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ו זמן רב אני פותח את ישיבת הוועד המנהל. אנחנ ר, אמיר גילת:"היו

לא התכנסנו, גם בגלל החגים וגם בישיבה האחרונה לא היה קוורום, אז הצטברו 

מספר רב של נושאים. אני מבקש לעבור עליהם במהירות, אנחנו גם ערב יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה. נושא ראשון, אני מבקש להציג את המשנה למנכ"ל שיצטרף אלינו 

 בבקשה, המנכ"ל והצגת המשנה למנכ"ל.באופן קבוע לישיבות הוועד המנהל. 

תודה. פגשתם אותו בוועדת המכרזים, הוא נבחר  :יוני בן מנחם

כמשנה למנכ"ל והוא התחיל לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המנכ"ל ועם מרכז 

סמנכ"לים, והוא מטפל בשורה של נושאים, החל מנושא צוות של  הרפורמה ועם

 נכ"לים, וזהו. וכלה בנושא התיאום בין הסמהרפורמה 

 בבקשה, עודד, ברוך הבא.  ר, אמיר גילת:"היו

 תודה רבה.  עודד בורגר:

 - - -תן איזו סקירה קצרה, עליך, על   ר, אמיר גילת:"היו

תשמע, האמת שאחרי כל מה שהוא אומר, שוב,  עודד בורגר:

 היסטוריה לדבר על העבר. -בעבודה מאד אינטנסיבית, אז זה כבר כמו פרה

 מכירים אותך מוועדת המכרזים, אבל תזכיר. אמיר גילת: ר,"היו

 ספר קצת על עצמך. יוני בן מנחם:

 נקודות הממשק שרלבנטיות לתפקיד הנוכחי.  ר, אמיר גילת:"היו

)הערת המתמללת: הדובר לא מדבר ישירות  עודד בורגר:

קי שנות ... בעולם התקשורת, המכירות, השירות, יועץ פיתוח עס 33. למיקרופון(

וניהול, מחציתם בעולם התקשורת. הייתי בין מקימי סלקום, שש שנים ראשונות 

מנהל בכיר. הייתי סמנכ"ל של סלקום .... ... של היום, הייתי סמנכ"ל שירות 

עובדים, עסקתי בהרבה מאד פרויקטים של  3,500-ומכירות בפלאפון, ניהלתי כ

, 365תי גם מנכ"ל של טלקום שילומים ו..., בדברים שרלבנטיים לפעילות פה. היי

מקבוצת המשביר לצרכן. הייתי מנכ"ל של חברת ניהול פיתוח עסקי, ובין לבין גם 

 הייתי דירקטור ויושב ראש במספר מיזמים, באותם עולמות שתיארתי עכשיו. 

 מתי נכנסת לתפקיד? ר, אמיר גילת:"היו
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לפני חודש. ומאז שאני בא לפה, אני כבר מפסיק  עודד בורגר:

 לשאול מאיפה באתי, אני שואל לאן אני הולך. 

אוקי, אז מה אתה יכול לספר לנו, או שאתה עדיין  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בתהליך 

לא, לא, לא, אני יכול לספר שעובדים על הרבה  עודד בורגר:

 מאד פרויקטים בשיתוף פעולה מלא. 

 איזה פרויקטים? ר, אמיר גילת:"היו

הקטנת עלויות מול הגדלת הכנסות, ...  נושא של עודד בורגר:

 ניהול ובקרה של היישום שלו, ודברים נוספים ... ... 

 אוקי. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ושיווק. הפרויקט עכשיו שאנחנו עושים  :יוני בן מנחם

עכשיו אנחנו עושים פרויקט של ציונות במיטבה,  עודד בורגר:

ת מופעים של רשות השידור, שאותה אנחנו של יום העצמאות הקרוב. ... בראש. יציר

רוצים להביא מה שנקרא להמונים, גם באמצעות רשתות הפצה, דוגמת המשביר 

לצרכן ושופרסל, צומת ספרים, שם גם זה יופץ. וככל שיתאפשר אז גם להכניס את 

זה למקומות נוספים, כמובן בהפקה עצמית, באינטרנט. וזה ככה סנונית ראשונה 

תר של הפצת התכנים של הרשות ב... בוא נגיד עד לאמזון, הכוונה למהלך רחב יו

 שלנו להגיע.

אוקי, הזכרת מוקד שירות. איך זה משתלב עם  ר, אמיר גילת:"היו

 הנושא של אגף הגבייה?

זה פרויקט שאני באמת משקיע בו הרבה מאד.  עודד בורגר:

רך זה באים עוד הנושא הוא מכרז של התאמת מוקד שירות באמצעות מיקור חוץ וד

שיפורים שלטענתי צריך להיעשות במקביל. זאת אומרת זה לא רק להוציא את זה 

החוצה, אלא גם לעשות תהליכים שגם יגדילו את הגבייה בסופו של תהליך, וישפרו 

את הקשר עם הלקוח. ויש הרבה מאד טכנולוגיה בדרך, הרבה מאד מכרזים שבדרך. 

 ..., יש פה ... של תשתיות, שמשתלבים פה במהלך.הגבייה, ונושא של ... ונושא של 
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אוקי, שאלות לחברות, לחברים? טוב, אז אנחנו  ר, אמיר גילת:"היו

 מאחלים לך בהצלחה בתפקיד. הנושא הבא, עדכון רפורמה.

כן. אנחנו מיד בתום חופשת הפסח חידשנו את  :יוני בן מנחם

דת העיתונאים ועם המגעים, לפני זה גם, אבל חידשנו את המגעים עם אגו

ההסתדרות. מההסתדרות לצערי עדיין לא קיבלנו תשובה לפגישה עם הצוות שלהם, 

אבל עם אגודת העיתונאים קיימנו פגישה טובה ביום שלישי האחרון, שתי פגישות 

למעשה באותו יום, והייתה שם התקדמות טובה. אני אבקש ממר רבינוביץ, מרכז 

 , לעדכן על התוצאות.הרפורמה

יש שני נוהלים שצריכים להסתיים עד סוף שבוע,  :יג רבינוביץזל

 אני מניח, עד שבוע הבא. 

ני נהלים שחברת אדם מילוא מכינה עבורנו, אני ש :יוני בן מנחם

רק אבהיר, אחד זה נוהל חתימה של שעון הנוכחות, והשני זה נוהל קליטת עובדים. 

די חברת פילט, ואנחנו העברנו אנחנו הפקנו לקחים מההכנה הקודמת של הנוהל על י

את זה לחברת אדם מילוא. עובדים על זה גם המשנה למנכ"ל ואנשי משאבי אנוש, 

 - - -עירון וצביקה, וזה ייגמר בשבועיים הקרובים. אנחנו גם עדכנו את האגודה שזה 

רגע, קפצתם פה לנדבך מסוים לנוהל. אני אומר  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ברמה הכללית 

כן, כן, מיד נחזיר את השרביט למר רבינוביץ. כיוון  :י בן מנחםיונ

 שהוא פתח בזה, אז אולי תמשיך. 

לא, לא, בוא תתחיל, מר רבינוביץ, בצורה הכללית  ר, אמיר גילת:"היו

 ביותר.

 מה למשל? :זליג רבינוביץ

אני אגיד. חתמנו לפני חודשיים, במוצאי שבת על  ר, אמיר גילת:"היו

דת העיתונאים, אישרור המתווה החדש, שהעיקרון שלו שההסכמים הסכם עם אגו

שנחתמו לפני שנה וחצי, זה כבר עוד מעט שנתיים, אולי כבר שנתיים, שרירים 

וקיימים, להם היו עוד דרישות נוספות, שהם הבטיחו לדבר על כך עם הממונה על 
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שאם באותו מסמך, זה  8השכר ובכל מקרה הסעיף האחרון, נדמה לי מספרו 

 - - -הממונה על השכר לא מאשר, חוזרים להסכמים המקוריים 

 .... זליג רבינוביץ:

רגע, רגע, תן לי, לא כולם מעודכנים בפרטים. וזה  ר, אמיר גילת:"היו

נחתם, אני כבר לא זוכר את התאריך, אבל לפני כחודשיים. ואז דיברנו גם שאנחנו 

ת נציגי אגודת העיתונאים לבוא מניחים הסכם חתום על ידי הרשות, ומזמינים א

ולחתום עליו. אני אומר את זה באופן מטפורי,  ואולי לא מטפורי. כלומר, שהרשות 

מבחינתה מוכנה לביצוע הרפורמה. יש מסמך, היא חתומה עליו, מזמינים את 

האגודה, מזמינים את ההסתדרות, ואז אנחנו רואים בדיוק מי רוצה את הרפורמה 

פורמה. זה פן אחד. פן שני שחל בינתיים זה שהממונה על השכר ומי לא רוצה את הר

 - - -הודיע שהוא לא מאשר את דרישות העיתונאים 

 זה לא מדויק. :זליג רבינוביץ

אני אומר מה הוא אמר לי בטלפון, אמנם אין את  ר, אמיר גילת:"היו

 זה כתוב. 

 מתי הוא אמר? :זליג רבינוביץ

 שבועות.  לפני שלושה ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אה, אוקי, מאז ה  :זליג רבינוביץ

אני יודע, אני יודע, אני רק עושה סדר פה לחברים.  ר, אמיר גילת:"היו

אני לא מאשר שקל אחד תוספת לעיתונאים, ובזה בעצם ניתנה מבחינתנו  –אמר 

באותו מסמך, חזרנו להסכמים המקוריים. בינתיים  8ההוראה להפעלת סעיף 

 - - -ה על הממונה בצינורות שלה, אתכם או בלעדיכם, לא יודע האגודה דיבר

 לא עם הממונה, עם משרד הממונה. :זליג רבינוביץ

משרד הממונה, שיהיה משרד הממונה. ומפה אני  ר, אמיר גילת:"היו

 כבר לא מעודכן. 

והגיעו להסכמות מסוימות לאשר את הסכום, הם  :זליג רבינוביץ

להם, תקציבי קידוד לעובדים. לעובדים יש מקורות אמורים להביא מהמקורות ש

שלהם, שכל שנה יש כל מיני כספים שמגיעים להם, אז על כל מיני חילוקי דעות 
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שישנם, והוא הסכים לקבל אותם, זה היה מקורות האגודה מהמקורות של 

העובדים. יש עוד דבר אחד שנמצא אצלי, שזו רשימת המפוטרים שקיבלתי אותה 

 - - -דבר האחרון שצריך עכשיו, זה ה

רגע, אבל זליג לא ברור בעצם למה  חתמנו? היה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הסיכום הזה לפני חודשיים 

 - - -כי ראינו אצל הממונה  :זליג רבינוביץ

לפני  רגע, רגע. אני רק עושה סדר לכולם. חתמנו  ר, אמיר גילת:"היו

ם המקוריים. הממונה אומר ככה חוזרים להסכמי –חודשיים על ההסכם שאומר 

 וזה, ובכל מקרה השורה התחתונה היא שחוזרים להסכמים המקוריים. 

והם דרשו דברים מעבר לדבר המקורי. הם קיבלו  :זליג רבינוביץ

 מאיתנו תשובות נחרצות, כפי שהיה לאורך כל הדרך, שהם לא יקבלו. 

 - - -אבל גם דיברנו אין ספור פעמים  ר, אמיר גילת:"היו

 שנייה, אמיר. :זליג רבינוביץ

 –לא, שאנחנו שמים את ההסכם ואומרים להם  ר, אמיר גילת:"היו

 בואו תחתמו. 

 הם לא רצו.  :יוני בן מנחם

 הם לא רצו. :זליג רבינוביץ

אוקי. ... מועברת חתומה על ידי רשות השידור  ר, אמיר גילת:"היו

 והם לא באו לחתום?

ברשות השידור, אבל הם לא רוצים  לא. הם ... :זליג רבינוביץ

 לחתום. 

 אז מה כן היה לפני חודשיים, לא הבנתי? ן:דיגאולה אב

לפני חודשיים חתמנו. הם טענו שהם יודעים  זליג רבינוביץ:

להביא לממונה על השכר דברים מסוימים. אנשי הכספים שלנו תמכרו את זה 

אחרת. הגענו לחוסר בסכום מסוים, ומנגד אנשי המקצוע שלהם תמכרו את זה 

איזון. אנחנו לא קיבלנו את עמדתם והם לא קיבלו את עמדתנו. אמרנו אוקי, 

הולכים לממונה על השכר. אם הממונה על השכר מאשר לכם, לנו אין בעיה. לרשות 
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מיליון  50השידור כעיקרון, אם הממונה על השכר יגיד מחר שמגיע לעובדים עוד 

ר לנו, אנחנו ניתן. אני לא יודע מאיפה, אבל הוא בשנה, אהלן וסהלן. אם הוא מאש

תשברו את  –צריך להגיד מאיפה. זאת אומרת אי אפשר רק לאשר ולהגיד אחרי זה 

אדם אחראי, הראש, נכון? עכשיו, אנחנו  ציפינו גם והאמנו שהממונה על השכר הוא 

.... כבוד, הוא לא יפרוץ הסכמים של המשק, נקרא לזה. יש כל מיני תוספות ש... ... 

להגיד לרשות כן ולנו לא? למה. עניין כללי. לכן פגשו אותו, ערן, מתי זה היה? 

 ארבעה ימים, שבוע? -שלושה

 לא אותו, נציגו. :יוני בן מנחם

ארבעה ימי -נציגו. ביום רביעי שעבר, לפני שלושה :זליג רבינוביץ

הסף על ידו, כפי עסקים נקרא לזה, הם פגשו אותו ובגדול רוב בקשותיהם נדחו על 

 שאני מבין מהם. אני לא הייתי שם. 

אני אחדד ברשותך, הם טענו שהם הגיעו איתו  יוני בן מנחם:

להבנות מסוימות, לא כולן. אנחנו ביקשנו מהם, צביקה רשם בפרוטוקול, שיעבירו 

 מה שהם אומרים.-את מסמך ההבנות איתו. מה שאנחנו אומרים זה אליבא ד

אבל זה כבר תהליך שאנחנו ארבעה חודשים ואני  ר, אמיר גילת:"היו

, הרי אנחנו כולנו אומרים שאנחנו מדברים -מנסה להבין למה לא לקחת את ההסכם

 עכשיו על הסכמים מלפני שנתיים, נכון?

 אני אמרתי לך כבר לפני שנתיים על השעון. :זליג רבינוביץ

 אני לא מדבר על השעון.  ר, אמיר גילת:"היו

 למה? :יץזליג רבינוב

רגע, מה מונע מבעדנו לקחת את ההסכמים  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -המותאמים, כפי ש 

 ... באגף התקציבים ...  :זליג רבינוביץ

רגע, אני רוצה שכולם יבינו. את ההסכמים  ר, אמיר גילת:"היו

 -, לעשות שם את ההתאמות שאנחנו, רשות השידור חושבים 2008המקוריים משנת 

- - 

 אנחנו כבר סידרנו הכל. :רבינוביץ זליג
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אז תחתמו וכשתזמין אותם לחתום, אם הם לא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -חותמים, אז 

 - - -אז יגידו לך   :יוני בן מנחם

 מה זה שייך לנוהל של ... וכל אלה? מה זה רלבנטי? ר, אמיר גילת:"היו

 אני אענה לך. יש כמה דברים שמונעים  את :יוני בן מנחם

גם מרסיה החתימה, ולכן אי אפשר היה להניח את ההסכמים כמו שאתה אומר. 

שלחה חוות דעת משפטית על זה, שאם אתה רוצה אראה לך אותה. יש נספחים 

שאמורים לעדכן את מה שקרה בשנתיים האחרונות. הנספחים האלה הם 

 במחלוקת. אי אפשר לחתום ולהפעיל בלי המסמכים האלה. 

 - - -ז תגמרו א ת:ר, אמיר גיל"היו

 - - -רגע  :יוני בן מנחם

 יש מחלוקת, מה זאת אומרת?  :זליג רבינוביץ

 תנסחו את הנספחים כפי שאתם תופסים אותם,  ר, אמיר גילת:"היו

 אז הם לא יחתמו. :מרסיה צוגמן

אז שלא יחתמו, אז יש פה הפרה. אם הם לא  ר, אמיר גילת:"היו

 מי מפר? –חותמים 

רגע, רגע, אתה רצית שאענה לך, לא? זה  היבט  :יוני בן מנחם

 אחד. 

 אל תשכח את האוצר שלא שחרר את הכסף גם. :זליג רבינוביץ

רגע, רגע, חכה. זה היבט אחד של הנספחים. היבט  יוני בן מנחם:

שני זה שני הנהלים האלה שאנחנו הזכרנו, שהם קריטיים להנעת הרפורמה. שעון 

ורמה, והם רצו לראות את הנהלים האלה לפני שהם הנוכחות זה קריטי להנעת הרפ

חותמים. הנהלים האלה, העבודה עליהם באדם  מילוא, זה הקשר לאדם מילוא, 

 עדיין לא הסתיימה. 

 סליחה, שעון הנוכחות מצורף להסכם. :מרסיה צוגמן

לא הנוכחי, נוהל שעון הנוכחות. הפעלה, איך  יוני בן מנחם:

 עובדים עם השעון החדש.
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 חברה, אתם מצליחים לבלבל אותי. ר, אמיר גילת:"היו

 רגע, אני עוד לא סיימתי. :יוני בן מנחם

תן לי לחדד. לפני שנתיים חתמה הרשות עם  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -. זה לא בוצע כי לא היה כסף ולא היה 5.8-האגודות על ההסכם, ב

על ההסכם בלי הנספחים. אל תשכח את  :יוני בן מנחם

 ם.הנספחי

 אוקי, אבל למה הנספחים לא הוכנו עד היום.  ר, אמיר גילת:"היו

 כי יש עליהם מחלוקת, זה מה שאני מסביר לך.  :יוני בן מנחם

מה  –ואם המחלוקת תימשך עכשיו עוד שנתיים  ר, אמיר גילת:"היו

 יהיה?

 לא תיכנס הרפורמה לפועל. :יוני בן מנחם

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

 אז מה אתה רוצה שנעשה? :םיוני בן מנח

אז זה לא קשור עכשיו לדרישות. אז אני מסכם, יש  ר, אמיר גילת:"היו

הסכמים חתומים מלפני שנתיים, עם ההיבטים הכספיים שלהם, עם משכורות וכו' 

וכו'.  יש הסכמים חתומים מזה שנתיים, שהיו חילוקי דעות במסגרת ההתאמות, 

 , תראה אם הבנתי נכון.לגבי דרישות של העיתונאים. זליג

 כן, אני שומע.  :זליג רבינוביץ

המכשול הזה הוסר לפני שלושה ימים, למיטב  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ידיעתכם 

 שמה? :זליג רבינוביץ

יש הסכמים חתומים מלפני שנתיים, שעליהם  ר, אמיר גילת:"היו

אה נדחו על ידי דרישות חדשות, שככל הנר –הוסיפו, האגודה, תחת הסעיף התאמות 

 הממונה לפני מספר ימים. 

 רובן, רובן.  :זליג רבינוביץ

 מקובל על הרשות? –ומה שלא נדחה  ר, אמיר גילת:"היו
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לא, לא מקובל. ... ... עם הממונה על השכר. ...  :זליג רבינוביץ

כמה ימים בא אלי יושב ראש אגודת העיתונאים ואומר לי זה התקבל. אני אחתום 

 - - -ריך לקבל עמדה על השיק? צ

מרסיה, האם אנחנו מיישמים את ההסכם  ר, אמיר גילת:"היו

 המקורי? 

סליחה, באיזה שלב הרשות, אגודת העיתונאים  גאולה אבידן:

, באיזה שהוא שלב הרשות תתעשת שיש -פחות מטרידה אותי, כי אני מבינה את ה

 , זה מותנע. Yאריך , בתXמישהו שהוא לא רוצה את הרפורמה ותסחב ותגיד באופן 

 - - -יותר מדי, אני אמרתי  זליג רבינוביץ:

זהו. מתי? כמה? זה לא נשמע מוגזם? ההוא חולה,  גאולה אבידן:

יכול לחתום, ההוא אומר בסדר, אמיר. כל השיח הזה הוא ההוא לא מרגיש טוב, זה 

ית שיח חרשים. עשינו אותו מיליון פעם ודי. הגיע הזמן לחתום. שהלשכה המשפט

 תאמר באיזה תנאים אפשר להתניע, באופן חד צדדי את הדבר הזה, נקודה.

 זה בדיוק מה שרציתי לשאול את מרסיה. ר, אמיר גילת:"היו

זה לא נשמע לכם? אנחנו כבר, אני לא מדברת  גאולה אבידן:

שנתיים, אבל לכל הפחות מהשיחות האלה בימי שישי, כל אחד מוועד המנהל נמצא 

לם מתכנסים לשוחח על הנושא הזה, היום, מחר, מחר, מחרתיים, במקום אחר וכו

, ברוך השם לישראל יש חגים. אחרי החגים, לפני החגים, אחרי -, האחד ל-האחד ל

 החגים. זהו. נגמר.

גאולה, אני מתחבר באלף אחוז למה שאת אומרת  ר, אמיר גילת:"היו

- - - 

ם רוצים. אז עכשיו לא צריך להיות דיון מה ה גאולה אבידן:

איך מוציאים את הרפורמה הזו לפועל,  –הדיון צריך להיות סביב משהו מאד פשוט 

 בהקדם האפשרי, אפילו באופן חד צדדי, ושהלשכה המשפטית תיתן את דעתה. 

 אי אפשר חד צדדי.  יוני בן מנחם:

 תחפשו דרך. תהיו מקוריים.  גאולה אבידן:
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אפשר לפנות לבית  חד צדדי, אמרנו את זה פעם, :מרסיה צוגמן

הדין ולהגיד שפעלנו לחתימת הנספחים מחדש ולהפעלת ההסכם ולמשא ומתן, 

 - - -ישיבות, וכל ישיבה סוכם ככה  Xפעלנו בתום לב, עשינו 

 נכון. גאולה אבידן:

כל הפעילות הזו, אני צריכה לראות כדי לדעת מה  :מרסיה צוגמן

עשינו את הכל, אנחנו מבקשים  –הסיכויים שלנו בתביעה, ולהגיד לבית המשפט 

 מבית המשפט צו שאומר שהרשות רשאית להפעיל את הרפורמה. 

