיליון  50-60עכשיו לחזור אחורה ואין שום סיבה לחזור אחורה ואנחנו בפקק של 

 בקולות קוראים.

 מה שייך הקולות קוראים לתקציב? :יוני בן מנחם
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מיליון זה סכום שצריך לצאת החוצה מתוך  10 :ר אמיר גילת"היו

והיא  , על סדרה לארץ ישראל,1מליון. יש החלטת מליאה, מספר  50פקק שנוצר, של 

 תהיה. אם לא יהיה, אז יהיה דברים אחרים. 

 .אוקיי :יוני בן מנחם

יש פה משמעויות ציבוריות, יש פה משמעויות של  :ר אמיר גילת"היו

אתה מדווח תוכן, יש פה דברים אחרים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. 

 כספים.מיליון, לפי ישיבה של ועדת  11-שלא הצלחת לעמוד במשימה לאזן את ה

שלא מתפקידי לעסוק בהקצאה, אלא רק להציע  :ערן הורן

 אותה. 

 . סטטוס מכרזים.אוקיי :ר אמיר גילת"היו

הייתי בישיבה אצלך ודיווחנו על מה שעשינו ומה  :יראון רופין

 שאנחנו עושים. 

 מה קרה מאז הישיבה?  :ר אמיר גילת"היו

חטיבת פרסמנו מאז שלושה מכרזים, של מנהל  :יראון רופין

התוכניות בטלוויזיה בערבית, מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה בערבית ומנהל 

כלכלי. השבוע אנחנו נפרסם עוד אחד, שזה סגן מנהל סניף ראשון  תקשובמחלקת 

לציון, כלומר ארבעה. יש לנו עוד שניים שהם בטיפול, יקח לנו קצת יותר זמן, זה 

 מנהל מחלקת הגשה ורצף. 

 למה זה לוקח זמן? :ר אמיר גילת"היו

 יש בעיה להסתדרות עם עיתונאים. :יוני בן מנחם

 מה השני? :ר אמיר גילת"היו

, שיש לנו גם עם HDהשני זה מנהל מחלקת צלמי  :יראון רופין

 זה כל מיני בעיות שונות ומשונות. 

 תסביר מה הבעיות.  :ר אמיר גילת"היו

 . אני כבר לא זוכר. יש עם זה בעיות :יראון רופין

אני לא מבין מה הבעיות עם מכרז שאנחנו  :ר אמיר גילת"היו

 מבקשים כבר שנה ומשהו להוציא. תסביר לי מה הבעיה.
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 אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד סתם. :יראון רופין

תבדוק ותדווח, ולוח זמנים להוצאת המכרז. זה  :ר אמיר גילת"היו

 מבקר המדינה.במכרזים שעוד מופיעים 

 שני אלה כן. :יןיראון רופ

 אז זה לא תקין.  :ר אמיר גילת"היו

מנכ"ל גביה. פנינו אתה גם כתבת לגבי ס :יראון רופין

את התוכן של המכרז מסמנכ"ל גביה  הסבל להסתדרות בקשר לדרישה של הנהלה

למנהל שירות לקוחות. נכון לבוקר כשדיברנו איתם בבוקר, הם אמרו שהם יתנו 

 וע הבא. תשובה רק ביום ראשון בשב

תקשיב לי טוב, אנחנו כתבנו מכתב, שאנחנו  :ר אמיר גילת"היו

ביולי, אנחנו  15-תשובתם עד ה מודיעים להם שאם הם לא מודיעים לנו את

ביולי, אז מה, אנחנו נחכה  23-מפרסמים את המכרז. זה מה שכתבנו להם. היום ה

 להם לנצח? 

 אני שואל אותך. :יראון רופין

ביולי  15-החלטה שאתה מחכה עד ה היתה :ר אמיר גילת"היו

 ומפרסם את המכרז. 

 הסכמה על זה בהסכמי הרפורמה? היתהלא  :'חנה מצקביץ

 אבל אין רפורמה. הם טוענים שאין רפורמה. :ר אמיר גילת"היו

 הם טוענים שאין רפורמה. :יראון רופין

שניים, אני לא מבין ממתי ההסתדרות דואגת  :ר אמיר גילת"היו

ים? ההסתדרות אמורה לדאוג לעובדים. מה זה עניינה של ההסתדרות אם למנהל

התפקיד של סמנכ"ל גביה יהיה סמנכ"ל גביה או מנהל שירות לקוחות? מה זה בעיה 

 של ההסתדרות? 