 –הפוך. אנחנו נפעיל את הרפורמה, לא נראה להם  גאולה אבידן:

 שיגררו אותנו. 

 לא, זה את לא יכולה.  :מרסיה צוגמן

 אין לך את האוצר להגיע להפעיל שעון.  :זליג רבינוביץ

 - - -נתחיל נכון,  גאולה אבידן:

אני אומר ככה, ברמה האישית סבלנותי פקעה,   ר, אמיר גילת:"היו

ואני חושב שסבלנותו של שר האוצר גם תפקע, ושל אחרים. זאת אומרת אני לא 

מאמין שאנחנו עשינו צחוק מעצמנו, למרות שזה מה שעלול להצטייר מזה שאנחנו 

עוד חודש. התדמית שלנו כל פעם דוחים בעוד חודש, בעוד חודש, בעוד חודש וב

-בהקשר הזה פחות מעניינת אותי, יותר מעניין אותי העיקרון. כי יכולנו להחליט שב

 1-בנובמבר אם אין רפורמה אנחנו סוגרים את העסק ושלום על ישראל. וככה ב 1

בפברואר. אני רואה את זה דווקא כניסיון עיקש מצדנו להמשיך לשמר  1-בינואר, וב

את כל הגרירה שעשינו בחודשים האחרונים, כולל הרגע הזה.  את רשות השידור,

אבל פה נכנסים למגרש שחקנים חדשים שהם לא אנחנו, וזה משרד האוצר וזה 

תקציב רשות השידור ואני מתחבר פה לשני הדברים. אחד, אנחנו כולנו רואים מה 

פר המצב של המשק ובמה עוסקים היום פקידי האוצר, והחשש שהובא פה לפני מס

חודשים, כל יום שעובר הוא עוד יותר תקף לכך שהאוצר ימהר לשלוף את התקציב 

האדיר הזה, יחסית, שמוקצה לרפורמה ברשות השידור, ולהשתמש בו לריקי כהן 

וחברותיה, וזו סכנה מספר אחת. אני אומר שנכון לשבוע שעבר הכסף עדיין היה 

זה נכון  –ן בקופה. הוא אמר לי הכסף עדיי –בקופה, ודיברתי עם מי שדיברתי ואמר 
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לרגע זה. יכול להיות שהיום ויכול להיות שמחר זה כבר לא יהיה. ואנחנו פה במירוץ 

נגד הזמן, באמת, כבר בלי פראזות. עד עכשיו דיברנו כי זה באמת היה מהלך נכון 

, 95-ועובדה שמה שאמרנו שיקרה קורה. אבל עכשיו אנחנו כבר נכנסים לדקה ה

 - - -הפציעות ואתם רואים את ה אחרי זמן 

 -תמיד לעיתונאים יש את האופציה לעבוד במעריב  גאולה אבידן:

- -  

, או במקום אחר. ויש פה 10נכון, או בערוץ  ר, אמיר גילת:"היו

הזדמנות לשקם את רשות השידור ולהפוך לגוף האיתן ביותר במפת התקשורת 

יכים שתיכף נדבר עליהם. אז לכן הישראלית, וודאי האלקטרונית, או להיכנס להל

אני אומר זה אחד, זה שחקן חיצוני, זה לא תלוי בנו. כלומר יכול להיות באופן 

תיאורטי שאנחנו מסכימים מחר עם אגודת העיתונאים וריקי כהן כבר לוקחת את 

הכסף. וכל יום שעובר מקרב את הכסף לריקי כהן. אז זה אחד. ושתיים זה התקציב. 

צריכים, ויש לנו את זה על סדר היום מיד, לגלות אחריות, ואני מדבר  גם אנחנו כבר

הוא תקציב שמניח רפורמה,  2013פה על חברי הדירקטוריון, והתקציב של שנת 

ואנחנו לא יכולים להמשיך לשחק בתפקיד מניח רפורמה, כשאין רפורמה. ואנחנו 

ח לנו דרישת שלום באפריל, לצורך העניין מאי, וגם האוצר בינתיים כבר שלכבר 

לגבי העניין הזה של להכין תקציב שאינו מניח רפורמה, ואנחנו היום, היום אנחנו 

מתחילים בהכנות לתקציב שהוא תקציב לא רפורמה, מתוך האחריות שלנו 

כדירקטוריון. אז שיעשו העיתונאים אחד ועוד אחד ועוד אחד ויגיעו למסקנות. ואם 

במאי, ואני לא  1-ק בהקשר הזה, אני חושב שהצריך שעון, אני חושב שזליג צוד

אומר את זה כעוד תאריך שיגררו אותנו, אני חושב שאנחנו  צריכים להתכנס לזה. 

נגמרו החגים, כמו שאמרו פה, נגמרו התירוצים. אנחנו כבר, ערן תיכף ידווח מתי 

ף אנחנו חדלי פירעון, תנסה לדייק יותר מאשר באותן הנקודות, ואני לא חושב שא

אחד מהיושבים בחדר הזה, אני מדבר על חברי הוועד המנהל ואני מניח שגם 

ההנהלה, רוצים לנהל גוף שהוא חדל פירעון, על כל המשמעויות שיש בזה, מבלי 

וכו'. זאת אומרת  12חלקי  1היכולת בכלל להתנהל עם תקציב שהוא עדיין בכלל 

ת תקציב האין רפורמה, אנחנו בכלל צריכים לקדם או את תקציב הרפורמה, או א
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אחרת בכלל אנחנו לא יכולים להתנהל תקציבים. אז זה שני הדברים שהם גורמים 

חיצוניים שמאד מאד מאד מטרידים  אותי, ומחזקים את מה שאמרה גאולה ואת 

שאנחנו צריכים לחתוך. זהו, נגמר הזמן, השעון נעצר,  –מה שאני אומר כל הזמן 

קום אחר, מה שאתם רוצים, איזה מינוח שאתם שעון החול אזל, החול הלך למ

במאי אנחנו חייבים להתכנס או שמפעילים את השעון הנוכחות בהסכמת  1רוצים. 

 - - -העובדים, או שמפעילים שעון נוכחות בלי הסכמת העובדים 

מפעילים שעון נוכחות, נקודה. בלי הסכמה או עם  גאולה אבידן:

 הסכמה. זה לא צריך להיות או או. 

לא, אני אומר, השעון הוא מטאפורה לאיזה הליך  ר, אמיר גילת:"היו

האם להליך שבהסכמה או האם להליך שהוא לא בהסכמה, ואם זה  –אנחנו הולכים 

 - - -אנחנו תיכף נדון על זה במסגרת התקציב, ויש לזה משמעות  –לא בהסכמה 

לא בהסכמה יש לך שני הליכים. אתה יכול לעשות  :מרסיה צוגמן

את מה שאז הוועד המנהל הקודם רצה לעשות, שזה בשיתוף עם הממונה על השכר, 

ושהוא רוצה לסכם איתו שהוא מוציא הנחיה שהוא לא מחכה יותר לרפורמה, 

לסיים עם כל חריגות השכר שיש ברשות השידור, ולכן מיום כך וכך הוא מחייב 

 אותנו להפעיל שעון נוכחות.

 אוקי.  ר, אמיר גילת:"היו

עכשיו אנחנו בלי דבר כזה, לא יכולים פתאום  :סיה צוגמןמר

שנים לא עשינו את זה ואנחנו חייבים את הסכמת להפעיל שעון נוכחות, כי אנחנו 

העובדים. או יש את האופציה הזאת, שכמובן לתאם עם הממונה על השכר שאם 

א אנחנו הולכים לבית הדין ומבקשים צו הצהרתי שההסכמים נכנסים לתוקף, הו

יחד איתנו, וללכת לזה. אבל כדי להגיד אם יש סיכויים או אם חסרים כמה דברים 

שאנחנו צריכים לעשות, אני צריכה לקבל דיווח מה נעשה עד היום מול האגודה, מה 

ההליכים שהיו, כמה ישיבות היו, מה המחלוקות בלבד. אין לי את המבנה הזה, אני 

 לא יודעת.

לפני זה, גאולה, אנחנו צריכים להחליט  אני אומר ר, אמיר גילת:"היו

זאת בעצם כדי ללכת להליך שהוא לא בהסכמה, ללכת להליך של קבורת הרפורמה. 
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אומרת אנחנו צריכים להכריז שהרפורמה מתה. כן. כי אם המשא ומתן נכשל, אז 

הרפורמה מתה. אני לא אחכה לעד. די. אנחנו חוגגים בימים אלה שנתיים להקמתו 

מנהל הנוכחי. מספיק. אני חושב שנתנו חבל מכאן ועד להודעה חדשה של הוועד ה

ואנחנו חייבים בימים הקרובים ביותר, לשמוע פורמאלית מהאגודה ולקבל את 

 - - -עמדתם, ובהתאם לזה להחליט האם אנחנו יוצאים לרפורמה 

לפעמים נותנים להם מידע מוטעה משפטית לא  :זליג רבינוביץ

 - - -י לא נכון, אבל באופן כלל

אמיר, אני ממש מקווה שאתה לא יוצא מפה עם  גאולה אבידן:

 איזו שהיא אמירה שנבקש מהעיתונאים. לא. 

 שמה נבקש? ר, אמיר גילת:"היו

 מהעיתונאים את עמדתם או דעתם. לא. גאולה אבידן:

 סליחה? ר, אמיר גילת:"היו

 - - -צריך להיות משהו אחר לגמרי  גאולה אבידן:

אני אומר לתת להם מכתב, להזמין אותם ליום  יר גילת:ר, אמ"היו

 שלישי בארבע לחתום, וזהו. 

 בדיוק, כן. גאולה אבידן:

אני מודיע שאין  –ואם הם לא באים לחתום  ר, אמיר גילת:"היו

 רפורמה. 

, האופציה הזאת שאין -לא. אני לא יודעת אם  גאולה אבידן:

 חר. רפורמה או שהרפורמה יוצאת באופן זה או א

אם הם לא מסכימים אין רפורמה. לכן אני אומר,  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לשים על השולחן 

באופציות שמרסיה העלתה, האם ניסיתם את  גאולה אבידן:

 האופציות האלה?

 את מה? ר, אמיר גילת:"היו

 את שתי האופציות שמרסיה העלתה. גאולה אבידן:

 י שלא פנייה לבית המשפט. לא, עדיין לא. וודא ר, אמיר גילת:"היו
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 לא לבית המשפט, לממונה. גאולה אבידן:

אני חושב שהממונה, ברגע שאנחנו מודיעים לו  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שתם המשא ומתן, יפעיל מעצמו את ה 

יש לנו נייר רשמי מהאגודה, זה מה שחסר להם. יש  :זליג רבינוביץ

ון הזה? אנחנו יודעים בדיוק מה הם לנו ואנחנו עונים להם על הכל, אז מה הדי

 רוצים. רשמית אתה יודע מה הם רוצים בשביל הרפורמה. 

 איך חותכים את זה עכשיו בימים הקרובים? ר, אמיר גילת:"היו

משלימים את זה בימים הקרובים ואומרים להם  :זליג רבינוביץ

 - - -לבוא לחתום 

 מה זה ימים קרובים? זה שבוע? ר, אמיר גילת:"היו

 מה זה משלימים? גאולה אבידן:

 סוף השבוע? ר, אמיר גילת:"היו

 עודד, מה אמרו, שבועיים? :זליג רבינוביץ

 עד סוף השבוע.  עודד בורגר:

אי אפשר לחתום ושהנוהל יהיה מוכן עוד  ר, אמיר גילת:"היו

 שבועיים?

 הנוהל יהיה מוכן עד סוף השבוע הזה. עודד בורגר:

נו לא הבעיה. הרי הדיון כבר מזמן נמצא הנה, אנח :זליג רבינוביץ

 ... ... עובדה ...

אבל אני חושב, יש דבר אחד שלדעתי הוא עדיין ...  עודד בורגר:

 -וזה הממונה על השכר. ... יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל בלי החתימה שלו 

- - 

בשביל ליישם את ההסכמים הקובעים אתה לא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -תקשיבו, רשות השידור  הממונה על השכר. הוא חתום על זה. צריך את 

הממונה על השכר יאשר, בוודאי, דברים שהם ללא  :זליג רבינוביץ

 חריגה הוא יאשר. הוא לא יכול לא לאשר. 
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נכון, נכון. ואני אומר, אני לא מעניין אותי עכשיו  ר, אמיר גילת:"היו

דת העיתונאים ולא מעניין אותי הסתדרות, הממונה על השכר, ולא מעניין אותי אגו

לסיים את הליכי הרפורמה בכל מעניין אותי רשות השידור. רשות השידור חייבת 

הקשור בה, לשים כמו שאנחנו אומרים כבר חודשיים או יותר, נייר, זה מה שאנחנו, 

זו התפיסה. כמו שאתה תופס את הנוהל, אם אין לך פרטנר, אין שניים לטנגו, אז 

לעשות? זו הדרך היחידה לרקוד עכשיו. אז אם הם לא רוצים לרקוד שלא יבואו  מה

אבל אנחנו חייבים לסיים עכשיו, עד סוף השבוע אני לרקוד, אז המשמעויות ברורות. 

את כל ההליכים מבחינתנו ולראות לאן אנחנו הולכים במאי. ואז אם אנחנו אומר, 

תם המשא  –דיעים לממונה על השכר הם לא באו לחתום, מורואים שעד סוף השבוע 

ומתן על הרפורמה. אני אומר כמעט בוודאות שאני חושב שהוא יפעיל בעצמו את 

השעון ברגע שהוא מקבל מכתב כזה. אין לו ברירה, כי הוא הרי הודיע בזמנו, 

ברגע שמודיעים לו  הממונה הקודם, שהוא מקפיא את זה עד סוף הדיונים. 

 ו יפעיל את השעון, אם הוא יהיה נאמן לעצמו. שהדיונים תמו, הוא בעצמ

אבל עדיין יש לך את האופציה השנייה, שאתה לא  :מרסיה צוגמן

זורק את הרפורמה לפח, אלא אתה פונה לבית הדין ואומר שאנחנו רוצים את 

 - - -הרפורמה 

 בסדר, זה לא סותר. טוב, אז זה מבחינתי.  ר, אמיר גילת:"היו

וקא טוב שיש שר חדש, שאנחנו צריכים זה דו :זליג רבינוביץ

לפגוש אותו, להגיד לו את מה שקורה ואולי הוא יגמור את הסיפור. הוא יגמור את 

 זה.

טוב, אני מסכם ככה: הרשות תשלים את  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -היערכותה לרפורמה עד סוף השבוע. במקביל תקבל עדכונים מההנהלה 

 צה להבטיח עד סוף השבוע. לא, אני לא רו :זליג רבינוביץ

 עזוב את הנוהל הזה, מי אמר? ר, אמיר גילת:"היו

 בלי הנוהל זה עכשיו, עוד דקה.  :זליג רבינוביץ

ולמה לוקח להכין נוהל שבועיים? אי אפשר לזרז  ר, אמיר גילת:"היו

 את זה?
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אם אני בעל הבית של אדם מילוא אני אדע לענות  :זליג רבינוביץ

 . לך. אני לא יודע

 את זה אפשר לשמוע מהמשנה.  :יוני בן מנחם

מה הבעיה? זה לא שבועיים. שבועיים מהיום.  ר, אמיר גילת:"היו

 איפה הנוהל הזה היה עד היום?

הנוהל הזה היה, עבר הרבה מאד שיפוצים, למשל  עודד בורגר:

 הנושא של ה... שלא היה, או דברים כאלה.

 ה?איך נקרא הנוהל הז ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא מכירה מה האגודה ביקשה.  :מרסיה צוגמן

 איזה נוהל זה? ר, אמיר גילת:"היו

 נוהל שעון נוכחות. עודד בורגר:

 מה, בהסכמים המקוריים אין נוהל שעון נוכחות? ר, אמיר גילת:"היו

 מהנוהל.  80%יש  עודד בורגר:

, מה שהם חתמו לפני שנתיים, זה מה שיהיה תקף ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא מבין מה הבעיה.

 נכון, אני גם לא מבינה את זה. יש נוהל שצורף.  :מרסיה צוגמן

 נו, אז מה הבעיה? למה צריך לעשות נוהל חדש? ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא נוהל חדש.  :עודד בורגר

 נו, אז מה הבעיה? ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אלף זה הקצב   עודד בורגר:

 ההסכמים המקוריים. מ ר, אמיר גילת:"היו

 בהסכם הקיבוצי היה נוהל.  :מרסיה צוגמן

אמיר, אלף זה הקצב שלהם, ותאמין לי לזה בלחץ  עודד בורגר:

לא מעניין אותי שום דבר,  –היסטרי. היום הם היו אצלי במשרד, ואמרתי להם 

 היום זה גמור.

בהסכמים המקוריים אני ראיתי איך חותמים על  ר, אמיר גילת:"היו

SMSלמה צריך, מה שהם חתמו אז, שזה מה שיהיה פה גם. -, ומה הנוהל , 
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הוספנו שם הרבה דברים. זה עבר סבב אצל  עודד בורגר:

 הסמנכ"לים וכל אחד נתן הערות. 

באיזה תהליך אתה רואה שהנושא הזה כבר זהו,  גאולה אבידן:

 חד צדדי. 

ם אבל חברה, לעצם העניין שעון נוכחות אם את :עודד בורגר

 רוצים יהיה מחר.

 אז מה הבעיה?  ר, אמיר גילת:"היו

 לצורך העניין מחרתיים יהיה שעון נוכחות.  עודד בורגר:

מה זה יהיה? השעונים מעודכנים ופועלים. בדקנו  יוני בן מנחם:

 אותם.

 השעונים עובדים, הכל בסדר.  :עודד בורגר

ועיים שבועיים לנוהל זה לא נשמע סביר. שב ר, אמיר גילת:"היו

 מהיום. זה לא צץ הרי עכשיו. 

 עד סוף השבוע יהיה נוהל נוכחות.   :דדי מרקוביץ

 תודה רבה. נוכחות? ומה זה, שעון? ר, אמיר גילת:"היו

 קבלת עובדים.  :יוני בן מנחם

 שזה לא היה בהסכם המקורי? ר, אמיר גילת:"היו

 לא דיברנו על קבלת עובדים.  גאולה אבידן:

 מה זה משנה? זליג רבינוביץ:

 זה משנה, זה משנה.  ר, אמיר גילת:"היו

אם היו רוצים לחתום היו חותמים בלי שני  :זליג רבינוביץ

הנהלים האלה. על מי אנחנו עובדים? היינו שמים את זה בצד ומחכים עוד חודש 

)מדברים ביחד( יש פה גם אנשים שעוזרים להם, מתוך ביתנו, לצערי, וזו בעיה. 

 ויר. בעיה. זה תחום לא פשוט. הרבה אוויר. נותנים להם או

אז זהו, נגמר, נכון? עכשיו צריך לבדוק מעשית איך  גאולה אבידן:

 מוציאים את זה. 
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טוב, אנחנו בלי קשר לממונה על השכר ומעגלים  ר, אמיר גילת:"היו

חיצוניים, מבחינת הרשות אנחנו צריכים תשובה מול אגודת העיתונאים, והחלטה 

 הרשות בסוף השבוע מה קורה. לשבט או לחסד. של הנהלת 

 - - -אגב, בנוגע ל   גאולה אבידן:

אמיר, ... ... שאנחנו מוכנים. וכשהנהלים האלה  זליג רבינוביץ:

יהיו מוכנים תביאו אותם. מה קרה? אבל אל תגיד בסוף השבוע, כשזה לא יהיה 

, על פי מה שהם מוכן עד סוף השבוע. מה שקשור בנו מוכן. מחר שיבואו לחתום

דורשים אגב, זה לא מה שאנחנו אמרנו. הם ישבו אצל המנכ"ל בפעם האחרונה ביום 

 שישי. אנחנו כבר גמרנו. 

אפשר לקבל טיוטא של שני הנהלים? תעבירו לי  ר, אמיר גילת:"היו

את שני הנהלים שבמחלוקת ונראה מה הבעיה שם. טוב. דיווח ההנהלה אודות קיום 

 תור חלופה ללוד. החלטה בעניין אי

ברוך בפגישה, אני מבקש להעביר את זה לסוף  :יוני בן מנחם

 הדיון.

טוב. התאמות בהצעה לתקציב במקרה בו לא  ר, אמיר גילת:"היו

 תיושם הרפורמה. 

רגע, סליחה, זליג, אני רוצה בנוגע לנוהל של  גאולה אבידן:

עת שמהמסגרת קליטת עובדים. הרי באחת מישיבות הוועד המנהל נוכחנו לד

 ?-ו 100עובדים, כמה?  Xשהרפורמה מתירה לקלוט 

 .150 :זליג רבינוביץ

 , כבר באיזה שהוא אופן נקלטו בין לבין. 150 גאולה אבידן:

 באופן רשמי.  זליג רבינוביץ:

ממש לא באופן רשמי, בוא נגיד, כי עובדה  גאולה אבידן:

בה כשפתאום אמרו שיש איזה שהוועדה המנהל אף פעם לא ידע, אפילו אמיר הרים ג

 ומשהו עובדים. 70

גאולה, מה שחשוב לרשות בסוף שאנחנו נהיה  :זליג רבינוביץ

 בתקן, נכון? 
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 - - - 150-ה גאולה אבידן:

גאולה, מה שחשוב לנו מול האוצר, זה לעמוד  זליג רבינוביץ:

 בתקן מסוים שאנחנו חתומים עליו. נקודה. מעבר לזה אנחנו משלמים קנסות. 

 ?150-וממתי נספרים ה גאולה אבידן:

, צריכים 2015בפברואר  31-בסוף התהליך, ב צבי צימרמן:

 1,275שהתקבלו. יוצאים, נכנסים,  1-50משרות, שהם כוללים גם את ה 1,275להיות 

 משרות. 

 כן. נכון. זאת הבעיה שלנו.  זליג רבינוביץ:

ליון על זה התחייבנו. כל חריגה תעלה לנו מי צבי צימרמן:

 שקלים. 

אם זה ... אז הייתי אומר, אז זה לא משנה בכלל,  :זליג רבינוביץ

 ? 200כי עד אז אם יפרשו לך 

 אני לא אומרת.  גאולה אבידן:

 .40השנה יש  צבי צימרמן:

יש לך רק השנה, אז מה קיבלת עד היום, נגיד  40 זליג רבינוביץ:

, לא קיבלת כלום. אז 20-30ד . בתחילת השנה הבאה עו60, זאת אומרת יש עוד 100

 זה לא סתם, זה בסדר. אנחנו צריכים לעמוד בתקן, אנחנו נעמוד בתקן.

 אוקי. גאולה אבידן:

טוב. לגבי התקציב, כמו שאמרתי בפתח הדברים,  ר, אמיר גילת:"היו

קציב שאושר במוסדות והועבר לאוצר הוא תקציב נכון לעכשיו, הוא ת 2013תקציב 

בגלל מה ששמענו זה עתה, שאנחנו לא רואים מתי הרפורמה  שמניח רפורמה. גם

נכנסת, וכפי שגם אמרתי קיבלנו גם מכתב מהאוצר, שהם מבקשים להניח אצלם 

תקציב שאינו מניח רפורמה, אנחנו חייבים, ובהמשך ישיר לנושא הקודם, להתחיל 

בהכנות לתקציב שמניח אי קיום רפורמה. אז ההנהלה התבקשה והכינה תקציב 

חלופי למקרה הזה, שהוא כבר יהיה התקציב הלא חלופי, הוא יהיה תקציב אמת, 

בעוד זמן קצר ביותר וזה כבר איתות נוסף, גאולה, לכוונות שלנו. גם פה אנחנו לא 
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יכולים למשוך את זה לעד. אנחנו חייבים לעבור מתקציב רפורמה לתקציב אין 

 רפורמה. 

אני רק אגיד כמה מילים.  לפני שערן יציג את זה, :יוני בן מנחם

אי אפשר כמו הסוס באורווה להרעיב את הסוס, לא להאכיל אותו ובסוף לצפות 

שהוא ימשיך לתפקד. זה אותו דבר. אנחנו לא נוכל להמשיך למלא את חוק רשות 

 8-השידור, למלא את כל משימות השידור שמוטלות עלינו בשני ערוצי טלוויזיה וב

ו את הכסף לקיים את השידורים האלה. לא נוכל לעשות רשתות רדיו, כאשר אין לנ

אתם תראו תיכף שזה יוצג, אנחנו נאלצנו לחתוך בבשר החי, את זה. לכן בצער רב, 

וגם מבחינת הפסקת שידורים גם מבחינת פיטורים של אנשים וסגירת  יחידות, 

 מסוימת. בבקשה, ערן. 

ם. לפני שנכנס לתקציב, מילה אחת על התזרי ערן הורן:

שמעתי הערה שלך. מה שמסתמן זה שהתחזית שחשבנו שנעשה בלי רפורמה באזור 

הקיץ, הייתה מעט שגויה והתזרים יאפשר לחיות עוד כמה חודשים. אני לא יכול 

להגיד בדיוק כמה. הסיבה המרכזית לזה היא שיש לנו היום סדר גודל של, במצטבר 

 - - -ים  מיליון שקלים הפקות מקור בחוץ בחוזים חתומ 100

 אתה מסביר את הסיבה להערכה השגויה עכשיו? ר, אמיר גילת:"היו

כן. למה ההערכה שהייתה פסיליטי, בסופו של דבר  ערן הורן:

, מתוכם סדר גודל של 2012מיליון שקלים חתמנו בשנת  74תתממש יותר לאט. על 

מה מיליון שילמנו. הקצב שהסכומים האלה מתממשים הוא מעט יותר איטי מ 20

 - - -וזה שולם. זה לא ש שחשבנו, אבל עדיין במהות ההתחייבות היא התחייבות 

מתי אתה מגיע לנקודה שאין לך כסף לשלם  ר, אמיר גילת:"היו

 משכורות ולמלא את כל המחויבויות הכספיות של רשות השידור?

 אוקטובר, נובמבר.  –כרגע, כמו שזה נראה עכשיו  ערן הורן:

חה, ואם נצליח להעמיק את הגבייה, אז יכול סלי יוני בן מנחם:

 להיות שגם נעבור את נובמבר. 

 אם תהיה תחזית מעל התקציב לגבייה, אז כן.  ערן הורן:
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... את פעילות הטלוויזיה נצמצם וזה יהיה יותר  ר, אמיר גילת:"היו

 קל לגמור. 

מבחינת התקציב, הנייר שהגשנו הוא נייר של  ערן הורן:

, שהאקט המיידי מזה שאין רפורמה הוא 2013ה של שנת התאמות על ההצע

מיליון שקלים נעלמות מהתקציב, שהיה מאוזן, צריך להזכיר.  140שהכנסות של 

אתם אישרתם תקציב שיאוזן. והנייר שהגשנו, נייר שהוא חלופה אפשרית אחת, אני 

ב לא חושב שיש הרבה מאד חלופות, אבל הוא חלופה אפשרית אחת לאזן את התקצי

הזה. כמו במקרים דומים שעברנו יחד בעבר, אז אתם כבר יודעים שסכום כזה, 

בשביל לאזן אותו, לצערנו כרוך בפגיעה די משמעותית ובקיצוץ שנעשה בעיקר דרך 

זה שעובדי רשות השידור מתאריך מסוים מתבקשים לא להגיע לעבודה, וכל העבודה 

רוצים לעבור על הנקודות הנוספת והנלווית שלהם לכאורה נחסכים. אם אתם 

כרוך גם באי יישום ההסכמים  –אי יישום הרפורמה  –העיקריות, אז תקציב השכר 

מהמועד שבו ההסכמים  7.25%עופר עיני,  5%הרטרואקטיביים. אם אתם זוכרים, 

מיליון שקלים זה סכום שיעוכב. תקציב  58האלה נחתמו. ולכן סדר גודל של 

 40-קלים בתרחיש רפורמה, יותאם בהיקף של כמיליון ש 55הפיתוח שעמד על 

קטנים שאנשי התקציבים עברו מיליון שקלים. סעיפים שונים, הרבה מאד סעיפים 

מיליון  100מיליון שקלים, סך הכל זה  1.77עליהם, עשו איגום של לפחות משהו כמו 

שקלים לפני שמגיעים להארד קור, והיתרה היא יתרה שנחסכת דרך צמצום 

 . אתה רוצה להוסיף משהו?השידורים

בתקציב  2013זה מאפשר לך לעבור את שנת  ר, אמיר גילת:"היו

 מאוזן?

כן, בכפוף לזה שזה מתחיל במועד שהנחת העבודה  ערן הורן:

 - - -היא 

 ומה המועד? ר, אמיר גילת:"היו

 במאי. 1 ערן הורן:
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אוקי. זה מתחבר למה שדיברנו קודם. כן, אתה  ר, אמיר גילת:"היו

וצה להוסיף משהו? שאלות? המנכ"ל, תפרט קצת יותר על המשמעות בתוכן, ר

 - - -רשתות רדיו ו 

  - - -כן, תראו  :יוני בן מנחם

איך זה ייראה על המסך. איך הצופים והמאזינים  ר, אמיר גילת:"היו

 ייפגעו מזה. מה לא יהיה? או מה כן יהיה. 

יו, רשת ב' שהיא אנחנו נשדר רק בשתי רשתות ברד :יוני בן מנחם

רשת החדשות והאקטואליה העיקרית, ואת רשת ג', שהיא רשת המוסיקה 

הישראלית. שאר הרשתות יעברו לרשת אחת באיחוד רשתות. נמשיך שם גם ברשת 

 הזאת את שידורי רק"ע ברוסית ובאמהרית, שזה שידורים חשובים ביותר. 

התקציב  פה יש לנו גם מגבלות חוקיות לגבי ר, אמיר גילת:"היו

 מיליון? 5שלהם, נכון? אתם לא נוגעים בתקציב, כי הרי החוק מחייב בסביבות 

 כן.  יוני בן מנחם:

 היה.  7 דוברת:

 .5-ו 7 ר, אמיר גילת:"היו

 מה שהיה, לא זוכר, מה שהיה. נכבד את החוק. :יוני בן מנחם

 אני רק מפנה את תשומת ליבכם לחוק.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל הרדיו בערבית, אנחנו גם נעשה בו קיצוצים,  :יוני בן מנחם

בכוח האדם, זה מפורט פה וכו' וכו'. בחטיבות  60%-נמשיך להפעיל אותו. נחסוך כ

שנותנות שירותים ברדיו נצמצם את הפעילות שלהם: חטיבת הנדסה, חטיבת 

ה  מיליון שקלים. בתחום הטלוויזי 11.5-הביצוע וכו'. סך הכל בתחום הרדיו נחסוך כ

אנחנו נעסוק רק בחדשות בערוץ הראשון, ורק חלק מההפקות המקוריות שכבר 

רכשנו אותן והסרטים הקנויים שרכשנו אותם. אנחנו נאלץ לסגור את חטיבת 

 התכניות. 

מיליון אתה ממשיך להשקיע, כי זה  70-רגע, את ה ר, אמיר גילת:"היו

 חוק גם. 
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שנרכש. נשאיר גרעין  זה חוק, אני לא יכול. רק מה :יוני בן מנחם

עובדים אנחנו לא  100-של רפרנטים בחטיבת התכניות ונמשיך להפעיל את השאר, וכ

נעסיק, אלא הם ישבו בבית בשכר בסיסי, לא יקבלו שעות נוספות, אש"ל, החזקת 

... תכניות. נוציא את החדשות באנגלית  רכב. הטלוויזיה בערבית תשדר רק חדשות 

קיצוצים נוספים בחטיבות שנותנות שירותים בטלוויזיה, לחופשה וכו' וכו'. גם 

 . וזה פחות או יותר מה שייראה על המסך ומה שישונה ברדיו. 60%-צמצום ... ב

אפשר שאלה? יש משהו בתכניות ובפרויקטים  לנה קריינדלין:

 - - -שאפשר לשלם, להעביר לשנה הבאה, או שזה אמור להתקיים 

שכשנתחיל את המהלך הזה לא תהיה  אני מניח ר, אמיר גילת:"היו

 שנה הבאה. 

דחייה של תשלום לשנה הבאה לא פותרת גירעון  ערן הורן:

בתקציב, כי החיוב התקציבי ... שהוא לא מתבטל, אז נחויב בזמן העסקה. זה לא 

 - - -משנה מתי 

ואם אתה מאריך את העסקה? אם אתה דוחה את  לנה קריינדלין:

 הפרויקטים ועם הדברים המקוריים.  העסקה? יש דברים כאלה עם

אם הפרויקט מתבטל ומתחדש לשנה הבאה, אז זה  ערן הורן:

 מתבטל. אבל אם זה רק דחייה של תשלום, אין בזה חיסכון תקציבי.

 טוב.  ר, אמיר גילת:"היו

אני חושב שאם מדליפים את זה לעיתונאים,  עודד בורגר:

 חותמים עכשיו. 

את זה כבר הרבה זמן, תאמין לי. אין הם יודעים  :יוני בן מנחם

 לנו דבר שהוא עולה פה שהוא לא מודלף. 

תהיה בטוח שהם כבר יודעים ואפילו מחזיקים את  לינדה בר:

 הניירות האלה. 

שיח הקודם היה בעצם -טוב. זאת אומרת כל הדו ר, אמיר גילת:"היו

נחנו צריכים במאי א 1-חברה, החל מה –מיותר, כי גם ההנהלה באה ואומרת לנו 

במאי מתמזגת עם הבקשה  1-לעבור לתכנית חירום. זאת אומרת ההשקפה שלי על ה
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במאי, זה הכל מתחבר יחד. זאת אומרת אין לך את השבועיים, יוני,  1-של ההנהלה ל

 במאי להפעיל את תכנית החירום הזאת.  1-בכל מקרה, כי גם אתם מבקשים ב

 לפני שנה.במאי  1זה לפני שנה,  :זליג רבינוביץ

. אז אנחנו מתכנסים בדיוק 2013לא, כתוב פה שנת  ר, אמיר גילת:"היו

לאותו מקום. אז אני מציע אלף מבחינת הוועד המנהל שפורמאלית אנחנו נאשר את 

עקרונות התקציב הזה, כדי ששאר הגורמים הרלבנטיים יוכלו להתחיל לעבוד עליו. 

אני ברשות השידור שנתיים ומשהו, המסר כמובן  צריך לעבור לכל מי שזה צריך. 

כמעט שלוש, אבל אני יודע שיש פה סקפטיות לגבי הסיכוי שהמקום הזה ייסגר, ואני 

זה לא מה שהיה בעבר, ומי שחושב שזה מה  –חייב להגיד פה בצורה הכי מפורשת 

אז הוא טועה. השוק היום שונה. האצבע כבר לא על השלטר. אני  –שהיה בעבר 

י שיסגור את רשות השידור יכול להיות יקיר האומה, ולא מה שהיה חושב שאפילו מ

פעם. וכמובן למצוא פתרונות אחרים לפתוח מחדש, שידור ציבורי אחר, מקורות 

אחרים לשידורי הציבורי, וכו' וכו'. אז אני עדיין מקווה שהרפורמה תצא לפועל, 

ור, כמו שאמרנו, ושוב, זה לא שהרפורמה היא פתאום קסם לכל תחלואי רשות השיד

אבל כרגע זו הדרך היחידה להציל את הרשות ואנחנו רואים בדיוק למה. כי 

אם  2014, ותארו לכם מה קורה בשנת 2013האלטרנטיבות, וזה נכון רק בשביל שנת 

במאי  1-אנחנו מתחילים במהלך הזה. אז יכול להיות שגם אם אנחנו מתכנסים ל

עשה את זה יכול לגרום לזעזוע ולהתעשתות בתרחיש פסימי, עצם העובדה שאנחנו נ

של כולם, וכמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו יכולים להפוך למקום, אני מעדיף לנסח 

מאשר להביא את זה אופטימית, למקום היציב ביותר במפת התקשורת הישראלית, 

 במאי מחבר לנו פה בדיוק את הדברים.  1-את המקום הזה לסגירה, ו

מציעה כן להעביר את האינפורמציה אמיר, אני  לינדה בר:

הזו לעובדים בצורה מסודרת, כי מה שקורה באמת הוועדים והנציגים מכירים את 

הדברים האלה, אבל זה לא יורד לעובדים, וברגע שהעובדים יבינו באיזה מצב מקום 

העבודה שלהם נמצא והם יבינו את הסכנה האמיתית, שזה באמת באמת כבר קורה, 

ספרים וכל הנתונים. אנשים צריכים להבין באיזה מצב, ולא לקרוא ממש, עם כל המ

על זה ככה בעיתון או משהו כזה. לדעתי צריכה לצאת איזו שהיא איגרת לעובדים 
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שמתארת בדיוק את המצב ובדיוק מה הצעדים שהולכים להיות, ואולי הלחצים 

 יבואו משם.  

ודעה על כל אני רוצה לומר שהוועד המנהל פרסם ה :יוני בן מנחם

ההחלטות, כל הדברים שקיבלתם היום, כדי שלא יהיו פה הדלפות מגמתיות. תצא 

 הודעה מסודרת ... לעובדים.

טוב. מעקב אחר הוצאת מכרזים למנהלים פורשים  ר, אמיר גילת:"היו

וקביעת קריטריונים להארכת שירות. אני רק אדלג על זה. אני רוצה קודם את 

פיק את הכללים. נחזור אחר כך. תקנות הרשות. אני חייב הכללים כי אני חייב להס

לגמור את הכללים. תראו, בחוק רשות השידור שנחקק בשנה שעברה בכנסת נקבע 

שאנחנו, הוועד המנהל, חייבים להעביר לאישור הכנסת מספר כללים. עכשיו, ניסיתי 

ד רוצה לדון בזה כמה פעמים, אנחנו חייבים להגיש את זה עד אפריל. אני כתמי

לעמוד בחוק, ולכן אני מקדים את הנושא הזה, כדי שלא ייווצר מצב שלא נדון בו 

היום, ואני מבקש שנאשר היום את הכללים שמוגשים על ידי ההנהלה לאישורנו, 

שזה כללים לגבי הודעות פרסומת באינטרנט, הודעות חסות ותשדירים לטובת 

, הלשכה המשפטית? אין עוד כללים הציבור. ובכך אנחנו יוצאים ידי חובתנו, נכון

 שאנחנו חייבים להעביר באפריל לכנסת. 

 לא. -מחויבים  :מרסיה צוגמן

 כן, אז בבקשה, מי מציג? ר, אמיר גילת:"היו

 תומר. :יוני בן מנחם

סמנכ"לית השיווק, אבל טוב. אני יכול להציג את  תומר קרני:

קודם, שלא קיימתם אז, כי נוסח הכללים, זה הנוסח שהובא בפניכם כבר בדיון ה

רציתם לקבל הערות נוספות. הנוסח הוא אותו נוסח, לא חל בו שינוי. באיזה אתם 

 רוצים להתחיל?

 תתחיל עם האינטרנט.  ר, אמיר גילת:"היו

הכללים שבנוגע לפרסומות באינטרנט הם למעשה  תומר קרני:

ם אישרתם את אותם כללים שכבר אושרו בוועד המנהל. אם אתם זוכרים בקיץ את

הכללים של הפרסום נוסח הכללים, וזה הועבר לשר הממונה ולמשרד המשפטים. 
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באינטרנט למעשה אושרו בוועד המנהל, ונעשה הליך של העברת הכללים לשר 

הממונה ולמשרד המשפטים. הייתה הסתייגות של משרד המשפטים מהגדרת הודעת 

עם סולי אברמוב בזמנו, לכלול פרסומת. אנחנו ניסינו לכלול, אחרי התייעצות גם 

בהגדרה של הודעת פרסומת, על מנת שזה לא יגביל אותנו רק לבאנרים, שאני אומר 

במאמר מוסגר שיכול מאד להיות שזאת הייתה כוונת המחוקק, שזה יהיה באנרים 

בלבד. אנחנו נצטרך לעשות בו איזו שהיא עבודה של לובניג וקידום לדבר הזה כדי 

נו ניסינו לכלול בהגדרת הפרסומות, החוק אוסר סרטונים, רק שזה יעבור. אנח

הודעות, אבל את ההגדרה של הודעה הוא השאיר לכללים. ולכן ניסינו לכלול פה 

הגדרה שכן תכלול איזה שהוא סוג של סרטונים ברמה מוגבלת, שיאפשר לנו קצת 

 20-כ יותר מאשר באנרים. כמו למשל חסויות ודברים כאלה. אז הגדרנו את זה

שניות נראה די  20שניות, כי  20שניות. אנחנו קיבלנו בחוזר שאלה למה דווקא 

הרבה. גם פרסומת בטלוויזיה זה חצי דקה, אז זאת אומרת זה כבר די קרוב. עמדת 

שניות. בסופו של  5אפשר יהיה אולי להגן על משהו כמו משפט המשפטים הייתה ש

  6ויזואלית באורך של עד -ל הקלטה אודיודבר מה שתוקן בנוסח זה שניתן יהיה לכלו

שניות? כי זה פחות או יותר האורך של חסויות בטלוויזיה. עוד פעם,  6שניות. למה 

אצלנו בכללים זה לא מוגדר, אבל בכללי הרשות השנייה ובמקומות אחרים. וניתן 

יהיה להצדיק את זה כמשהו שמאפשר חסויות. שוב אני אומר, זה ניסיון שלנו 

יב את ההגדרה, כדי שאפשר יהיה לעשות קצת יותר באינטרנט. הגדרת אתר להרח

האינטרנט, שוב, ההגדרה שהתייעצנו עם אנשי המחשוב של הרשות, ניסינו לעשות 

אותה גם כן כמה שיותר רחבה, כדי שאולי ניתן יהיה להכניס את האתר בסלולר, 

הכללים, אם אתם  אפליקציה וכו'. אנחנו שוב צריכים לקוות שזה יעבור. שאר

רוצים אני אעבור על זה בזריזות, זה פשוט כבר אושר. השינוי היחיד היה השינוי 

בהגדרת ההודעה, אלא אם היה פה את זה, זה משהו של תיקון קל, אבל לא דברים 

 מהותיים. זה הדבר המהותי.

אוקי, אז בואו נאשר את זה, ובכך בעצם אישרנו  ר, אמיר גילת:"היו

נטרנט, שזה גם הכי דחוף לנו, מפני שבתכנית העסקית של הרפורמה, את כללי האי

אני מזכיר, יש סעיף שמדבר על הגדלת התקציב מפרסום באינטרנט, וכרגע 
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פורמאלית אסור לנו בכלל לפרסם באינטרנט. הכללים האלה יאפשרו לנו לגבות 

 - - -תשלום גם על פרסום מהאינטרנט, וזה חלק מה 

צריכים להתקדם. מה, אנחנו במאה  בסדר, גאולה אבידן:

 הקודמת?

 הם צריכים להיות מאושרים גם בוועדת הכלכלה. תומר קרני:

 ברור, ברור.  ר, אמיר גילת:"היו

שתאשר גם את מועד כניסתם לתוקף. זאת אומרת  תומר קרני:

כתוב שם גם את הכללים וגם מתי, ממתי. מן הסתם יגיעו לשם כל הנוגעים בדבר 

 - - -את הוועדה ש  וינסו לשכנע

טוב, אז הכללים האלה מאושרים. אנא העבירו לי  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אותם בצורה מסודרת 

 למה? גאולה אבידן:

כי יש התנגדות לכך שרשות השידור תפרסם  תומר קרני:

 באינטרנט.

 כל המתחרים.  דוברת:

אעביר תעבירו לי אותם בצורה מסודרת, כדי שאני  ר, אמיר גילת:"היו

 אותם לכנסת. הלאה, הודעות חסות. 