אני אענה לך. ההסתדרות כרגע איתנו במצב של  :יראון רופין

 שהם לא באים. ח. כשאנחנו מבקשים מהם לבוא להיוועצות, אז הם אומרים אסכ

אז תוציא את המכרז. יש מניעה, חנה, להוציא את  :ר אמיר גילת"היו

 המכרז?
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 אז הם לא יופיעו. :יוני בן מנחם

 שלא יופיעו. ההסתדרות מנהלת את הרשות?  :ר אמיר גילת"היו

את צריכה לשאול את מרסיה אם זה אפשרי או  :יוני בן מנחם

 לא. 

משאבי אנוש נכתב בעצה אחת  המכתב לסמנכ"ל :ר אמיר גילת"היו

ביולי, אנחנו מפרסמים את  15-עם מרסיה ונאמר שם שאם הם לא נשארים עד ה

גאולה, עכשיו זה בשבילך, זה משליך על דבר נוסף, שאנחנו קיבלנו החלטה המכרז. 

בוועד המנהל שאנחנו לא נאריך הארכת שירות לעובד או מנהל מבלי שיש מכרז. פה 

 ה שאנחנו לא נוכל להאריך את השירות של סמנכ"ל גביה כיאתם בעצם גורמים לז

אנחנו לא רואים מכרז כנגד הבקשה, ואנחנו לא יכולים לדון בזה על פי החלטה שלנו 

 כל עוד לא מוצג בפנינו מכרז. גם אז לא מובטח. 

תבדוק עם מרסיה אם זה חוקי לעשות בלעדיהם,  :יוני בן מנחם

 נעשה מייד את המכרז.

 הם צריכים לדאוג לעובדים, לא למנהלים.  :ר גילתר אמי"היו

 סמנכ"ל כספים. :יראון רופין

 עשינו את המיון. :יוני בן מנחם

 . 10מועמדים. יש  25עשינו את הסינון. היו  :יראון רופין

 , צריך עוד סינון. 10-אז גם ה :ר אמיר גילת"היו

 גאולה שאלה מי עושה את הסינון.  :'חנה מצקביץ

 צבי צימרמן, מרסיה צוגמן ועבדכם הנאמן.  :יןיראון רופ

, שמה? שכולם עומדים גם בתנאי הסף וגם 10 :ר אמיר גילת"היו

 בכישורים הנדרשים?

הסינון הראשוני נעשה, האם זה עונה על  :גאולה אבידן

 קריטריונים או לא? זה הסינון הראשוני?

סף, ואז גאולה, סינון ראשוני היה עמידה בתנאי  :ר אמיר גילת"היו

כאלה. אחר כך ביקשתי שהסינון יהיה לפי הכישורים הנדרשים, כי מה קרה  25יש 
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במכרזים מסוימים? הגיעו אנשים, נגיד מנהל מחלקת דרמה, הוא עמד בתנאי הסף 

 ?10אבל אין לו מושג מה זה דרמה. ואז נשארנו עם 

 נכון, ועכשיו אתה צריך לכנס ועדת מכרזים.  :יראון רופין

 האלה.  10-צריך לסנן עוד את ה :מיר גילתר א"היו

 כן. :יראון רופין

ה, דינגם של משרד מבקר המ , כהמלצהאני מציעה :איתנה גרגור

, אני 13. אני במכרז שלי, כשאני עברתי, שלחו 10-לשלוח לבדיקות השמה את כל ה

 ם צריך מבחני השמה. כספיהייתי ביניהם. קל וחומר שלסמנכ"ל 

  זו החלטה של ועדת המכרזים צריכה להיות? :ר אמיר גילת"היו

החלטה בעבר, שאנחנו שולחים מדרגה של  היתה :'חנה מצקביץ

 מנהל מחלקה ומעלה, שולחים למבחני השמה. 

 לא כל כך מתקיימת ההחלטה.  :ר אמיר גילת"היו

 אז אם כן, אז תגידו לנו. חבל על הזמן.  :יוני בן מנחם

 ? של מי זה? איזו החלטה זו :ר אמיר גילת"היו

 של הוועד המנהל.  :'חנה מצקביץ

 מאיזו שנה? :ר אמיר גילת"היו

לא זכור מאיזו שנה אבל היא נבדקה פעם, היא  :'חנה מצקביץ

 עברה לבית הדין לעבודה. 

יש החלטה של הוועד המנהל? אז למה אני שומע  :ר אמיר גילת"היו

 את זה עכשיו פעם ראשונה?