 זה צריך לעבור דרך השר הממונה לדעתי.  תומר קרני:

 הלאה, הודעה על חסות.  ר, אמיר גילת:"היו

.... .... אבל לא מתחרים. אבל אם מי שהוא לא  גאולה אבידן:

 מתחרה, מי עולה על דעתך?

 רק ערוצים מסחריים אחרים, אולי רדיו.  :לינדה בר

 אוקי, אז צריך להתארגן בהתאם.  לה אבידן:גאו

הרשות השנייה הביעה התנגדות לפרסום שלנו  תומר קרני:

, אבל צריך -באינטרנט ושאלתי אותם מה לזה ולכם, כי הרי מאקו זה לא תחת

 להבין שיש התנגדות.

 אני לא מכיר משהו שאין עליו התנגדות.  ר, אמיר גילת:"היו
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לכם את הנוסח של כללי  חסויות. העברנו תומר קרני:

החסויות. כאן כן אני חושב שהיה צריך להשתתף מישהו מאנשי השיווק, משום 

 שלמנהלת השיווק הקודמת לפחות היו ההערות, ואתם צריכים לדון בהן. 

 זה עבר אותה? ר, אמיר גילת:"היו

 כן. :יוני בן מנחם

 אני לא מייצג אותה.  תומר קרני:

 מדווח שזה היה מקובל עליה. המנכ"ל ר, אמיר גילת:"היו

מנהלת השיווק הקודמת, אני רוצה להזכיר לך,  :יוני בן מנחם

 - - -היא כפופה לסמנכ"לית השיווק וזה עבר 

 נכון. לסמנכ"לית יש ... .... נוספות.  תומר קרני:

נכון, אז מה שקובע זה עמדת הסמנכ"לית. היא לא  יוני בן מנחם

 ם זה. הביעה התנגדות, אז אין בעיה ע

 אני אציג. תומר קרני:

 כן, תציג את הכללים, את השינויים.  ר, אמיר גילת:"היו

אני אציג את הכללים באופן כללי. חשוב וצריך  תומר קרני:

להבין שבנושא של החסויות יש עלינו לצערנו כמה מגבלות, זאת אומרת זה לא 

עלות את המצב מ 180-שאנחנו יכולים בכללים חדשים לעשות כרצוננו ולעשות ב

, 1985שהיה עד היום, שהוא מצב די מוגבל. היום אנחנו פועלים תחת כללים משנת 

ובעצם מה שנעשה עד שמאד מגבילים את האפשרות שלנו לשים חסויות יצירתיות. 

 - - -היום, אם מסתכלים על זה ברמה, ואני אגיד משהו 

 ... העסק הזה? גאולה אבידן:

 - -רציתי לשנות אז חנה אמרה שזה פעם שעברה ש אסתי אפלבאום:

- 

 רגע, אז מה, זה לא אנכרוניסטי? גאולה אבידן:

זה  היה צריך לעבור דרך ועדת החינוך, והיא  אסתי אפלבאום:

 אמרה שזה מאוחר מדי. 
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, 90-היה ניסיון לשנות את הכללים האלה בשנות ה תומר קרני:

 ינה את הכללים.לא רק ניסיון, הם שונו. הוועד המנהל קיבל החלטה וש

 לא, רצינו לעשות לפני שנה גם.  אסתי אפלבאום:

והניסיון הזה בוטל בבג"ץ. כשאני בא לדבר על  תומר קרני:

 15המגבלות שקיימות היום, על הניסיון שלנו לשנות את הכללים, למרות שעברו 

 - - -שנה מאז הבג"ץ 

 מי הגיש בג"ץ? דובר:

 רשת.  תומר קרני:

 כל הזמן הגישו, גם עכשיו. הם  אסתי אפלבאום:

 אוקי, אבל לא התקדמנו.  גאולה אבידן:

 צריך עכשיו לעשות שינוי. אסתי אפלבאום:

 אפשר להגיד שאפילו אישרנו כללים לאינטרנט.  ר, אמיר גילת:"היו

צריך להבין, הבג"ץ פסל את השינוי מההתחלה ועד  תומר קרני:

 . 1985רו להיות כללי ל והכללים חזהסוף והודיע שהשינוי בטל ומבוט

 שווה לנסות עוד פעם.  ר, אמיר גילת:"היו

 כן, כן, עכשיו יש רפורמיסטים בבג"ץ.  אסתי אפלבאום:

תראו, הכללים שאנחנו הגשנו, ואני לא מדבר  תומר קרני:

של השיווק שכן ניסו להרחיב את הדברים, עוד פעם, אני לא עכשיו על ההערות 

בלנו פה, גם לאור פסיקת הבג"ץ, וגם לאור הוראות מדבר בשמם, אבל אנחנו כן הג

החוק, שזה לא יחרוג ויהיה פרסומת אסורה. מה שכן ניסינו להרחיב בכמה דברים 

 - - -שאולי כן אפשר לנסות 

 מה עם הרעיון לנסח הצעת חוק חדשה בעניין הזה?  :אסתי אפלבאום

 שמה? תומר קרני:

ידור חדש, להכניס לאור זה שנכנס חוק רשות ש אסתי אפלבאום:

 - - -אותו כחלק מה 

 ... חלק מהחוק החדש.  :ערן הורן
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החוק החדש זה מה שיקבע, שאנחנו צריכים  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -להגיש עד 

 כן, זה מה שאני אומרת.  אסתי אפלבאום:

 אפשר לתקן את החוק החדש.  יוני בן מנחם:

 זה מה שאני אומרת.  אסתי אפלבאום:

אפשר תמיד לנסות לתקן את החוק, אבל מה  תומר קרני:

שצריך לדעת זה שחוק רשות השידור החדש הוא זה שקבע לראשונה בכלל את 

סמכותה של רשות השידור לשדר חסויות, כי לפני כן זו לא הייתה סמכות שקבועה 

בחוק בכלל, אלא סמכות שהוכרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בפסיקה. אז זו 

כר בחוק, וכשהיו הדיונים בהצעת החוק, אנחנו התלבטנו וגם פעם ראשונה שהו

ניסינו להכניס הוראות די רחבות לעניין החסויות, כדי שיאפשרו לנו כבר בחוק 

עצמו, לא בכללים שאחר כך בג"ץ יפסול ויגידו לא הוסמכתם. שכבר בחוק עצמו 

כניס. הדבר אנחנו נהיה רשאים להכניס כל מיני דברים שהיום אנחנו לא יכולים לה

הזה לא הצליח. לא הצליח. גם כך הסעיף הזה בקושי עבר. הוא בקושי עבר כמו 

רשות השידור רשאית לעשות חסויות לפי כללים  –שהוא, שהוא בסך הכל אומר 

 - - -שייקבעו. הסעיף הזה בקושי 

 יש כל מיני ידידים של רשות השידור בוועדה.  היו"ר, אמיר גילת:

 כן.  גאולה אבידן:

ודנה נויפלד שהייתה אז במשרד המשפטים  תומר קרני:

וליוותה את הכנת החוק הזה, הזהירה אותנו מראש שלא כדאי לנו לבקש הרבה, כי 

זה תפס מרובה לא תפסת, וזה רק מעורר יותר התנגדות, ובסוף הוחלט בסדר, נלך 

שיו, , אז לצערנו. עכ-על נוסח מצומצם שגם הוא כמו שאני אומר, אבל הוא די זה

תמיד אפשר לנסות גם לשנות את החוק. עכשיו אני אציג את הכללים. קודם כל בכל 

שלושת הכללים האלה אנחנו בעצם העתקנו  מנגנון שקיים בכללים של הרדיו, שהם 

כרגע ללא שינוי, שבו מי שמאשר למעשה את ההודעות ואת התשדירים וכו' זה 

מנה, זאת אומרת זה לא צריך להיות עכשיו, במידה והמנכ"ל או מי שהוא מהמנכ"ל. 

 - - -הוא אישית, יש לו סמכות לא לאשר חסויות 
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 כללי הרדיו לגבי פרסום או לגבי חסות ? היו"ר, אמיר גילת:

כללי הרדיו לגבי פרסום. אגב, חסויות ברדיו הן גם  תומר קרני:

 .בכללי הרדיו לגבי פרסום

תוך הכללים של זאת אומרת הרדיו הוא כבר ב היו"ר, אמיר גילת:

 פרסום, זה אותו דבר.

נכון, אין כללים נפרדים. אני מדבר על סמכות  תומר קרני:

המנכ"ל לאשר את החסות וסמכות המנכ"ל לפסול חסות שלא עומדת בכללים 

ואפשרות לערור על החלטת מנכ"ל שלא לאשר, זאת אומרת רק אם הוא לא מאשר. 

א לא מאשר, זה קיים בפרסומות, ניתן אם הוא מאשר אין לנו אפשרות כזאת. אם הו

לערור בפני ועדת ערר שתוקם מחברי הוועד המנהל והמליאה, אז אתם צריכים 

תיראו, להיות מודעים לה, ואולי גם למנות ועדת ערר כזאת, כי היה ויגיע הערר, 

בתקופה שלכם אני לא חושב שהיה, זה די נדיר. אני מדבר על פרסומות ברדיו, 

 - - -שכרגע זה כן 

 היה הסיפור עם כהנא, בסוף הגיע לבית המשפט.  :יוני בן מנחם

 - - -כן, כן, אבל כהנא הייתה פרסומת ש  תומר קרני:

 זה לא עבר מנכ"ל.  יוני בן מנחם:

הגיע לבית המשפט, אבל לא בהליך הרגיל. זה הגיע  תומר קרני:

 בתביעה אזרחית ולא לבג"ץ.

 ? ועדה ל?אז איך זה נקרא היו"ר, אמיר גילת:

ועדת ערר. זו אותה ועדת ערר של הפרסומות,  תומר קרני:

אנחנו פה מציעים, בכל הכללים הכנסנו את אותה ועדת ערר, זה יכול להיות אותו 

הרכב בוועדה שתדון. כי אם הוועדה הזאת קיימת, אז יש להם מחסום בפני בג"ץ, 

דברים כאלה היו. זה קודם ועדת ערר. היו מקרים בעבר לפני המליאה הנוכחית, ש

לא קורה. אז את אותו  מנגנון אנחנו מעתיקים גם לעניין החסויות וגם הפרסומות 

תשדירי שירות. עכשיו לגבי תנאים וסייגים לשידור הודעת חסות. לא באינטרנט, גם 

. הוספנו כאן 8, אני בסעיף -תשודר הודעת חסות לשידורי חדשות, זה נשאר כמו ש

 - - -את האפשרות ל 
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אני עוד לא קלטתי מה ההבדל בין חסות  גאולה אבידן:

 לפרסומות. 

ההבדל הוא שחסות זו הודעה, זה אזכור שם של  תומר קרני:

מממן של תכנית, ואסור שיהיו שם אלמנטים פרסומיים כמו יתרון של המוצר, 

שמות של מוצרים שלו, שמות מסחריים, הזמנה לרכוש מוצר, מקום שאפשר לרכוש 

 ', שהם מאפיינים של פרסומות. מוצר וכו

בחסות אתה רק מודיע מי הגוף שמממן את  מרסיה צוגמן:

 - - -השידור, כשהציבור יידע שיש 

תומר, תסביר את המשפט האחרון שלך על  אסתי אפלבאום:

 - - -חדשות. למשל היום אנחנו עושים בטלוויזיה 

ב, גם היום אסור וזה גם ברשות השנייה אסור, אג תומר קרני:

 לתת חסות למשדרי חדשות ואקטואליה, וזה גם ברשות השנייה, אגב.

 ברדיו זה מכת מוות.  אסתי אפלבאום:

אני מדבר על חסויות בטלוויזיה. ברדיו גם אין  תומר קרני:

חסות לחדשות. זה לא מכת מוות,  הרדיו מסתדר גם בלי זה. ברדיו משדרים 

 פרסומות לפני החדשות. 

זה המשדרים באקטואליה? הרדיו כולו  מה זליג רבינובניץ:

 אקטואליה. 

 זה מה שאני אומרת.  אסתי אפלבאום:

ברדיו זה אחרת, אני מדבר על הטלוויזיה עכשיו.  תומר קרני:

 עכשיו מוגדר פה חדשות. היום אסור לנו לעשות חסות לחדשות ולאקטואליה. 

 לתכנית פוליטיקה אני לא יכולה לעשות חסויות? אסתי אפלבאום:

כתבנו שידורי חדשות וכתבנו למעט פינת תחזית  תומר קרני:

 - - -מזג האוויר, שהיום אנחנו עושים 

 - - -או פינות מוגדרות אחרות הכלולות  היו"ר, אמיר גילת:

או פינות מוגדרות אחרות, ואני חייב לומר לכם,  תומר קרני:

שידורי ספורט עושים. עוד פעם, זו צריכה להיות פינה כזאת, למשל פינת ספורט, כי ל
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אבל פינת כלכלה, אני לא בטוח שאפשר יהיה, כי זה חדשות. זה משהו שהוא קצת 

 אחר, משהו שלא נכנס.

 למה,  חסות לבית אבות, מה זה קשור?  זליג רבינוביץ:

כן, אבל זה גורם מממן, זו התערבות של בעל הון  תומר קרני:

 בתוכן. 

זה כבר בעוד מקום אתה יודע, ראיתי את  אסתי אפלבאום:

  - - -שכתבתם את זה, וזה מאד 

 - - -אבל  תומר קרני:

דקה תומר, אני רוצה להגיד לך משהו. זו נקודה  אסתי אפלבאום:

שמחייבת המון חשיבה, למה? איזה אינטרס יש למפרסם לפרסם פרסומת בתכנית 

 - - -שהיא לא קשורה לקטגוריית פעילות שלו? אם אני יבואן מכוניות 

אני ממש לא מסכימה איתך. חסויות הדבר הכי  ה קריינדלין:לנ

טוב, זה יותר טוב מפרסומות וזה יותר אפקטיבי, כי זה קצר ואף אחד לא הולך 

לשתות תה ולעשות פיפי בזמן הזה. וזה גם יותר זול, אני יודעת כמה זה עולה, 

ה אני אומרת. החסויות. זה תופס עכשיו הכי הכי, זה יותר מפרסומות עכשיו, בגלל ז

 פעמים בערב, וזה הרבה יותר אפקטיבי מאשר פרסומת.  5אפשר לעשות חסויות 

 - - -אין מחלוקת בינינו. מה שאני אומרת  אסתי אפלבאום:

לא, את אומרת שחבל לי לעשות חסות של  לנה קריידלין:

 תיאטרון בתכנית של מכוניות, להיפך. 

ברוך השם, וכל  אבל אסתי, לדידך כל הבשמים גאולה אבידן:

 המכוניות קשורים לכל התכניות. 

תראו, למשל מכוניות אוהבים לשים בשידורי  אסתי אפלבאום:

הספורט, כי עושים איזה קישור. אני לא נכנסת לזה, אבל יש את הקטע הזה שעובר 

כחוט השני, התערבות בעלי ההון. הרי מה? אם יתנו פרסומת באחת התכניות זה 

 ?התערבות בעלי ההון

אסתי, נגיע לסעיף בעוסק בנושא שאת מדברת  תומר קרני:

 עליו, זה לא הסעיף כרגע. 
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 כלומר שבערוץ השני נותנים? יוני בן מנחם:

 כן, אז זו התערבות בעלי ההון? למה הם מחריגים? אסתי אפלבאום:

 אנחנו גוף ציבורי.  תומר קרני:

 איך הם מתערבים בשידורי פרסומת? יוני בן מנחם:

למה אתם מחריגים את זה? אני לא מצליחה  אפלבאום:אסתי 

 להבין. אתם מוציאים את העוקץ. 

ברור, לנו זה ברור שזה אנכרוניסטי, אבל אם אתה  גאולה אבידן:

 - - -בקטע שאתה גובה מהציבור ואתה אמור להיות ממלכתי 

 - - -אבל לא כתבנו ש  תומר קרני:

 אז זה מה שאמרתי.  אסתי אפלבאום:

 ... פרסום המכללה למנהל  בינוביץ:זליג ר

 8אני דיברתי על משדרי חדשות בלבד כרגע, סעיף  תומר קרני:

 א'.

סליחה, אני ממש חושבת שזה עניין לבג"ץ, ואני  לנה קריינדלין:

אגיד לך גם למה. כי כל עוד זה אסור, פרסומות וחסויות וכל אלה בגוף ציבורי, 

ציבורי, אם הוא מסובסד עד הסוף ולא  ואתה אומר שזה נגד וזה נגד, אז בגוף

בודקים אצלנו את סעיפי ההכנסה, אז אתה צודק, אסור לנו לעשות את זה. ברגע 

שאנחנו תלויים בהכנסות שלנו ובזה, אז מי יכול לעשות את זה? אני לא מבינה את  

 זה. זה ממש פוגע בזכויות שלנו.

עיף ג', לנה, רגע, רגע, אבל אתם מדברים על ס היו"ר, אמיר גילת:

א' זה חדשות, זה עברנו. ב' זה גוף מפלגתי פוליטי, זה בסדר. עכשיו ג', פה  8שנייה. 

לא תשודר הודעת חסות באשר לנותן החסות, אסתי, זה מה  –נכנס העניין 

שהתכוונת, יש עניין אישי, מסחרי או פוליטי בתוכנו של השידור או בחלק ממנו, או 

ור כי לנותן החסות יש עניין אישי, מסחרי או פוליטי אם עלול להיווצר רושם בציב

 בתוכנו של השידור. 

 - - -אז בתכנית ... לפרסם  זליג רבינוביץ:

 אתה צריך לקבוע עד הסוף.  תומר קרני:
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 )מדברים ביחד( - - -אבל עדיין, מפרסם    זליג רבינוביץ:

בהגדרה הגדרנו, גם הסעיף הזה הוא סעיף שקיים  תומר קרני:

ם בכללים, סעיף שהוא לטעמי הגיוני ביותר, כי אחרת מתעורר חשש של היו

מעורבות בתוכן. אבל אני אסביר. אנחנו צמצמנו את המגבלה הזאת כמו בהצעה. 

הגדרנו עניין אישי ועניין מסחרי כאשר התכנית עוסקת במישרין בנותן החסות, בבני 

שלו, למעט אם מדובר משפחתו, בעסקו או במוצריו או במתחרים עסקיים ישירים 

רק בהענקת פרס. דהיינו שיצרן של כלי מטבח כלשהם, יוכל לתת חסות לתכנית 

בישול, אבל הוא לא יוכל לתת חסות לתכנית בישול שבה משתמשים בסכינים שלו 

 - - -ממש, כי אז זה כל 

 בסדר.  היו"ר, אמיר גילת:

 או שהוא עצמו ... את הסכינים. אסתי אפלבאום:

 טוב, חברה. יר גילת:היו"ר, אמ

 וזה גם כן מצמצם מעט. )מדברים ביחד( תומר קרני:

 בסדר. אסתי אפלבאום:

ג', ויש  8יש פה טעות סופר של פעמיים סעיף ג'.  היו"ר, אמיר גילת:

 עוד פעם ג'. 

 בסדר, המספור ייבדק.  תומר קרני:

טוב, חברה, לא תשודר הודעת חסות אשר יש בה  היו"ר, אמיר גילת:

לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או אחרת, או עלולה להטעות את הציבור. אין  טעם

בעיה. ד', לא תשודר הודעת חסות אם נותן החסות התנה את מתן החסות למשדר, 

בין במפורש או בין במכללה, בתנאי כלשהו לרבות ב... .... אם ... על השפעה כלשהי 

 בתהליך ההפקה, אוקי?

שהוא מממן את השידור, אבל הוא לא הרעיון הוא  תומר קרני:

 יכול לקנות זמן שידור ולהשפיע על דברים של תוכן. 

 בסדר. היו"ר, אמיר גילת:

 ג', זה כל הסעיפים.  8זו גם המשמעות של סעיף  תומר קרני:
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רגע, ה'. קפצנו לסעיף ז', אם אין הערות עד סעיף  היו"ר, אמיר גילת:

קירים, תכנית בענייני כלכלה, כספים, אוקי. ז'. לא תשודר הודעת חסות לתכנית תח

 אם עיסוקו של נותן החסות נוגעת במישרין. אי אפשר רק אם הוא נוגע בתוכן?

 למה זה גורף כל כך? אסתי אפלבאום:

רק אם הוא מופיע בתוכן. אם יש תחקיר ותכנית  היו"ר, אמיר גילת:

 תחקירים על בנק לאומי, שבנק לאומי לא ייתן חסות. 

 - - -אם זו תכנית על בתי השקעות ומישהו  אפלבאום:אסתי 

אם עיסוקו נוגע במישרין, גם אם זה לא הוא עצמו  תומר קרני:

יתרון ויש לו עניין לממן את זה  נותן לומופיע, אז יכול להיות שבתוכן של התכנית 

והוא יודע שבלי המימון שלו לא תעלה את התכנית ויש לו עניין לממן את זה, זה 

 ן שיש לו קשר לתוכן. עניי

 - -... יממן את זה? אם יש תכנית על בתי השקעות  אסתי אפלבאום:

- 

אם יש לו עניין, אלף זה סעיף שנתון בכללי הרשות  תומר קרני:

השנייה, צריך לדעת ואין מתירנים הרבה יותר מאיתנו. קשה לי לראות איך אנחנו 

על תכנית תחקירים, תכנית  מורידים סעיף שמופיע אצלם, די מובן. אלף מדובר

זאת אומרת בענייני האיום, ותכנית שעוסקת בכלכלה, כספים, השקעות או צרכנות, 

 - -בדברים האלה ולא בדברים אחרים. וההיגיון הוא שלמממן לא יכול להיות עניין  

- 

תגידו, ואם מספרים על מזג האוויר, ואומרים  לנה קריינדלין:

 ריות, זה משנה? מה זה? שיהיה גשם והחסות היא של מט

אבל נוסח הסעיף לא מדבר על תכנית של גשם.  תומר קרני:

 מדברים על תכניות בענייני היום. אני לא יודע אם תחזית מזג האוויר נחשבת. 

 כלכלה, כספים, השקעות וצרכנות. תוריד צרכנות. אסתי אפלבאום:

 תעשה תחקירים. ר, אמיר גילת:"היו

 נניח בסדר.  תחקירים אסתי אפלבאום:

 - - -ותכניות כלכלה, כספים  ר, אמיר גילת:"היו
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גם תכנית בענייני היום אני הייתי משאיר, עוד  תומר קרני:

אנחנו גם גוף ציבורי והדברים צריכים להיראות. אנחנו לא  -פעם, אנחנו לא רוצים

רוצים שיהיה קשר ישיר, קשר, במישרין. לא משהו שהוא אולי ואפשר או מרומז, 

אלא משהו במישרין. אם התכנית עוסקת בנושא שיש לנותן החסות אינטרס כלכלי, 

זו בעיה. שוב, יכולים להיות תחומים אפורים בדברים כאלה, שאפשר וזה נכון, ובזה 

 נתון שיקול דעת כמובן, ובשיקול דעת אפשר להפעיל שיקול דעת. 

 תראה, יש לך חדשות כבר שם.  ר, אמיר גילת:"היו

, ויש איסור רק אם זה חדשות זה איסור מוחלט י:תומר קרנ

 נוגע במישרין. 

 הבנתי.  ר, אמיר גילת:"היו

איסור מוחלט. אפשר לגייס חסויות, אפשר אפילו  תומר קרני:

 לגייס חסויות ממישהו שמאותו  תחום. שוב, זה לקוח מכללי הרשות השנייה.

 טוב, הלאה. סעיף ח'.  ר, אמיר גילת:"היו

לא הוצג נותן החסות בתכנית או מוצר או שירות  תומר קרני:

שלו, זה גם כן מובן מאליו. זה גם כן קיים ברשות השנייה. ט' זה כמובן לא יוקנו 

 זכויות במשדר, זה מובן מאליו. 

תומר, אם אנחנו עושים משהו  בתכנית תחקירים?  ר, אמיר גילת:"היו

ר זה או נופל  בקטגוריה לא תשודר הודעת חסות בתכנית תחקירים. זהו. כל השא

 של חדשות, או אם זה תחקירים על כלכלה וכספים. 

 - - -תראה, עוד פעם  תומר קרני:

 - - -שיגידו לנו לא, אז לא. למה מראש  ר, אמיר גילת:"היו

למה אנחנו מראש צריכים לבוא עם כזה גורף? ואז  אסתי אפלבאום:

 מה מידת השפיל שלנו?

 ורף.זה לא כל כך ג תומר קרני:

מה הסמכות של המנכ"ל, נגיד אחר כך המנכ"ל  ר, אמיר גילת:"היו

רואה, יש תכנית, הרי תמיד אתה יכול לצפות מראש. נגיד יש לך כולבוטק כזה, תכני 

צרכנות, שעוסקת במשדר מיוחד בבנקים. המנכ"ל מקבל בקשה של אחד הבנקים 
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י. יש גם שיקול דעת לתת חסות, והוא בעצמו פוסל את זה, הוא אומר לא מתאים ל

 לעורך הראשי.

אלף כל הפעלה של הכללים זה עוד פעם, בסמכות  תומר קרני:

 המנכ"ל או מי מטעמו.

לא, אז תגיד לי כרגע לפי ההגדרות הקיימות או  ר, אמיר גילת:"היו

המוצעות, מה הסמכות של המנכ"ל העורך הראשי, לפסול תשדיר. עזוב, נגיד 

קה, לוקח אותה למקום אחר, יש תחקיר על להקות בתכנית ר"ש מקומי על מוסי

גיטרה וזה, והוא פוסל פרסום של חברת גיטרות, והוא אומר שזה לא נכון. מותר לא 

 - - -לפסול 

עוד פעם, אם התחקיר הוא על יצרן של מוצר,  תומר קרני:

והתחקיר נוגע לו ישירות, אותו יצרן לא ישים חסות בתכנית ש .... הוא לא ירצה. 

ה לו? אבל אם יש נניח תחקיר שלילי על המתחרה שלו, או אם יש תחקיר שהוא למ

מאד בתחומים האלה אני מדבר, לא תכנית דרמה, בתחומים מאד חיובי, תכנית 

האלה, יש לו אינטרס לתת את החסות, כאשר החשש הוא שאלמלא המימון לא 

כאילו נותן  תהיה התכנית. זאת אומרת שיש למממן בעצם השפעה על התוכן. הוא

 מימון ומקדם אותו.

תומר, אני שואל האם לפי הכללים המוצעים פה  ר, אמיר גילת:"היו

 commonבאחד הסעיפים, מסתתר סעיף שאומר המנכ"ל במקרה כזה יכול להפעיל 

sense   - - - 

 זה הסעיף. תומר קרני:

 .COMMON SENSEאוקי. לא, לפי  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לך אפשרות  תמיד יש  תומר קרני:

אז למה אני צריך לתת מראש את הראש שלי? אז  ר, אמיר גילת:"היו

 נגיד עשו בתכנית תחקירים, ודי. 

 לא, כי אחרת זה רק בתכנית תחקירים.  תומר קרני:

 נכון.  ר, אמיר גילת:"היו
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 - - -פה מדובר על תכנית   תומר קרני:

אחרים שיפעיל  לא, אז אני אומר בעניינים ר, אמיר גילת:"היו

COMMON SENSE אם וכאשר  מתעוררים ,- - - 

נניח שהיא עוסקת בענייני כלכלה, עוד פעם,  תומר קרני:

תראה, למה כלכלה? כי מעורבים בזה בעלי הון ויש רצון להשפיע, זה הנקודות. עוד 

 - - -פעם, אני  

 - - -ואם, אני יודע מה, המופע של שלמה ארצי  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אני מתרגם את הרציונל  ומר קרני:ת

 נותן לך חסות על תכנית תרבות, זה אותו דבר.  ר, אמיר גילת:"היו

לא בהכרח, כי אם תכנית התרבות, ואלף תכנית  תומר קרני:

 תרבות לא נכנסת לפה.

 נכון, לכן אני אומר.  ר, אמיר גילת:"היו

שהו חדש אבל אם יש איזה תכנית בענייני היום, מ תומר קרני:

 - - -קרה עם שלמה ארצי והוא נותן ל 

 - - -א' לא תמיד יודעים מראש. אני בכוונה לקחתי  ר, אמיר גילת:"היו

אם מדובר על אומן אחר וזה שלמה ארצי שנתן,  תומר קרני:

 אז הוא לא נוגע לזה במישרין.

 - - -רגע, נניח ששלמה ארצי קנה חבילה  ר, אמיר גילת:"היו

ל המילה במישרין גם נותנת לו שיקול דעת, כי אב תומר קרני:

 - - -השאלה מתי זה 

רגע, תומר, תקשיב רגע. נגיד ששלמה ארצי קנה  ר, אמיר גילת:"היו

לפני חודשיים חסות לתכנית התרבות שמשודרת ביוני, בסדר? הוא לא ידע, אף אחד 

, רגע, רצה -ללא ידע מה יהיה באותו זמן. רצה הגורל, הרי אין תיאום בין המסחרי  

הגורל ובאותה תכנית שבה הוא קנה את החסות, יש כתבת תחקיר או על שלמה 

ארצי או על שלום חנוך, לא יודע, אחד מהדברים. על שלמה ארצי, בסדר? נסבך את 

העלילה. המנכ"ל רואה את זה, הוא אומר רגע, חברה, זה לא הגיוני שבאותה תכנית 

ות של שלמה ארצי, והוא אין לו את הכלל שיש תחקיר על שלמה ארצי, יש גם חס
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ולהגיד אני לא מאשר את שלמה  COMMON SENSEהזה, אבל הוא כן רוצה להפעיל 

 הארצי הזה נקודתית באותו משדר.

אם אין לו כלל שמאפשר לו, אז יהיה לו קשה  תומר קרני:

 לפסול, עוד פעם.

להפעיל רשאי אז תעשה כלל אחר, כללי, שהמנכ"ל  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שיקול דעת 

אבל אז אתה מסבך את המנכ"ל פה, כי צריך  תומר קרני:

 קריטריונים ברורים. 

 לא, אני דווקא עוזר לו.  ר, אמיר גילת:"היו

 הקריטריון ברור מאד.  :יוני בן מנחם

 - - -לא, הקריטריון כתוב ברור. אתה אומר לי  תומר קרני:

י רוצה להשאיר רק תכניות אני אומר, אם אנ ר, אמיר גילת:"היו

תחקיר, נקודה, ולהשאיר למנכ"ל שיקול דעת בכל משהו אחר. הרי אתה לעולם לא 

 יכול לצפות מה יהיה. 

 אבל יש לו שיקול דעת. תומר קרני:

 איפה? ר, אמיר גילת:"היו

בכל שאר הדברים. הרי כל הסעיף הזה זה שיהיה  תומר קרני:

רים, ענייני היום, כלכלה, כספים, השקעות, איזה שהוא שיקול דעת. תכניות תחקי

 - - -זה עניינים של כסף. עוד פעם אני אומר, הרציונל הוא 

 אבל מה שאמרתי זה לא פחות כסף. ר, אמיר גילת:"היו

שנייה, שנייה. שלמה ארצי יכול להיכנס לסעיפים  תומר קרני:

 - - -האלה 

 שלמה ארצי כמשל, כן? ר, אמיר גילת:"היו

 אם יש לו עניין אישי, ישיר, הוא עצמו מופיע בזה.  :תומר קרני

 למה, תכנית תרבות היא לא חלק משלמה ארצי? אסתי אפלבאום:

בשביל זה רק נתתי דוגמא שזה לא מופיע  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בהגדרות, אז אני לא מבין מה ההבדל בין חברת תיקונים שתופיע בתחקירים 
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עוסק בענייני כספים, ושם יש  משום שהסעיף הזה תומר קרני:

 - - -יותר מוטיבציה למאן דהוא לנסח 

 אני לטעמי סעיפים ו' וז' לא במקום.  גאולה אבידן:

 גם בעיני. אסתי אפלבאום:

 - - -הרעיון הוא שלא תינתן השפעה   תומר קרני:

 - - -בסדר, אבל אני אומר   ר, אמיר גילת:"היו

 אפילו לא למראית עין.  תומר קרני:

אוקי, תומר, יש תכנית טסט ראשון. יש בתכנית  ר, אמיר גילת:"היו

הזאת או כתבה על ליקוי באופל או סיפור הצלחה של אופל, ואופל רכשה מראש 

 - - -חסות לדבר הזה, ואם לא אופל אז 

 8יש לה עניין מסחרי ישיר שם, אז זה נופל בסעיף  תומר קרני:

ה לא נכון יהיה שאופל תיתן חסות, אז ניתן בפרק הז –ג', ואז המנכ"ל יכול לומר 

 להם פיצוי, או ניתן להם חסות במקום אחר. 

 או, אז אני מחפש משהו כזה. ר, אמיר גילת:"היו

ז'? למה צריך -ג' לא נופל כל ו' ו 8תגיד, בסעיף  גאולה אבידן:

למה לתת לאנשים כלים ביד לתת למישהו שיגידו לך התכנית של פלוני היא כלכלית. 

 להילחם בזה?

 ג' זה כללי. א' זה לא כלים להילחם.  8כי סעיף  תומר קרני:

ברור. אבל מחר מחרתיים רוצה רשת קשת לגרום   גאולה אבידן:

לזה שמפרסם פלוני יבוא אליה ולא לשני, אז הוא יגיד התכנית ההיא זאת תכנית 

. למה צרכנות, ייקח לך איזה קשקוש, יגיד שהיא צרכנות וזה יגיד שהוא ככה

 הפירוט הזה? 

 - - -בוא נגיד, אלף  תומר קרני:

 - - -להתווכח  גאולה אבידן:

 אני לא מתווכח.  תומר קרני:
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לא, לא, מה שאני אומרת, גם כך אתה רואה  גאולה אבידן:

שמזנבים בנושא פרסומים ופרסומות וחסויות. אז ברגע שיש לך משהו אחד שיש לו 

 נכנס בזה. אחרת, כל זה מוסרית, ציבורית או  –טעם לפגם 

אני לא מסכים. אין בזה טעם לפגם מבחינה  תומר קרני:

 מוסרית, זה לא טעם לפגם. 

אם אחד משלם על תכנית ונותן חסות ומהללים  :גאולה אבידן

 ומשבחים אותו, אז אין בזה פגם?

זה שיש למאן דהוא עניין אישי או מסחרי בתוכן  תומר קרני:

 - - -של תכניות 

טוב,  תומר, מה קורה אם אנחנו מורידים את ז',  אמיר גילת: ר,"היו

 כרגע? הכנסת תרצה, שתחזיר. 

 אני לא חושבת שצריך את סעיף ז'.  גאולה אבידן:

 למה אנחנו צריכים? אסתי אפלבאום:

תראו, אני רק אומר בכללי ואתם תחליטו.  תומר קרני:

זה גופים מסחריים  הסעיפים האלה, אלף לקוחים מהרשות השנייה בכלל, ששם

 - - -שיש להם מתירנות הרבה יותר גדולה בנושא של 

וגם יש להם הרבה יותר כסף אחר. יש להם כסף  ר, אמיר גילת:"היו

 מפרסום. 

אבל עדיין יש להם מתירנות יותר גדולה בחסויות,  תומר קרני:

 כן.ך להבין גם התוכן שלהם הוא אחר, תיכף נגיע לתוכן, עוד לא הגענו לתוצרי

 אנחנו חייבים לסיים. בוא תוריד רגע את סעיף ז'. היו"ר, אמיר גילת:

הרעיון הוא שבגוף, עוד פעם, תשקלו את זה, כגוף  תומר קרני:

ציבורי כמו הרשות, אנחנו לא רוצים לתת ולו מראית עין של תחושה, בטח אם זה 

רבות לא למראית אלא באמת, שמאן דהוא מעורב, בגלל שהוא מימן יש לו מעו

 - - -בתוכן 

 בסדר, אבל זה בסעיפים אחרים.  היו"ר, אמיר גילת:
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אתה יודע תומר, אני רוצה להעיר לך, דווקא  אסתי אפלבאום:

מיליון  37מתחום הסוציולוגיה התקשורתית, שני דברים. קודם כל, מאחר שבערך 

ן שקלים לשנה הולכים לחברות הפקה חיצוניות, שאין לך מושג מי עומד מאחוריה

בפועל, בפועל, ומי דוחף את התכנים שלהם ואיזה תכנים הם דוחפים דרך חברות 

ההפקה, כי זה לא עובדי רשות ואין פה איזו ועדת מאו צה טונג, שלוקחת ובוחנת, 

ואנחנו לא יודעים הרי, נכון? דבר ראשון. דבר שני, היום הציבור חי בעולם של 

א אינטליגנטי. זה לא פעם בסוף שנות פרסומות וחסויות ותוכן שיווקי והציבור הו

. הכל כל כך מתפתח בכל כלי תקשורת, שלשים את 80-, או אפילו ה70-או ה 60-ה

הכללים המאויסטים האלה, זה נראה קצת ארכאי. עכשיו, אני מודעת לרצון שלך 

 - - -לשמור על העניין הציבורי, ואני חושבת שזה חשוב, אבל 

נייה, עוד פעם. אני לא יודע אם זה כללי הרשות הש תומר קרני:

 הם מאויסטים, לא יודע. אולי הכללים שלהם גם לא טובים.

תומר, תקשיב, קודם כל זה כן מאויסטי, כי  אסתי אפלבאום:

הכללים שלהם בחסויות זה לא כללים שלנו בחסויות, הם מריצים באמצע התכניות 

 - -ם, והודעת הפרסום ואצלנו אי אפשר באמצע תכנית, רק בספורט, והגרפיקה שלה

- 

ושנית, הם יכולים להיות גם מאד .... )מדברים  גאולה אבידן:

 ביחד(

אבל אולי נוסיף את ענייני הכספים או זה, כדי  תומר קרני:

 שיישאר משהו.

ג' שהוא סעיף רחב  8לך את סעיף  אני חושבת שיש אסתי אפלבאום:

או אחרת, יש מי שמקבל את ציבורית -ומאד מאד גורף. טעם לפגם מבחינה מוסרית

 - - -ההחלטה. העודף פרטים 

שעלול לתת את הציבור לפגוע בדרך אחרת. בתוך  היו"ר, אמיר גילת:

 זה מסתתר לך בדרך אחרת. 

כן. הרי ברור שלא יעשו משהו שהוא נראה לא  אסתי אפלבאום:

  - - -טוב, ו 
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 ואז זה מאפשר לנו את הגמישות. היו"ר, אמיר גילת:

 מה ההצעה? ני:תומר קר

 למחוק את סעיף ז'.  היו"ר, אמיר גילת:

 ג'? 8ולהישאר עם סעיף  תומר קרני:

 כן, כן, הוא מכסה. אסתי אפלבאום:

 טוב. עוד משהו?  היו"ר, אמיר גילת:

גם בסעיף הזה יותר משאתה מגן על הרשות, אתה  גאולה אבידן:

 חסויות. נותן כלי בידי מי שלא מעוניין שהרשות תפרסם, או תיתן 

אני מזכיר לכם שהיום זה ערב יום השואה. יש  יעקב נווה:

 חסויות גם היום בכללים הרבה יותר קשים. 

 אני רוצה להתקדם.  היו"ר, אמיר גילת:

תוכן הודעת החסות, נכון להיום הכללים נורא  תומר קרני:

 - - -מגבילים. אנחנו פה ניסינו להוריד מעט. עוד פעם, אנחנו פועלים בבג"ץ 

 איפה? גאולה אבידן:

 א'.  9בסעיף  אסתי אפלבאום:

פועלים עם הבג"ץ שקבע בעצם מה מותר להכניס  תומר קרני:

בהודעת חסות, כתוב שם בצורה די מפורשת, ולצערנו זה לא הרבה מעבר למה 

שאנחנו יכולים היום. אנחנו הוספנו כאן שניתן יהיה לשלב אנימציה ואלמנטים 

א תהיה חריגה מהאמור בסעיף ג', שאני תיכף אגיע אליו. היום ויזואליים, ובלבד של

זה לא קיים, היום כתוב בכללים רקע אחיד. ב' זה עניין טכני. ג' זה מה שניתן לכלול 

מה שהיום. הורדנו את כל הנושאים. בחסות. שוב, זה לא מרחיב בהרבה לעומת 

"לית השיווק היו הייתה כאן הערה, אתם ראיתם, הערה של מנהלת השיווק. לסמנכ

 הערות נוספות, מרחיבות יותר, שלטעמי לא עומדות בבג"ץ. 

אני חושבת שפה זה גם ... מדי. אם אני עכשיו  :אסתי אפלבאום

יבואנית נעלי אדידס ורוצה לכתוב יבואנית נעלי אדידס, הנעליים המהירות ביותר 

 במזרח התיכון. 

 אי אפשר.  תומר קרני:
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 מה אני אכתוב?למה? אז  אסתי אפלבאום:

 זה סגנון פרסומי.  תומר קרני:

אז מה אני אכתוב? יבואנית נעלי אדידס, איפה אני  אסתי אפלבאום:

 מייבאת זה אסור לכתוב.

 בחסות אדידס. תומר קרני:

אז מה אני אגיד על אדידס? אם אני אגיד בחסות  אסתי אפלבאום:

לכתוב כאילו? אני לא  , מה אני כן יכולהYES WE CANנייק, אני לא יודעת מה, 

 מצליחה להבין. 

 מרכז עזריאלי זה מקום או חסות, או מה, למשל? גאולה אבידן:

לא יודעת. אתה לא יכול להגיד משפט תיאורי,  אסתי אפלבאום:

 לא יכול להגיד משהו פרסומי, כאילו איכותי. לכאורה על סוג המוצר. אתה 

ם, עושים יותר. אני אגיד לך, ... את החסויות היו תומר קרני:

 - - -עוד פעם, אנחנו 

אנחנו משנים עכשיו את הכל. למה אנחנו צריכים  אסתי אפלבאום:

להכניס את זה? למה אנחנו שמים על עצמנו את זה? לא לתת תיאור איכותי או 

השוואתי של מוצר או שירות, בסדר. אני לא יותר טוב מאחרים, אוקי. מחירו, דרכי 

 רוצה לעשות מבצע שניים תמורת אחד, לא יודעת,  לא טוב?שיווקו, בסדר. אם הוא 

 לא.  תומר קרני:

 תן לי שמפרסם אצלנו.  אסתי אפלבאום:

יש דוגמאות אחרות. דווקא הדוגמא שאת נותנת  תומר קרני:

 הן פרסומות פר אקסלנס. 

, כנס היום בתנאים של המחר, לא 120אז עד  אסתי אפלבאום:

 יודעת מה.

, אני יכול לכתוב פה שניתן יהיה לציין שמות תראי תומר קרני:

מוצרים. אנחנו צריכים להבין שירימו לנו מיד את בג"ץ רשת, שהוא אמנם משנת 

 - - -, ויגידו 1997
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תומר, תלך איתי רגע. תמחק את מחירו, דרכי  היו"ר, אמיר גילת:

ידוד לא תכלול  ע –שיווקו, הכתובת של מקום רכישתו ואופן רכישתו, ותשאיר את 

 ותמריץ לרכישתו. ואז, מי שירצה יוכל ... דרכי שיווקו כעידוד או תמריץ לרכישתו. 

 תבינו שזה דברים שהם בכללי הרשות השנייה.  תומר קרני:

דווקא תיאור המוצר נראה לי הכי פחות בעייתי.  אסתי אפלבאום:

 מה הוא עושה המוצר. 

 סוג מוצרים מותר להגיד.  תומר קרני:

לא סוג, מה הוא עושה. אין לי בעיה עם זה, אם זה  ום:אסתי אפלבא

פלוס, זה אסור היום  80לא נושא פרסומי. נעלי ריצה נוחות, סתם. בית אבות לבני 

 לפי מה שאתה אומר. זה תיאורי.