 לא שלנו.  :גאולה אבידן

 כל מנהל מחלקה ומעלה?  :ר אמיר גילת"והי

 ממנהל מחלקה ומעלה, לשלוח למבחנים.  :'חנה מצקביץ

 אז, זה הון תועפות.  :ר אמיר גילת"היו

אנחנו דיברנו איתך על הדבר הזה. הפנינו את  :'חנה מצקביץ

תשומת ליבך לנושא הזה כשהתחילו המכרזים. נדמה לי שבמכרזים אפילו יש 

  - - -אפשרות 
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 אפשרות אני יודע שיש. :ר אמיר גילת"יוה

שקל ברווחה שקיצצת, זה ילך על  100,000-ה :יוני בן מנחם

 המבחנים. 

 שקל למבחן.  5,000זה יותר.  :ר אמיר גילת"היו

 . 10-לא, אז אל תשלח את ה :גאולה אבידן

נו, זה מה שאני אומר. א', זו פעם ראשונה שאני  :ר אמיר גילת"היו

ה. אני יודע שיש אפשרות. לא ידעתי שזו החלטה. יכול להיות שומע על ההחלט

שאנחנו צריכים להביא את זה לוועד המנהל לדון בזה עוד פעם. ב', זה לא היה ישים 

בנושאי ישום דוח מבקר המדינה כי רצינו הליך מזורז של ביטול כל המינויים בפועל 

. ג', זה כסף, ובטח תכנית העבודה היתהואיוש בהליכי מכרז מלמעלה למטה. זו 

שקל בערך למבחן,  5,000היום. אני מקווה שאני לא טועה במספרים. נדמה לי שזה 

 שקל.  50,000זאת אומרת רק המועמדים האלה זה 

 אבל המשרה הזו מספיק ראויה בשביל לשלוח. :איתנה גרגור

 אם מתחשבים בהמלצות.  :ר אמיר גילת"היו

 ו את זה. עובדי הרשות לא יעבר :גאולה אבידן

אם לא מתחשבים בהמלצות, זה לא שווה. חנה,  :ר אמיר גילת"היו

 .10האלה? אני לא רוצה לשלוח  10-איזה עוד כלי סינון את רואה ל

 אפשר לעשות את זה דו שלבי.  :'חנה מצקביץ

 אז צריך שני מפגשים של הוועדה.  :ר אמיר גילת"היו

ם. זה אותו מועמדי 13כשאני התמודדתי היו  :'חנה מצקביץ

חברה מחברת ועד  היתהקבורום, זה חברי ועד מנהל, שני נציגי איגוד ומנכ"ל. 

 המנהל, שסיננה את המועמדים.

 איך סיננה? :ר אמיר גילת"היו

 אני לא יודעת איך, צריך לבדוק את זה.  :'חנה מצקביץ

 עם קריטריונים.  :איתנה גרגור
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מגיע למסקנה, הם אמיר, לא הבנתי, ואם הוא היה  :גאולה אבידן

, אז מה זה משנה מה 20, 25-הם סיננו כבר מתוך ה 5-היו מגיעים בוועדה הזאת ש

 מרכיבה של הוועדה המסננת? 

 .3,5-ל 10-לא, לסנן מ :ר אמיר גילת"היו

 ואם הסינון היה נעשה אצלם? :גאולה אבידן

 לא אצלם.  :'חנה מצקביץ

ן טכני. בדקו אם הוא גאולה, הסינון שם היה סינו :ר אמיר גילת"היו

 עומד בכישורים האלה והאלה והאלה. פה את כבר נכנסת לעניין של שיפוט. 

כן, לעניין של סדרי עדיפויות, ואני לא חושבת שזה  :'חנה מצקביץ

 . 80%, 70%עניין של 

 את רוצה להציע לנו עכשיו? :ר אמיר גילת"היו

 תבדקו בכוח אדם איך זה נעשה.  :'חנה מצקביץ

 טוב. :אמיר גילתר "היו

שקל לעומת כל  50,000לדעתי הוצאה של  :איתנה גרגור

הסכומים שאנחנו מדברים עליהם היום, הוא שווה את ההוצאה הזאת. זה משרה 

 קריטית בארגון.

אבל אולי זה בן אדם שייכנס לחדר, יגיד כמה  :ר אמיר גילת"היו

  - - -משפטים ונבין על פניו שלא מדובר 

י אפשר לדעת מכמה דקות, אבל במבחן כזה א :איתנה גרגור

שעות, אתה יכול לגלות המון המון דברים שהוא עולה מעבר לראיון  12שהוא נמשך 

 שקל.  50,000של כמה דקות. זה שווה את ההשקעה של 

, אלא 10אבל אולי למצוא את הדרך שלא יהיה  :ר אמיר גילת"היו

 פחות. 