לא נכון. מה שאת אמרת עכשיו זה דווקא בגבול  תומר קרני:

 המותר. 

מחירו, דרכי שיווקו טוב, אני מציע להוריד את  היו"ר, אמיר גילת:

 והכתובת. 

אגב, הורדנו  פה כמה דברים שהיו כתובים ועכשיו  תומר קרני:

 - - -לא כתבנו, לא כדי להתיר אותם, אלא כדי להיכנס ל 

המשפט היחידי שאני אישית חושבת שהוא נכון פה  אסתי אפלבאום:

 לא תכלול עידוד או תמריץ לרכישתו. זה הכי כאילו גורף. –הוא 

תומר, גם אל תשכח שכל נותן חסות יכול תמיד,  ה אבידן:גאול

ברשות השנייה, יכול תמיד לעשות השלמה בפרסום ופה זה הדבר היחיד שקיים. אז 

 אני לא אומרת מה מותר או מה אסור, אבל אל תנתב לאנשים כלים לנגח אותך.

טוב, תומר, תוריד את מחירו, דרכי שיווקו או  היו"ר, אמיר גילת:

, ולא תכלול עידוד או תמריץ לרכישתו, שיפרשו את זה בהקשר הזה. תקנו הכתובת

 גם את השר הממונה. 

טוב, השיבוץ זה דברים טכניים. אה, יש פה דבר  תומר קרני:

 10חשוב, תכניות ספורט, שזה תיקון לעומת היום. הוספנו. א' הוספנו בסעיף 
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הנובעות מאופי שאפשר יהיה להכניס חסויות, וזה בניגוד למצב היום, גם בהפסקות 

 התכנית. 

ולא? אמרת התחלה, אמרת סוף ואמרת הפסקות,  גאולה אבידן:

 אם כך?איפה לא 

 לא בשאר המקומות, לא באמצע התכנית. תומר קרני:

 אבל הנה, הפסקות.  גאולה אבידן:

 הפסקות הנובעות מאופי התכנית.  תומר קרני:

 שזה? גאולה אבידן:

 בין שתי כתבות. אסתי אפלבאום:

למשל אירווזיון, שיש שם יציאה לפרסומות של  תומר קרני:

 המשדר עצמו, אולימפיאדה. 

 במבט אי אפשר לעשות? באום:אסתי אפל

במבט אין פרסומות וחסויות. זה דבר שמשאיר  תומר קרני:

שיקול דעת. עוד פעם, הרעיון זה לא לחתוך את השידור באמצע, אבל אם יש איזה 

 מן הפסקה, חלק ב', אז כן.

 דקות, אין בעיה.  20-כל עוד ... גוזרים את ה זליג רבינוביץ:

נובע מאופי התכנית. הכוונה הייתה זה צריך להיות  תומר קרני:

שלא בכל תכנית פתאום נצא עכשיו להפסקת חסויות. הרעיון זה בשידורים כמו 

 בעיקר אירווזיון וכו'.

גם תכנית פוליטית אתה יכול להפסיק, בטח  יוני בן מנחם:

 שאתה יכול. 

 זה כבר שיקול דעת, בוא לא ניכנס לניואנסים.  תומר קרני:

הבעיה? זה מעברון. אתה עושה מעברון, מה  מה יוני בן מנחם:

 הבעיה?

יוני, תשמע, יכולות להיות הרבה דוגמאות, צריך  תומר קרני:

 - - -לבחון את הדברים. אבל תראה, הנוסח הוא 

 הנובעות מאופי התכנית, בסדר. גאולה אבידן:
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שאלה אחרונה, יש החלטת הנהלה שחסויות הן על  אסתי אפלבאום:

למה אנחנו לא יכולים לעשות  נחנו יש לנו כמה במאי פרומואים?חשבון זה, ואם א

 ולגבות על זה כסף?

 מי אמר שלא? תומר קרני:

ככתוב שהוא יעשה, נותן החסות. ככה יש לנו  אסתי אפלבאום:

 שליטה גם על איך זה נראה והכל. יש לנו מלא במאי פרומואים שאין להם עבודה. 

יום ברדיו מורשת, בפרסומת, כמו שאנחנו עושים ה יוני בן מנחם:

 מקליטים. 

כן. לא לתת לכל אחד עם החסות שלו ואז אין  גאולה אבידן:

אחידות, וזה לא נראה טוב. יש לנו במאים מוכשרים בטלוויזיה שיודעים לעשות 

 פרומואים. 

 לא, אבל היום כל העלות היא על המפרסם. ערן הורן:

ישלם לנו. אתה  גם זה יהיה על המפרסם. הוא אסתי אפלבאום:

 אומר לו, אתה לא תפיק את השקופית, אני מפיק לך את השקופית. 

 צריך הסמכה לדבר הזה? תומר קרני:

 הסמכה למה? אסתי אפלבאום:

 לשירותי הפקה.  תומר קרני:

 אתה עושה את זה כל יום. גאולה אבידן:

 מה הסמכה? אנחנו גוף השידור הכי גדול בארץ.  יוני בן מנחם:

 צריך לתמחר את זה במחיר. לבאום:אסתי אפ

המנכ"ל, כמו שעכשיו אתה מחייב ... )מדברים  זליג רבינוביץ:

 ביחד(

 אתה מתמחר את זה במחיר. אסתי אפלבאום:

רשות השידור מוסמכת, ברור שהיא יודעת לעשות  תומר קרני:

הפקות לצורך שידור. היא לא מוסמכת היום בחוק לעשות הפקה לצורך תשדיר 

 חסות.

 איפה זה כתוב? אולה אבידן:ג
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 לא כתוב שהיא מוסמכת.  תומר קרני:

 אם לא כתוב  לא, אז זה כן.  יוני בן מנחם:

 הפוך. אם לא כתוב כן, אז זה לא.  תומר קרני:

 אז תכתוב את זה, הם יאשרו את זה. יוני בן מנחם:

 אין לזה הסמכה.  תומר קרני:

 אז נכניס את זה. אסתי אפלבאום:

נניח שבא נותן חסות ורוצה להפיק  חסות, אבל  תומר קרני:

ואנחנו מפיקים, אז ברור שזה לא משהו שלצורך  2הוא גם שם אותה בשידור בערוץ 

 שידורי הרשות. זה הפקה. זה מתן שירות. 

עד היום החסות שהוא שם בערוץ הראשון אף פעם  אסתי אפלבאום:

 - - -תה כמו ב לא הייתה כמו החסות בערוצים אחרים. אצלנו היא נרא

 .HD -אבל עכשיו זה ב יוני בן מנחם:

)מדברים  - - -נניח שיש חנות מכולת קטנה, או  היו"ר, אמיר גילת:

 ביחד(

נתמכר את זה במחיר של  חסות. זה אחלה דבר,  אסתי אפלבאום:

 יש לנו את כל זה בתוך הרשות. 

 זה כמו שמחר יבואו ויגידו תנו לי שירותי אולפן. תומר קרני:

 מה ההבדל?

למה לא? זה לא רעיון רע. יש לך אולפנים, הלוואי.  אסתי אפלבאום:

 או ניידות. מעולה.

תומר שמעת את ההערה, אם אפשר תכניס את זה,  היו"ר, אמיר גילת:

 אם החוק מאפשר.

אבל אסתי תחשבי רגע, האם זו החלטה שיכולה  גאולה אבידן:

 לסנדל אותך.

 ת אופציה. למה? אני נותנ אסתי אפלבאום:

 זה אופציה, לא חובה.  גאולה אבידן:
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אם אני הייתי מפרסם קטן או בינוני, ... שעושים  אסתי אפלבאום:

 - - -פה חסויות  

... אבל אתם נותנים שירות הפקה לצד ג'. זה אותו  תומר קרני:

 - - -דבר כמו כל שירות הפקה אחר, אם מחר תשכיר אולפן, את אולפן נקדי לחברת 

 לא, לא, לא. אבידן: גאולה

זה צדק חברתי. מי שאין לו חברת הפקה, אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

 נותנים. 

אתה נותן לקטנים ובינוניים, שאין להם ובדרך  אסתי אפלבאום:

 הקטנים והבינוניים.  –כלל הם אלה שעושים את החסויות 

טוב, הכללים מאושרים כפוף להערות שנתנו. יש  היו"ר, אמיר גילת:

 עוד פרק? תשדירים לטובת הציבור, רוץ על זה מהר.

היום אנחנו פועלים לפי נוהל פנימי. גם, עד לתיקון  תומר קרני:

בחוק לא הייתה הסמכה חוקית. היום יש הסמכה חוקית ונדרשנו לנסח כללים. 

הכללים בעצם מעבירים את רוב ההוראות, או את החלק העיקרי של הוראות הנוהל, 

ים. הפרק של אישור התשדיר לשידור, כמו שאמרתי, הוא דומה לנוסח של הכלל

לפרקים הקודמים, ... סמכות המנכ"ל, ועדת ערר וכו'. פרק ג', איסורים ומגבלות על 

תשדיר לשירות הציבור, יש כאן רשימה ארוכה של תשדירים שאמנם היום הם 

ו אסורים, כולל פרסומת, תעמולה, או עניין ששנוי במחלוקת פוליטית א

פגיעה בדת, לאום, מין. פגיעה ברגשות דתיים וכו'. דברי לעז, דיבה או אידיאולוגית. 

השמצה, קללות, דברי תועבה או אלימות, דברים שעלולים לזרוע בהלה בציבור, 

פגיעה בטעם הטוב, בסדר הציבורי, זה גם כן מופיע פה בכללים. כל דבר שנוגד את 

רות, או ייחוס מעלות למוצרים או החוק. הגזמה לגבי איכות מוצר, או שי

לשירותים. ממילא אין כאן יותר מדי עניין של מוצרים, אלא ... דמויות מעשנות, 

חפצים אסורים, שימוש בסטריאוטיפים שמציגים בני אדם כאובייקטים מיניים, 

ילדותיים וכו'. ניסוח או צליל של צליל או תמונה שיש בהם דימוי למשדרי הרשות, 

ני אדם או תאגידים מבלי שנתקבלה רשותם. מהניסיון שלנו זה יותר ושמות של ב

בעייתי בכללים של הפרסומות ברדיו, מאשר בתשדירי שירות. יש כאן סעיף נוסף 
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הנה הודעה חשובה, והצילו, וכדומה, כדי לא  ליצור  –שאסור לפתוח תשדיר במילים 

י של השיבוץ. הם זה סעיפים שמדברים על הנושא הטכנ 11-ו 10בהלה. סעיפים 

במקרים מיוחדים קיימים גם היום, למיטב זיכרוני. משך תשדיר לא יעלה על דקה. 

 רשאי המנכ"ל להתיר שידור תשדירים במשך העולה על דקה. 

 גם דקה זה המון. אסתי אפלבאום:

כן, אם זה יעלה. זה יכול להיות פחות. זה יהיה  תומר קרני:

 ינם, לפי מחיר שתקבע הרשות. בתשלום, בכל מקרה, אין תשדירים ח

זו דווקא נקודה. ברשות השנייה למשל, ופה אנחנו  אסתי אפלבאום:

 מצטטים את הרשות השנייה, יש זמן קהילה. זה יפה. זה מעשה ציבורי.

  -- -מותר לנו? או שהכללים האלה   היו"ר, אמיר גילת:

זה יפה. אם אני הייתי יכולה לתת לעמותת  אסתי אפלבאום:

 ם, לאלו"ט, בימי ההתרמה שלהם, להקצות, זה ציבורי.אקי"

לדעתי מותר, אבל צריך יהיה לקבוע ובדברים  תומר קרני:

האלה לא הובאו בפנינו הנתונים. צריך לקבוע כאן קריטריונים למתי לתת זמן 

 קהילה. 

אפשר לתת להחלטת המנכ"ל, לתת לו זמן קהילה  אסתי אפלבאום:

 שיבוץ. נניח בהתאם לפרמטר מסוים ל

 חייבים קריטריונים.  תומר קרני:

 כמקובל בערוצים.  יוני בן מנחם:

 - - -לא כמקובל, תביאו  גאולה אבידן:

אפשר ל... לעבודה ברשות השנייה, שם נותנים  אסתי אפלבאום:

בתכניות שיש להן רייטינג נמוך יותר וכשיש להן פילטרים, כשאין להם על הספוטים 

 זה מה שעושים ברשות השנייה.הגדולים, אז הם שמים. 

בסדר, אבל תראי, הרשות השנייה זה גם זכיינים  תומר קרני:

פרטיים. אנחנו בכל זאת גוף ציבורי, חייבים להיות לנו קריטריונים מאד ברורים, 

פניות ביום מהעמותות הכי  100אחרת המנכ"ל עצמו יסתבך, כי אם הוא יקבל 

 - - -חשובות בעולם, המטרות 
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 אני אפנה אותן ללשכה המשפטית.  מנחם: יוני בן

אתה רואה תומר, זה מעשה ציבורי, לתת זמן  אסתי אפלבאום:

 קהילה, על זה לא לקחת כסף. 

כן, אבל אז תגידי שיש כאן איפה ואיפה, למה הם  גאולה אבידן:

 כן ואלה לא.

צריך יהיה לקבוע קריטריונים ברורים מאד מתי  תומר קרני:

כדי גם לא להציף את המסך בזמן קהילה. זה צריך להיות מוגבל.  זה יחול, עוד פעם,

 יהיה זמן קהילה.  80%-את לא רוצה ש

, יותר מלכל ALL OVERשעות  24בסדר. יש לי  אסתי אפלבאום:

 הערוצים המסחריים.

את רוצה להתמקד גם, אני לא יודע, זה שיקולים  תומר קרני:

 - - -של תוכן, המנכ"ל  

שתים עשרה בלילה עד שש בבוקר אפשר להראות ב אסתי אפלבאום:

 המון זמן קהילה.

 - - -טוב, אני מציע ככה  היו"ר, אמיר גילת:

 השאלה מי יסכים לשלם על הזמן בשעות האלה.  תומר קרני:

 צריך לשנות את הסדר. אסתי אפלבאום:

 תומר, אני מציע ככה, אנחנו מאשרים את הכללים.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, את הסעיף הזה תשנה. אום:אסתי אפלב

רגע, רגע, אנחנו מאשרים את הכללים כמו שהם,  היו"ר, אמיר גילת:

כי אני לא יכול לעכב עוד,  חברה, אנחנו דשים בזה כבר שנה, אני חייב להגיש את 

 זה. 

בסדר, אין כנסת עכשיו, אפשר עוד שבוע, אני רוצה  אסתי אפלבאום:

 הם יוצאים.   לראות את הסעיפים האלה, לפני ש

בסדר, שנייה רגע, הכללים האלה מאושרים.  היו"ר, אמיר גילת:

בהקשר שהצביעו עליו עכשיו, אנחנו נאשר את זה במייל, נוסף לתוספת, לסעיף, לגבי 

 טוב, לנושא הבא אני מבקש רק את חברי הוועד המנהל והמנכ"ל.  - - -הנושא של  ה 
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דיני ההפצה של עידן  בעניין תקנות הרשות השנייה תומר קרני:

פלוס. הם פרסמו תקנות שאנחנו לא הספקנו להגיב עליהן, שבעצם אומרים שכל 

ערוצי הטלוויזיה ישלמו את החלק היחסי פר ערוץ, כאשר רשות השידור, על פי 

הם חילקו את זה  2התקנות צריכה לשלם עבור שני ערוצים. לעומת זאת בערוץ 

כאן הצעה לתקן את התקנות. זה לא בסמכות  יחסית בין רשת לקשת, ולכן יש לנו

הוועד המנהל לקבוע את זה. אנחנו רק צריכים להחליט שזה מאושר ומעבירים את 

 1זה לרשות השנייה. לתקן את התקנות באופן שבעצם גם דמי ההפצה בגין ערוץ 

 - -יחולקו ... השיא, בין רשות השידור לבין החינוכית. ואנחנו ... את הנוסח שאומר 

- 

 כל החומר הועבר.  היו"ר, אמיר גילת:

עכשיו, אם זה מאושר, אנחנו נעביר את זה, צריך  תומר קרני:

 להעביר את זה למשרד התקשורת.

אנחנו מאשרים את זה. חברים, כולם קראו את  היו"ר, אמיר גילת:

 החומר בעיון רב. 

ו... על הרשות השנייה, ולרשות השנייה בבקשה  תומר קרני:

ת זה, וכמובן שאתם יכולים שוב לדבר איתם, עם מי שצריך שם. שר שיקבלו א

 התקשורת הוא גם השר הממונה.

 אוקי, אנחנו מאשרים את זה . היו"ר, אמיר גילת:

אנחנו עושים פרסומת, ברגע שאתם רואים לא טוב  לנה קריינדלין:

 )מדברים ביחד( - - -רבותי, זה חינוכי, זה לא 

 י שנספיק היום, תשחרר אותם.לא נראה ל אסתי אפלבאום:

טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, המלצת נציבות  היו"ר, אמיר גילת:

שירות המדינה לעניינו של משה נוסטלבאום. כפי שידוע לכם, קיבלתי בסוף השבוע 

שעבר מכתב מהממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינה, אסף רוזנברג, מכתב 

להעביר את מר נוסטלבאום מתפקידו כמנהל  שיש בו שני אלמנטים. אחד המלצה

חטיבת החדשות, כפוף לשימוע; והבקשה השנייה שלו הייתה להביא בפני ועדת 

האיתור את חומר החקירה ואת התובענה ליתר דיוק, בעניינו. אנחנו בפורום של 
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הוועד המנהל כרגע, אני רוצה שיהיה פה דיון על המכתב עצמו. אני רק בשולי 

את מה שאתם כנראה יודעים, את ההתכתבויות שהיו בסוף השבוע  הדברים מעדכן

בין חברי המליאה, ואני פה קודם כל מביע צער על ההתנהלות הזאת. אני חושב שגם 

הסגנון וגם המהות עצמה היא לא במקום. פה היה גם ניסיון להטעות את חברי 

שתי המליאה, בכך שנתבקשתי על ידי הממונה להעביר את המכתב. לא נתבק

להעביר לממונה והעברתי לוועד המנהל. והדבר השני זה עצם הבקשה, שביקש את 

החומר. לשכתי התייעצה הבוקר עם מרסיה וקיבלנו גם חוות דעת של הלשכה 

המשפטית שאי אפשר להעביר למי שאינו מוסמך לכך את התובענה ואת החומר 

אומר את זה רק בשולי  שהגיע מאסף רוזנברג. עניתי על כך גם לחברי המליאה, ואני

 הדברים, כי עדיין יש חילופי דברים בין חברי המליאה.

זה לא אמור להיות חילופי דברים. הם יכולים  גאולה אבידן:

 - - -להמשיך להיות עם חילופי דברים, להעביר ביניהם 

 בסדר, אני אומר בצורה עניינית ומאופקת.  היו"ר, אמיר גילת:

 ריך לענות גם לטעמי. נכון, אתה צ גאולה אבידן:

עניתי. טוב, עכשיו  –על מה שהיה צריך לענות  היו"ר, אמיר גילת:

ממשרדו של רון גזית, שכפי שאתם לעצם העניין, נמצא פה גם עו"ד מוטי גזית, 

 יודעים מייעץ לנו בנושא הזה. בואו נשמע קודם. 

ו ... שגזית הגיע, כי אז היינו גם פעם ראשונה, אנחנ גאולה אבידן:

 לא הכרנו אותו. 

רון גזית מתנצל שהוא לא יכול היה להגיע בגלל  :מוטי ערד

 התראה קצרה. 

רצינו להכיר אותו. מאחר שפסח זה חג של הנשים  גאולה אבידן:

 - - -וזה היה ערב פסח, אז הנשים לא יכלו להגיע ל  

 למשרד שלנו. :מוטי ערד

 - - -אז, כשעשית. זו תהיה הזדמנות   גאולה אבידן:

 אני מוחה על ההערה השוביניסטית הזאת.  היו"ר, אמיר גילת:
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די, צחקתי. כל מה שיש לכם בערבי חגים, ערבי  גאולה אבידן:

 - - -פסח 

אני צוחק, נו, גאולה. כן, בוא תן לנו, אחרי שעיינת  היו"ר, אמיר גילת:

לה בחומר, ואני הולך איתך כמובן אחורה, אני כבר כשפנינו למשרד גזית בהתח

אמרתי, ואז עוד היינו לפני המכתב של אסף רוזנברג. אני מזכיר שאז היו המכתבים 

של אגודות העיתונאים, שתי האגודות, והיה מכתב של מר בורובסקי שלא נמצא פה 

כשנקבל יותר יהיה בהמשך,  היום, וכבר אז אמרתי שאני מניח שההליך המשמעותי

 ך הם פני הדברים. , וכנראה שכאת חוות הדעת של אסף רוזנברג

אז בזמנו, כשדיברנו אז, אז היו שתי אפשרויות,  מוטי ערד:

שתוגש תובענה או שלא תוגש תובענה, ואז זה היה מתנהל בצורה מסוימת אם לא 

הייתה מוגשת תובענה. אבל היום אנחנו נמצאים במציאות שהוגשה תובענה. זאת 

א חתומה. יש את שמות לא טיוטה, זאת תובענה שהוגשה, אתם גם קיבלתם, הי

העדים, יש את העבירות שהוא מואשם בהן, ויש מכתב שמלווה את זה שפונה אליך. 

ואנחנו באמת כמו שאמרת דנים על הרכיב הראשון, שזה העברה מתפקיד ניהולי, לא 

 על הקטע של ועדת איתור.

מהטעם שאת זה אנחנו נעשה באותו פורום, תיכף  היו"ר, אמיר גילת:

 זה, אבל זה לא הפורום היום.  נדבר גם על

 זה לא היום, וגם יכול להיות שיש לזה השלכה. מוטי ערד:

אתה יודע מה, בואו נתחיל דווקא בחלק השני, כי  היו"ר, אמיר גילת:

 ועדת האיתור, רק לגבי ההליך הפורמאלי, כי אנחנו נצטרך לכנס את ועדת האיתור. 

 - - -על  בסדר, אבל אתה צריך להודיע אסתי אפלבאום:

רגע, אני רק רוצה לסגור דבר אחד. האם חברי  היו"ר, אמיר גילת:

ועדת האיתור זה ההרכב המקורי, כי יושב פה למשל יעקב נווה, שלא היה ביום 

קבלת ההחלטה, וכך גם נציגי אגודת העיתונאים, שאני מבין שהמלצתם כן לשתף 

המקורית או זה הוועדה  אותם בהליך הזה. אז זאת אומרת האם הוועדה זו הוועדה

 שקיבלה את ההחלטה?

 בהמלצתנו זו תהיה הוועדה המקורית. מוטי ערד:
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 כולל יעקב נווה.  היו"ר, אמיר גילת:

 כן, מי שמונה כוועדת איתור.  מוטי ערד:

 אוקי. היו"ר, אמיר גילת:

שוועדת האיתור משתנה, אז כל עוד לא הוחלט  מוטי ערד:

 - - -איתור ועדת האיתור היא אותה ועדת 

 שמטרתה להתכנס ומה לומר? גאולה אבידן:

. עכשיו, אחד הדברים שהיא תצטרך לדון -ולדון ב מוטי ערד:

זה על רקע החלטה שתתקבל בוועד המנהל, לגבי האם מעבירים אותו מתפקיד 

ניהולי או לא, כי אני חושב שאם תהיה החלטה בסופו של דבר להעביר אותו לתפקיד 

יתור צריכה להסתכל על זה קצת אחרת, האם למנות אותו להיות ניהולי, ועדת הא

 מנהל טלוויזיה במצב כזה. אני חושב שמטבע הדברים זה לא יכול להימשך.

אוקי, אני רק קפצתי בשביל העניין הזה. כי אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

, צריכים, ואני רק מיישר קו, אנחנו צריכים לעשות שני דיונים: אחד בוועד המנהל

 - - -שזה על המהות שניתנה לוועד המנהל 

 שזה היום? גאולה אבידן:

זה היום. והדיון השני זה בכובע שלנו והאחרים,  היו"ר, אמיר גילת:

 כוועדת איתור. 

 כן, אוקי. מה, אסתי? גאולה אבידן:

 אני רוצה לשמוע אותו.  אסתי אפלבאום:

 כן, אבל פשוט לפי מה אנחנו עושים.  גאולה אבידן:

לגבי הפעילות והפעולה של הוועד המנהל לצורך  מוטי ערד:

ההחלטה בנושא של העברה מתפקיד, קודם כל השאלה האם אתם מחויבים 

 - - -להתחשב בהמלצה הזאת, בהפניה הזאת. אתם הרי 

 העברה מאיזה תפקיד? גאולה אבידן:

 רגע, רגע, רגע, חכו שנייה.  לנה קריינדלין:

 שהועבר אליך ביום חמישי.  החומר היו"ר, אמיר גילת:

 כן, אבל אני אומרת שנהיה מדויקים. גאולה אבידן:
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אני בכוונה עשיתי את ההפרדה בין שני הפורומים  היו"ר, אמיר גילת:

שצריכים לדון בזה. יש המלצה, בלי קשר להליך שאנחנו עוסקים בו, של מינויו של 

רג להעביר את מר נסטלבאום כמנהל הטלוויזיה; יש המלצה של מר רוזנב

 נסטלבאום מתפקידו הנוכחי, כמנהל חטיבת החדשות, וזה כפוף לשימוע. 

 הוא אומר להעביר או שהוא אומר לדון? אסתי אפלבאום:

לדון, עם המלצה. הוא ממליץ להעביר. אנחנו תיכף  היו"ר, אמיר גילת:

 נדבר על זה. 

אז ההחלטה שצריכה להתקבל זה העברה מתפקיד  מוטי ערד:

י כמנהל חטיבת החדשות. כמנהל. ואני חושב שאי אפשר שלא לדון בזה, אם יש ניהול

אוקי, שמענו,  –כזאת הפניה ופניה מצד הנציבות. זה לא שהוועד המנהל יכול להגיד 

אתם צריכים לדון  –זו דעתך, אנחנו מתעלמים. אם הנציבות ביקשה שתדונו בזה 

ק, אלא כמו שאמרת גם, יש פה בזה ואתם דנים. עכשיו, הדיון נעשה לא בחלל רי

למכתב שלו הוא כותב: "אנו ממליצים על נקיטת הליך של  4המלצה, ובסעיף 

העברה מתפקיד ניהולי בעניינו של העובד, בכפוף לעריכת שימוע כמתחייב בדין, כפי 

 –מצוין  5שנציבות שירות המדינה הייתה נוהגת לו היה הדבר בסמכותנו". ובסעיף 

ר, כי יחד עם האישומים החמורים המיוחסים לעובד ... הרי "לא למותר להזכי

שמדובר בעובד המשמש בתפקיד בכיר ברשות השידור ושהינו ממונה ישיר על 

המתלונן העיקרי בתיק, וכן ממונה ישיר על רובם המכריע של עדי התביעה בתיק". 

נותן אז הוא נותן איזה שהוא כיוון של המחשבה שלהם בנציבות, והוא לא כמובן 

שורה תחתונה, אלא אומר יש שימוע, אתם תחליטו בהתאם, אבל יש פה בהחלט 

רוח של דברים. עכשיו, לגבי העברה מתפקיד, יש נוהל של נציבות שירות המדינה. 

במכתב שלו הוא מפנה לנוהל אחר שמתייחס לוועדת האיתור ולמינוי לתפקידים 

 חדשים.

 זה לא הסיפור הערב.  היו"ר, אמיר גילת:

זה לא. ויש נוהל אחר שמתייחס להשעיה ולהעברה  מוטי ערד:

 - - -זמנית, לשני המצבים האלה. עקרונית הרי אתם מוסמכים גם  

 אני הדפסתי את המקורי.  גאולה אבידן:
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 את הנוהל הקודם, האחר.  מוטי ערד:

 כן. גאולה אבידן:

בסדר. אני קיבלתי ממרסיה את הנוהל לגבי  מוטי ערד:

ברה. הוועד המנהל מוסמך גם להחליט אם הוא חושב שזה מוצדק על השעיה וההע

השעיה, אבל היום נדונה השאלה של העברה מתפקיד ניהולי, וגם זה מה שנציבות 

 שירות המדינה ביקשה שתשקלו. 

 אוקי, כן.  היו"ר, אמיר גילת:

הנוהל הזה מתייחס לנושא של שימוע. עכשיו  מוטי ערד:

 י שאתם דנים ומקבלים החלטה. זה שימוע תקין. שימוע צריך להיעשות לפנ

 אנחנו חייבים לערוך שימוע? היו"ר, אמיר גילת:

כן. אתם חייבים שימוע כדי שההליך שלכם יהיה  מוטי ערד:

תקין. כדי שנסטלבאום לא יבוא ויגיד סליחה, אתם לא פעלתם כפי שאתם צריכים. 

ת מה להשמיע. הוא לא אני הבנתי לפחות מהתקשורת גם, שלנסטלבאום יש באמ

מקבל את הדברים כפי שהם, ולכן יש לו את הזכות בכתב להגיש את הטענות שלו 

 ואת מה שיש לו לומר. 

 - - -נדמה לי שזה מה שהוא עשה   היו"ר, אמיר גילת:

אם הוא עשה ברגע זה, אז אני רואה כבר שיש  מוטי ערד:

 –רגילים כשמקבלים חוברת  חוברת עבה. זה הכל נספחים, או שזה הכל מלל? אנחנו

 קודם כל לראות מה הנספחים ומה המלל. 

זה לחברי הוועד המנהל, מרסיה. אישית לחברי ה  זליג רבינוביץ:

 וועד המנהל. 

לא, אני רואה שהמכותבים פה זה נציב שירות  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -המדינה ו 

זה כן, אבל אי אפשר ישר לתת את זה ואחרי  זליג רבינוביץ:

 לם. להביא לך חומר ש

 זה החומר, פשוט לא ראיתי מה הכותרת. מוטי ערד:
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פנייה לנציב שירות המדינה ולעורך דין אסף  היו"ר, אמיר גילת:

רוזנברג, תלונה, עבירה משמעתית חמורה של מר יגאל רביד נגד מרשי מר 

 נסטלבאום. 

 אז זה כבר מלל. זה לא השימוע.  מוטי ערד:

 זה לא מופנה אליך. אמרתי אני חוזר בי . ת:היו"ר, אמיר גיל

אוקי, אז זה לא השימוע. אז צריכים לפנות למר  מוטי ערד:

יש לך זכות לתת לנו את הטענות שלך לעניין החלטה  –נסטלבאום ולהגיד לו 

שעומדת על הפרק, של העברתך מתפקיד ניהולי, לאור הגשת תובענה. אני חושב 

 הוא מכיר אותה, היא נמסרה לו. שאפשר לצרף לזה את התובענה, 

לא, אבל יש לך שם, סליחה שאני קוטע אותך.  יוני בן מנחם:

רבות חמורות עורך הדין רוזנברג טוען במכתב שלו שמעבר לתובענה, יש האשמות 

 אחרות. ככה זה כתוב שם.

 הוא אומר שיש שם חקירות נוספות.  מוטי ערד:

 רות נוספות.תלונות חמולא, הוא אומר  יוני בן מנחם:

 שזה ייצא בבדיקה אגב.  מוט ערד:

תלונות חמורות נוספות. אני  –אני לא יודע, כתוב  יוני בן מנחם:

 זוכר טוב. איפה החומר הזה?

 זה נמצא בבדיקה עדיין.  מוטי ערד:

איך אפשר לעשות לאדם שימוע אם לא מציינים  יוני בן מנחם:

 את החומר הזה? 

כים לקבל, הוגשה תובענה, יש ההחלטה שאתם צרי :מוטי ערד

- - - 

 - - -תובענה בסדר, ראינו שהוא כתב  :יוני בן מנחם

ועל התנהגות שהיא התנכלות  ... הטרדה ... מוטי ערד:

לעובדים. על יסוד התובענה הזאת, אתם צריכים להחליט האם אתם מעבירים אותו 

ברים האלה. הוא לתפקיד ניהולי או לא, ולתת לו את ההזדמנות להגיד ולהשיב לד

רוצה להשיב גם על דברים אחרים? שישיב על דברים אחרים, אבל אתם מבחינתכם 
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רוצים לשמוע את תגובתו, וכשתהיה לכם את תגובתו בכתב, אפשר יהיה להפעיל את 

 שיקול הדעת.

אני הולך טיפה אחורה. אני מקבל את המכתב שבו  היו"ר, אמיר גילת:

והיה ואני אחרי דיון עברה מתפקיד, כפוף לשימוע. הוא ממליץ על נקיטת הליך של ה

מגיע למסקנה שאני לא רוצה להיכנס להליך הזה של העברה מתפקיד, השימוע 

 מתייתר בעצם. 

 זאת אומרת אפריורית.  מוטי ערד:

 כן.  היו"ר, אמיר גילת:

אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה יהיה קשה מאד  מוטי ערד:

ה את הדבר הזה, כי אז יוכלו לתקוף אותך אחריות אפריורית כשאתה לא עוש

 - - -ולהגיד שזה בלתי סביר  

 - - -שלא עשיתי את ה  היו"ר, אמיר גילת:

לא להתחיל בכלל ולא לשמוע ולא לשקול. כי אם  מוטי ערד:

אתה אומר אני לא עושה שימוע, אתה אומר אני לא רוצה לשקול. או שהיית בא 

ך שטותיים, או זניחים, שאני אפילו לא צריך הדברים שבתובענה הם כל כ -ואומר 

לומר את זה, להגיע למסקנה לשקול את הדברים האלה. אני חושב שאתה לא יכול 

 - - -הזאת היום. וכדאי לך, אני לכן כן 

 אני משרטט איתך את כל האפשרויות.  היו"ר, אמיר גילת:

כדאי כן ללכת בנתיב הזה, לראות מה יש  מוטי ערד:

ומר על הדברים שהוגשו נגדו, ואז להפעיל את שיקול הדעת. עכשיו, לנסטלבאום ל

המזל שנציבות שירות המדינה לא השאירה אתכם ואמרה לכם טוב תחשבו. היא 

 מה אתם צריכים לשקול כשאתם מחליטים.  –נתנה איזה שהן אמות מידה 

 מאיזו בחינה.  לנה קריינדלין:

ו לתת להם את כן. אני חושב שאם אחרי זה תוכל מוטי ערד:

לנוהל, שקובע את השיקולים המנחים אותם יש להביא  5זה, זה מצוין. אז זה סעיף 

בחשבון בטרם נקיטה בהליך השעיה, אבל השעיה זה סלש העברה מתפקיד ניהולי, 

שיש בהם את אופי העבירה, היקפה וחומרתה. במקרה הזה זה לא חומר חקירה, 
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ר ראייתי לביסוס החשד, אז כבר לא צריך כי אלא יש פה תובענה כבר. קיומו של חומ

הנציבות החליטה שיש להם חומר מספיק. תפקידו של העובד, מעמדו ומקומו 

 בהיררכיה של מקום העבודה.

 - - -ככל שהוא בכיר יותר כך זה  היו"ר, אמיר גילת:

כך זה יותר רגיש. מידת הקשר בין תפקידו של  מוטי ערד:

עבירה המיוחסת לו. זאת אומרת אם מישהו עשה העובד ברשות השידור, לבין ה

עבירת חנייה, או עבירה שבתפקיד אחר הוא עשה איזה שהוא משהו, או בתפקיד 

הספציפי שהוא ממלא אצלכם. מידת ההשפעה של הישארותו של העובד בתפקידו 

על אמון הציבור ברשות הציבור, ועל עובדים אחרים במקום העבודה, וכן מידת 

שארות העובד בתפקידו, על המוסר והמשמעת בעבודה וכן הלאה. ההשפעה של הי

החשש מפני ביצוע עבירות נוספות. בעת שקילת ההשעיה על רקע הגשת מידת 

קובלנה משמעתית, יש לשקול גם את מידת החשש מפני שיבוש הליכי חקירה 

ת, ומשפט, השפעת העובד על עדים ועל ראיות, ואם לא ... ... העובד. התנהגות קודמ

עמדתו של העובד, השלכות ההשעיה במישור הכלכלי, החברתי, נסיבות אישיות 

שיקולים. אז כך  17מיוחדות כמו מצב ... או כלכלי, משפחתי ועוד רשימה. יש כאן 

אחרי שיהיה את החומר שלו, אתם תצטרכו להתכנס שוב. ואם ראינו מה הוא טוען, 

הכולל, עה איך הוא משחק בשקלול אני מציע שתתייחסו לכל רכיב ורכיב ותביעו ד

 ולהגיע לתוצאה על סמך זה ולהחלטה.

 כן, שאלות. גאולה.  היו"ר, אמיר גילת:

 כלומר, אתה אומר שאין לנוס שימוע.  יוני בן מנחם:

לנוס משימוע, הלאה. כן, זה אנחנו פה מגלים שאין  אסתי אפלבאום:

יום  14יך לתת לו הודעה. זה לחדד את לוח הזמנים לפי הקבוע בחוק, צרברור. צריך 

 נדמה לי, כתוב פה. 

 יום.  14זה המקסימום  :מוטי ערד

יום. הוא רשאי להתגונן. דרך אגב,  14המקסימום  אסתי אפלבאום:

 הוא גם רשאי להגיע עם עורך דין לשימוע, נדמה לי. 

 לא, אם הוא בא בעל פה.  מרסיה צוגמן:
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 עורך  דין מנסח את זה. מוטי ערד:

 למה, הוא רשאי להגיב בעל פה, אם הוא רוצה? בן מנחם:יוני 

 בוודאי, עם עורך דין.  זליג רבינוביץ:

 ההמלצה היא לקבל את השימוע בכתב. מוטי ערד:

 למה? יוני בן מנחם:

כי אז אפשר יהיה להסתכל על הטיעונים בצורה  מוטי ערד:

 - - -יותר 

בעל פה, אז אם הוא יגיש בכתב וירצה גם לטעון  יוני בן מנחם:

 נמנע את זה ממנו?

 לא.  מוטי ערד:

 אז זה אפשרי? יוני בן מנחם:

כן. עקרונית גם אפשר לעשות הכל בעל פה ואז יש  מוטי ערד:

 את התמליל ואפשר יהיה לעבור על זה. 

בפעמיים הקודמות שעשינו הליך כזה, אז נתנו  מרסיה צוגמן:

 - - -לעובד  

 להופיע. לבוא בעצמו, כן.  אסתי אפלבאום:

 להופיע.  מרסיה צוגמן:

אני גם מכירה הליכים שמופיעים. אז רגע, אז זה  אסתי אפלבאום:

 דבר ראשון, את זה אני מבינה. 

 אבל אז ביקשנו גם בכתב.  היו"ר, אמיר גילת:

בסדר, הוא יכול להביא ... ... את זה. מסמכים או  אסתי אפלבאום:

 משהו. 

 כדאי, כדאי. מוטי ערד:

כלומר את אומרת לבקש בכתב וגם לאפשר לו  אמיר גילת:היו"ר, 

 להופיע.

 השלמה בעל פה, כמו בבית המשפט העליון.  מוטי ערד:
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דבר ראשון. אבל לא שמעתי את חוות דעתך לגבי  אסתי אפלבאום:

 בכלל, על ההליך בכלל. גם על האפשרויות שעומדות בפנינו, גם לגבי ההמשך. 

 - - -אמרתי  מוטי ערד:

רגע, יש פה איזו שהיא נקודה. הרי ועדת האיתור  אפלבאום: אסתי

לא קיבלה החלטה סופית על המינוי. אתה מכיר את החומר, נכון? אישרנו את זה, 

 אמרנו נחכה עד לחוות הדעת של הנציבות, עד שנדע מה קורה. אוקי?

 כן. מוטי ערד:

 עכשיו אני שואלת אותך לגבי המישור השני, לגבי אסתי אפלבאום:

ברור. גם אם לא היה את נושא  –נושא ועדת האיתור. לגבי תפקידו הנוכחי כמנהל 

ועדת האיתור, אז היינו צריכים לעשות את העניין הזה בכל מקרה, אז זה לא 

 מנותק. אני שואלת בעניין ועדת האיתור. 

 ומה השאלה? מוטי ערד:

י , ואנ-והשאלה שלי היא מה אנחנו עושים נניח ו אסתי אפלבאום:

 - - -אומרת לך נניח אנחנו מחליטים בשימוע שלדעתנו התנועה, התלונה 

תשאלי את זה אחרת, מה הלינקג' בין ההחלטה  היו"ר, אמיר גילת:

  - - -של הוועד המנהל, תהא אשר תהא, לגבי העברה מתפקיד, לבין החלטת ה 

אם תחליטו שאתם מעבירים אותו מתפקיד ניהולי  מוטי ערד:

- - - 

אז ברור, זה מתייתר. אז הוא לא יכול להיות מנהל  פלבאום:אסתי א

 טלוויזיה. 

 לא מנהל טלוויזיה, מנהל יותר בכיר.  מוטי ערד:

 ואם לא? אסתי אפלבאום:

 מה שנקרא בעיטה למעלה.  יוני בן מנחם:

ואם אתם מחליטים להשאיר אותו בתפקיד  מוטי ערד:

י. אבל היא תצטרך לשבת בהרכב ניהולי, אז ועדת האיתור יהיה לה אתגר משמעות

אחר ולשקול שיקולים קצת שונים. כי היום אתם צריכים לשקול האם הוא יכול 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 65 07.04.2013תל אביב   

להישאר כמנהל חטיבת החדשות. ועדת האיתור תצטרך לשקול האם נכון שהוא 

 - - -ייכנס לנעלים של מנהל הטלוויזיה, האם התפקידים שהוא צריך לעשות ואם זה 

 - - -היית מגדיר את חומרת  איך היו"ר, אמיר גילת:

 את עוצמת אולי.  אסתי אפלבאום:

 את עוצמת כתב האישום הזה? היו"ר, אמיר גילת:

אני לא יכול ואני חושב שלא כדאי שניכנס לזה גם  מוטי ערד:

לפני שעשיתם את השימוע. כדאי שאתם תיקחו את זה צעד אחר צעד. לא כדאי 

 מור. להחליט כבר עכשיו אם זה חמור או לא ח

 - - -כן, אבל אני  גאולה אבידן:

מניסיונך, מה היה רגע גאולה, עוד נקודה אחת.  אסתי אפלבאום:

 במקרים דומים? על מה אנחנו יכולים להסתמך על מקרים דומים שהיו?

 של העברות מתפקיד במצב הזה? מוטי ערד:

כן, של מנהלים בכירים. נעזוב רגע את מהות  אסתי אפלבאום:

שמדובר בסכסוך בינאישי שפשוט חרג ילו, אני באופן אישי חושבת הסכסוך. כא

זה מה שאני חושבת. אני גם חושבת שבנציבות למשל היה איזה ויצא מהגבולות. 

 שלב שלא ידענו, בוא נניח, לא משנה מה היה בנציבות, לא משנה כרגע. 

 נעשה ... שאת עושה את תחילת הדיון.  מוטי ערד:

, לא, רגע, רגע. אני שואלת מה היה לא, לא אסתי אפלבאום:

 במקרים דומים. 

ני לא יכול לומר לך על מקרים דומים שאני  א :מוטי ערד

 מכיר כמו המקרה הזה. 