 . 10-למה? את כל ה :איתנה גרגור

אני מבקש שתעשו סינון נוסף, שנות ותק, שנות  :אמיר גילת ר"היו

 ניהול.
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אני מציעה שבכוח אדם יבדקו איך נעשו דברים  :'חנה מצקביץ

 כאלה בעבר.

 .אוקיי :ר אמיר גילת"היו

 ת מה קורה עם המכרז לתפקיד רכז חסויות.שאל :יראון רופין

 נכון. :ר אמיר גילת"היו

חיצוני.  , אחר כךמכרז פנימיפרסמנו גם אנחנו  :יראון רופין

 שני מועמדים למכרז. הגיעו 

 חיצוניים? :ר אמיר גילת"היו

 חיצוניים. :יראון רופין

 וסירבו לקבל את תנאי השכר. :ר אמיר גילת"היו

יפה. שאלו אותנו מה יהיה השכר. עשינו להם  :יראון רופין

שהיתה הכי  סימולציה. אמרנו להם מה הם צריכים להרוויח. המועמדת הראשונה

, על מה אתה מדבר איתנו? אמרה תודה 3טובה אמרה לנו, סליחה, אני מקבלת פי 

אתה יכול להשוות לי? אמרתי,  יותר, 50%והלכה. בא השני, אמר, אני מקבל היום 

אז המסקנה היא שעכשיו צריך להוציא מכרז חדש. אני לא יודע מה יהיו לא. 

 התוצאות. 

עוד פעם, אני מציע, ונראה. אחר כך תוציא פנימי  :יוני בן מנחם

 נחליט מה לעשות.

 על מה מדובר, מנהל מדור? :איתנה גרגור

 כן. אתה לא יכול להוציא ישר חיצוני.  :יראון רופין

 העיקר, תוציא אותו מהר. זה הכי חשוב.  :יוני בן מנחם

אין אפשרות לקבל אישור מיוחד? מדברים עכשיו  :ר אמיר גילת"היו

ת וכאלה, אז האם הממונה מות בשירות הציבורי ועבודה לפי תפוקורפורעל כל מיני 

שכל השוק עובד לפי כ ?לפי עמלות או משהו כזה על השכר לא יכול לתת פה אישור

 .עמלות

 , תבדוק את זה. אוקיי :יוני בן מנחם
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שאלה אחרונה, כתבת לי לפרסם מחדש את המכרז  :יראון רופין

היה מכרז ובסופו של דבר התברר שיש אחד  שראל.למנהל מחלקת הקריינים בקול י

 המועמדים, צריך להזמין אותו גם כן ואז לסכם את תוצאות המכרז. 

אז אני אגיד לך, א', המכרז הזה נערך בימים  :ר אמיר גילת"היו

ועדת  היתהשלפני הגשת העתירה של אגודת העיתונאים על הרכב ועדת המכרזים. 

. זה היה מכרז חיצוני. נבחר זוכה. לאחר סגירת מכרזים לקריינים. נבחר זוכה

הוועדה, לאחר פרסום התוצאות אחד המועמדים לא הגיע ולאחר שפורסם שמו של 

הזוכה, הוא ערער. הוא אמר שלא חיכו לו, לא יודע, ואז אתם המלצתם לערוך לו, 

לכנס את ועדת המכרזים בשביל לשמוע אותו ולשקול את התאמתו לתפקיד מול 

שנבחר, אלא שבינתיים הגישה אגודת העיתונאים את העתירה שערערה על הזוכה 

עצם הרכב המכרז, זאת אומרת אנחנו כבר לא יכולים לכנס את הוועדה בהרכב 

אני מבין המקורי שלה, לכן אין ברירה אלא לפרסם אותה עוד פעם בהרכב חדש. 

לא יכולים מהלשכה המשפטית שצריך לפרסם את זה עוד פעם. תבדקי. כי אנחנו 

לכנס את הוועדה בהרכב המקורי שלה. יש פסיקה של בית הדין לגבי הרכב 

 המכרזים. 

 השאלה אם לא צריך לכנס את כולם? :'חנה מצקביץ

עדיף עכשיו לפרסם את זה מחדש ולגמור את  :ר אמיר גילת"היו

הסיפור במקום להתחיל להסתבך, כי זה יגיד ככה וזה יגיד ככה, אבל תבדקו את זה 

 משפטית. טוב, אני נועל את הישיבה. 

 עדה ננעלהוישיבת הו

 