אני גם מכיר מקרים, בלי להיכנס לפירוט, ברשות  יוני בן מנחם:

השידור, שלהיפך. למה אמרתי בעיטה למעלה? קיבלו בעיטה למעלה. ככל שהאישום 

 יותר, כן הבעיה למעלה הייתה חזקה יותר.  היה חמור

יכול להיות שמה שהחליטו אז לא היה נכון, זה לא  מוטי ערד:

. מקרים דומים אפשר להסתמך עליהם, לא בגלל שמשהו הצליח -דבר שאתה יכול

ועשו אותו, או אף אחד לא התרעם עליו, אלא דברים שעברו בבית משפט, עברו 
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בסדר או לא בסדר. אז הנוהל מפרט פסיקה של בחינה משפטית והם אמרו שהם 

דברים שהחליטו לא לאשר אותם. בבית המשפט, שהחליטו לא לאשר החלטות 

 –שהשאירו אנשים בתפקידים מסוימים. אבל אי אפשר, גם הנוהל אומר במפורש 

כל מקרה לגופו. זאת אומרת אתם לא יכולים לבוא ולהגיד אוקי, מישהו פתר לי את 

 ו אותו דבר ואל תלכו לכיוון הזה. זה כי כבר עש

אבל מוטי, לי מאד חסר משהו. אתה לא, כך אני  גאולה אבידן:

מבינה, אתה, או גזית, אם לא אז תתקנו אותי, לא מה שאני התעקשתי, ואני בין 

המתעקשים למנות לפורום הזה ייעוץ משפטי. ותיקח בחשבון, אני משפטנית, אסתי 

עשרות פרוטוקולים כאלה ואחרים והחלטות  משפטנית, בורו משפטן. קראתי

ודיונים וכו' וכו', ורציתי להוריד ממני את העול הזה. אני רוצה לבוא ולשמוע 

לעשות את ההליך א',  -משפטית מכם, אל תגלגל את זה עלי. כל מה שבאתם לכאן  

לי זה לא נראה, מכיוון שאני רוצה שאתה תהיה אנחנו. אני  –ובזה לסיים  -ב', ג' 

רוצה שכשאני אבוא לדבר איתך, אני אבוא ואני אומר לך שכשאני קראתי את מה 

שהנש"מ כתב, חשבתי או שהוא צוחק עלי, או שיש כאן איזו בדיחה גרועה, או שהוא 

מזלזל בנו. אני חושבת, תגיד או לא תגיד זה לא משנה, אני חושבת שכל בר דעת, 

ב' הזה, היה ובמיוחד את ה נוכח כל מה שקרה, שהיה קורא את שני האישומים

 חושב בדיוק כמוני, כי זה נראה משהו מגוחך לגמרי.

 - - -רגע, גאולה, אני מציע  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -רגע סליחה, רגע  גאולה אבידן:

 לא, אני קוטע אותך.  היו"ר, אמיר גילת:

 רגע, רגע, לא.  גאולה אבידן:

 גע. אני רוצה לקטוע אותך ר היו"ר, אמיר גילת:

 אני אומרת. גאולה אבידן:

 גאולה, תקשיבי לי רגע.  היו"ר, אמיר גילת:

 -לא, רגע, אני רוצה להסביר את מה שאני אומרת  גאולה אבידן:

- - 

 - - -אבל אני רוצה לפני שאת  היו"ר, אמיר גילת:
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 - - -זה לא משנה מה גאולה אבידן חושבת  גאולה אבידן:

 לא, אני מבקש ממך.  גאולה, לא, היו"ר, אמיר גילת:

 אבל בעניין הזה לא משנה מה שגאולה חושבת. גאולה אבידן:

 אבל אני רוצה לעצור אותך שנייה.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא משנה מה שגאולה אבידן חושבת.  גאולה אבידן:

 גאולה, לטובת העניין, אני רוצה לעצור אותך.  היו"ר, אמיר גילת:

מעניין לבוא ולשאול יועץ משפטי  את גאולה אבידן גאולה אבידן:

של המקום הזה, איפה אני עומדת משפטית. זה טוב, זה לא טוב, תעשו במקומי את 

נחשוב. מה שוועדת  –העבודה. זה לא מעניין. מה שהוועד המנהל צריך לחשוב 

 איתור. אבל אני לא רוצה לחשוב משפטית. 

 בואי נעשה חלוקת תפקידים.  מוטי ערד:

 כן, אני לא רוצה לחשוב משפטית.  גאולה אבידן:

 –חלוקת תפקידים וזמנים. חלוקת הזמנים היא  מוטי ערד:

תהליך, ואת יודעת כי את משפטנית, אז את מכירה את הדבר הזה שיש סדר. קודם 

כל אני ממליץ לכם לעשות שימוע ולא להתבטא בנושא ספציפית  במה אתם הולכים 

ערכו את השימוע ואז יתקיים דיון שכל אחד לפני שתערכו את השימוע. ת –להחליט 

 - - -יגיד את כל מה שיש לו בדעה, כל דבר 

גאולה, זה מה שרציתי להגיד. חכי עם הדברים  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -הזה, זה לא 

 - - -אבל תשמע, זה נכון  גאולה אבידן:

 לכן קטעתי אותך.  היו"ר, אמיר גילת:

צודק, אבל אני רוצה שאת עורכת  לא, זה נכון והוא גאולה אבידן:

דין גאולה אבידן, עורכת דין אסתי, יפטרו משאלה משפטית. אנחנו נבחן את הנושא 

 הזה, אני רוצה להיות ..., לא רוצה ששום דבר משפטי יתגלגל אלי. 

 אנחנו לא בדיון משפטי. היו"ר, אמיר גילת:
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את תבואי ותגידי את כל מה שאת חושבת על  מוטי ערד:

א כחברת הוועד המנהל, ולא כעורכת דין, ואת כל  השיקולים שלך כחברת הנוש

 - - -הוועד המנהל. אנחנו נוכל  

סליחה, ואני מצפה שהייעוץ המשפטי שלקחתי  גאולה אבידן:

יוכל לתת לי את התשובה, כאדם פשוט מהרחוב, איך הנש"מ מתעלם מהנהלים שלו 

וזה השאלות שעולות לי כאדם, במכתב שהוא כותב, אני כן מצפה את זה מכם, 

אפילו לא משפטן. הוא מתעלם לגמרי משורה של נהלים שהוא בעצמו מוציא, כאילו 

נעלמו. זה מן, סליחה שאני רותחת, זה מן זלזול. יש נהלים שהוא הוציא. הוא כתב, 

גם המלצות. הוא גם הממליץ, גם המוציא לפועל, ואפילו לא מזכיר נהלים שהוא 

כתב. למה? ולכן אני כגאולה אבידן לא רוצה לעמוד מולו. אני רוצה בעצמו מוציא ו

לומר מה שיש לי, ואתם משפטנים, אני רוצה שתתנו את הדעה שלכם על חוות הדעת 

המשפטית שלו, אל מול מה שאנחנו חושבים, אבל זה בראש ובראשונה למכתב 

כם על שהוא הוציא. זה התפקיד שלכם. הוא הוציא מכתב, תגידו לי מה דעת

 המכתב. למה אתה לא יכול לומר לפני השימוע?

האם את מתכוונת לזה שאתם כוועד מנהל, שקיבל  מוטי ערד:

ייעוץ משפטי וזה עדיין לא יהיה הדעה של היועץ המשפטי אלא של הוועד המנהל, 

יוציא החלטה שגם תהיה פרוטוקול, שאומרת אנחנו סבורים, לאחר שבחנו את כל 

שנציבות שירות המדינה טעתה בהגשת התובענה, זאת אמירה המסמכים והטענות, 

 בעייתית.

לא, לא אמרתי. לגמרי לא. לגמרי לא. אני באה  גאולה אבידן:

 - - -ומדברת בשיח מסוים ואתה תיתן על זה את ההשלכות המשפטיות, את ה 

אנחנו כוועד מנהל ראינו את  –אתם צריכים להגיד  מוטי ערד:

ומר שמוצג לפנינו מהתובענה. לא ראיתם הרי את כל התובענה, ראינו את הח

 העדויות, לא ראיתם את כל החקירות. 

 בהחלט, בהחלט. גאולה אבידן:

שמענו מה אומר משה נסטלבאום על מה שאומרים  מוטי ערד:

לגביו, ואנחנו סבורים לגבי החומרה של הדברים, לגבי ההשלכה על ביצוע תפקידו 
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מההשלכה לפי  –הטלוויזיה, כמנהל חטיבת החדשות  הנוכחי, לא על תפקידו כמנהל

טרים האלה. ולכן אנחנו סבורים אחד ושניים, ואתם תתנו את ההחלטה הפרמ

ואנחנו נוכל לייעץ לכם האם ההחלטה היא סבירה, מה מידת הסבירות, מה הסיכון 

 שיתקפו ומה הסיכון שיצליחו בתקיפה שלה וזה מה שייצא בסופו של דבר.

 אני לא לזה ציפיתי, מצטערת.  :גאולה אבידן

 אז את ציפית שאנחנו ניתן החלטה במקומך? לא.  מוטי ערד:

לא. מה פתאום? לגמרי לא. אני ציפיתי שאתה  גאולה אבידן:

כמשפטן תבוא ותאמר לי קודם כל האם הנש"מ יכול להוציא מכתב כזה ברמה 

בע לשונות גאולה המשפטית, בשלב הזה, שהוא ממליץ להעביר, לעשות, להוציא. אר

 כבר בתוך המכתב הראשון. קודם כל, משפטית אם זה נכון.

, חוקית קודם כל הוא יכול להמליץ -ונגיד הוא נהג מוטי ערד:

 - - -לגוף שנמצא תחת פיקוח נציבות שירות המדינה 

 בשלב הזה ? גאולה אבידן:

 הוא יכול להגיש המלצה.  מוטי ערד:

 בשלב הזה? גאולה אבידן:

 כן. רד:מוטי ע

כשיש לו נוהל משלו, כשהוא אומר שאדם שאפילו  גאולה אבידן:

 - - -הוגש נגדו כתב תביעה פלילי, רשאי לעמוד ל 

נכון. זה לא סותר אחד את השני. אדם שיש נגדו  מוטי ערד:

יכול, צריכים לשקול את  –עבירה שהוא הורשע בכל דבר אפשרי, הנוהל שלו אומר 

 ר לכם אל תשקלו. הוא אמר תשקלו.המועמדות שלו. הוא לא אמ

מה זה הורשע? יש הואשם ויש הורשע. הוא עוד לא  יוני בן מנחם:

 הורשע.

 גם במישור משמעתי וגם פלילי.  מוטי ערד:

 לא, אני אומר במקרה הזה זה הואשם ולא הורשע.  יוני בן מנחם:
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אבל מה שאני שואלת, משפטית, ועכשיו אני  גאולה אבידן:

המכתב הראשון של הנש"מ, אני עוד לא מדברת, לא שמעתי את  מדברת עוד על

 נסטלבאום, לא כלום. אתה חושב שהמכתב של הנש"מ, משפטית, זה מכתב ראוי?

 - - -אנחנו לא גוף ביקורת על הראוי לא ראוי של  מוטי ערד:

 אבל אתה היועץ המשפטי שלנו. יוני בן מנחם:

 לי. שלי. אבל אתה יועץ משפטי שלי. ש גאולה אבידן:

אבל את שואלת חוקי לא חוקי או ראוי לא ראוי?  מוטי ערד:

 ראוי זה כאשר שפה ... שלא ראוי לדבר בה. חוקי זה חוקי. 

 עכשיו, מה הכפיפות שלנו לנציבות שירות המדינה? היו"ר, אמיר גילת:

הוא גם אומר לכם פה, אתם לא חייבים לקבל את  מוטי ערד:

לקבל המלצה אחרת. אחר כך, יכול מישהו מהציבור ההמלצה שלו. אתם חופשיים 

 לחשוב שטעיתם ולפנות על זה לבג"ץ. אבל אתם רשאים. 

 - - -אבל אני רשאית לקבל החלטה שונה משלו  גאולה אבידן:

 שונה משלו, כן.  מוטי ערד:

 בהתאם הנהלים שהוא קבע. גאולה אבידן:

 כן.  מוטי ערד:

לנהלים שהוא קבע וזכרם  לא, אני אומרת בהתאם גאולה אבידן:

 - - -לא בא אפילו ב 

הוא לא חייב לציין את הכללים, הכללים היו  מרסיה צוגמן:

 מפורסמים. 

סליחה רגע, בוא נפריד רגע. יש לנו שני מסמכים  היו"ר, אמיר גילת:

בפנינו, אחד זה התובענה עצמה, שאנחנו לא ניכנס אליה היום, אנחנו נשאיר את זה 

את התייחסותו של מר נסטלבאום למה שניתן בתובענה לשימוע, נשמע 

 ולהשלכותיה. קרי אנחנו יודעים שיש דין שהם תחת מרותו היום וכו' וכו'. 

ו... העניין של ההעברה מתפקיד. זה לא שהוא  מוטי ערד:

 - - -צריך לענות לאישומים נגדו, אלא 
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ור לא, רק על זה, רק על ההעברה לתפקיד, לא היו"ר, אמיר גילת:

 התובענה, בכובע של הוועד המנהל. 

 ברור, ברור. מוטי ערד:

אני מדבר על הדיון בוועד המנהל, בתובענה  היו"ר, אמיר גילת:

ובהשלכותיה, לאור ההמלצה להעבירו מתפקידו ותו לא. בוודאי לא ענייני בית 

המשפט, וגם לא להחליט מי יהיה מנהל הטלוויזיה, בכובע של הוועד המנהל. מה 

אלת גאולה, אם אני מנסה לתרגם לעברית שאני מבין את גאולה, זה שקיבלנו ששו

עכשיו, אנחנו רוצים לדעת מה מחייב אותנו, על חלק ענית. מה המחויבות שלנו 

אנחנו לא משרד ממשלתי לכל דבר, אז  –למכתב הזה שכותב לנו אסף רוזנברג. אלף 

שות את השימוע, זאת אומרת האם אנחנו חייבים. ב', כבר ענית, אתה כן ממליץ לע

"ממליצים על נקיטת הליך של העברה  -... אולי אנחנו בכלל, הוא כותב אני מציע ש

 מתפקיד". אולי אפריורית, כמו שאמרת, אנחנו לא רוצים? אחרי דיון .

 כן, אתם יכולים. מוטי ערד:

 אז מתייתר השימוע, אוקי. אתה ממליץ שכן.  היו"ר, אמיר גילת:

 כן.  מוטי ערד:

עכשיו לגבי הנציבות, תחדד, אנחנו לא משרד  היו"ר, אמיר גילת:

 ממשלתי.

לא, יש החלטת ממשלה שבענייני משמעת אנחנו  מרסיה צוגמן:

מטופלים במטריה של בית הדין למשמעת של המדינה ובנציבות שירות המדינה 

י מנכ"ל באגף למשמעת. אז כשמוגשת תלונה נגד עובד, זו יכולה להיות תלונה על יד

רשות השידור, על ידי יושב ראש רשות השידור, או על ידי סתם אזרח, או עובד אחר. 

כל אחד יכול להגיש תלונה לאגף למשמעת. הם חוקרים את התלונה עצמאים לגמרי, 

לא בחקירה. הם בדרך כלל מזמינים, פונים למנכ"ל בסוף החקירה ואומרים למנכ"ל 

שלהם זה שהמנכ"ל צריך לטפל בזה בטיפול  מה המסקנות שלהם. לפעמים המסקנה

פנימי, לפעמים הם מחליטים שהם מגישים תובענה נגד עובד, ולפעמים הם סוגרים 

 - - -את התיק ואנחנו בכלל לא ידענו שהתיק נפתח. עכשיו, אנחנו 
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היו לנו עוד תיקים שהיה לנו. למשל, למי הודענו?  אסתי אפלבאום:

ולא ביקשו מאיתנו. ביקשו מאיתנו להעביר אותו לרפי יהושע שגם הייתה חקירה 

 מתפקיד?

 חיון.  גאולה אבידן:

 הייתה תובענה לבית הדין למשמעת.  יוני בן מנחם:

 לא, הוא היה במכרז.  היו"ר, אמיר גילת:

 אז לא ביקשו להעביר אותו מתפקידו? אסתי אפלבאום:

 אמיר, אני רוצה לומר לך מה שמפריע לי.  גאולה אבידן:

 זה היה אותו דבר. י אפלבאום:אסת

זה משהו מתחושת בטן. נסטלבאום כנסטלבאום  גאולה אבידן:

לא כל כך מעניין אותי כאדם, זאת אומרת כמשה נסטלבאום שהוא צריך להיות, 

בכלל לא זו הנקודה. אבל יש לי מן תחושה כזו שהמכתב של הנש"מ הצליח לעורר בי 

זאת אומרת זה נראה משהו שהוא, לא מן אנטי כזה, עוד לפני ששמעתי משהו. 

 - - -יודעת 

 אל תכנסי לזה כעת. היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אתה אומר לא להיכנס, אבל זה  גאולה אבידן:

 זה לדיון הבא. אחרי שתשמעי אותו תגידי.  היו"ר, אמיר גילת:

אני לא יודעת אם בלשמוע או לא לשמוע את  גאולה אבידן:

, אני לא יודעת, אני אומרת פה כן לפרוטוקול, לא נסטלבאום, בוודאי שנשמע

לפרוטוקול. לא יודעת. עוד לפני שאתה, בכלל, יכול להיות שבסופו של יום תגלה 

 שנסטבלאום לא ראוי, אוקי? לא יודעת.

 בסדר, אבל זה לא הדיון עכשיו . היו"ר, אמיר גילת:

אבל כבר בשלב הראשוני, הכניסה לעסק הזה היא  גאולה אבידן:

 כבר לדעתי לוקה בחסר. 

בשפה משפטית, אני קורא איתך את המכתב, רק  היו"ר, אמיר גילת:

. הוספנו כי בהשלמת החקירה יובאו תיקי החקירה. 2. במכתבנו ... 1את הסעיפים: 

. תלונות רבות. זה בכלל אומר יש עוד סיפור, אנחנו לא מתייחסים, גם אני לא 3
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 - 4-את מיותרת מבחינתי, היא לא קיימת. ומתייחס כרגע, זה ברקע. התחושה הז

איפה החיבור שלו, חסר לי כאילו על מה הוא מסתמך בבקשה שלו מאיתנו להעביר 

 מהסעיפים הקודמים?אותו מתפקידו. זאת אומרת למה זה מתחבר? לאיזה 

 זה מתחבר להחלטה להגיש את התלונה.  מוטי ערד:

ו מתפקיד ניהולי אם למה אני צריך להעביר אות היו"ר, אמיר גילת:

 יש נגדו תובענה?

זה לא הכרחי, אבל לאחר שהוא בחן, הוא הרי היה  מוטי ערד:

אנחנו  –בגורם שבחן את הראיות, הוא חלק מגורמי הכנסת התובענה והוא אומר 

לטנו להגיש תובענה, והיא מצורפת, התובענה שאנחנו בחנו למעשה את הכל והח

 - - -בעצם   5ה צודק שהוא הפך את הסדר, סעיף מגישים. ובסעיף הבא זה נכון, את

או. כי אני לא משפטן, ואני לא מצליח להבין מה  היו"ר, אמיר גילת:

 הוא רוצה. 

, כי 4אמור להיות קודם לסיפא של סעיף  5סעיף  מוטי ערד:

 אומר שהוא מצא שהאישומים חמורים. 5סעיף 

 אה, הבנתי.  היו"ר, אמיר גילת:

וא מצא שהאישומים חמורים ושהוא אז אם ה מוטי ערד:

 - - -ממונה ישיר על המתלונן 

, אז הוא מתחבר 3-לא מתחבר לי, בטח לא ל 4כי  היו"ר, אמיר גילת:

 .5-ל

 העריכה של המכתב לא מסודרת.  מוטי ערד:

 אוקי. כן, יש עוד שאלות? היו"ר, אמיר גילת:

י העורך דין המלומד, אני רוצה לראות שהבנת יוני בן מנחם:

אותך נכון. אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני כמנכ"ל ולמעשה נציב השירות 

בארגון שלי, ומגיעים אלי הדברים שקשורים לא לענייני השלב הזה, אבל הטיפולים 

המשמעתיים שעושה הנציבות, מגיעים לפתחי, עד רמה של נזיפה, אני לא יודע אם 

ן למשמעת מגיע למנכ"ל, לטיפול אתה בקיא בזה או לא. מה שלא מוגש לבית הדי

 - - -משמעתי. ואני על פי הייעוץ המשפטי לא מחויב לקבל את עמדת ה 
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 יש לך שיקול דעת. מוטי ערד:

תיתן נזיפה, אני נותן  –כן, לפעמים אומרים לי  יוני בן מנחם:

התרעה. לפעמים אומרים לי תיתן התרעה, אני לא אומר בכלל כלום, כי אני חושב 

וככה זה מתקיים. האם הסמכות הזאת שחלה על נציב שירות המדינה,  שהם טעו,

במקרה הזה שזה המנכ"ל בארגון, האם היא חלה על הוועד המנהל בענייני השעיה, 

אדוני אסף רוזנברג, עם כל הכבוד לך, אנחנו בחנו  –והאם הם יכולים גם כן להגיד 

המלצתך, בדיוק כמו  את מה שהוצג ושמענו את נסטלבאום, והחלטנו לא לקבל את

 שאני לפעמים עושה מול אסף רוזנברג. אני רוצה לשמוע את זה .

זה גם יכול להיות, ולא רק שכתוב שהוא מפנה את  מוטי ערד:

זה לשיקול דעתכם, גם סוג השיקולים הוא אחר. כי הם שוקלים האם להגיש 

שוקלים אתם תובענה על עבירות. זה כאילו המשפט הפלילי של שירות המדינה. 

 בכלל התנהלות של הגוף שלכם. 

 בתוך הארגון עצמו.  :יוני בן מנחם

 של הארגון שלכם. מוטי ערד:

 כן. אז הם לא חייבים לקבל את זה. יוני בן מנחם:

לא חייבים. אבל כמו שאנחנו יודעים, איפה  מוטי ערד:

משל שאנחנו חיים, הכל ייבחן בסופו של דבר האם זה סביר או לא סביר, כי יש ל

עדים מתוך הרשימה  17דברים אובייקטיביים. אם הוא ממונה על רוב העדים, נגיד 

והם רואים שהוא יחליט בקשר לדברים שקשורים לתפקוד שלהם, אז מצד אחד אם 

הם יגידו עליו דברים לא טובים, אז יהיה מי שיגיד שהוא עכשיו עושה להם דברים 

ה, הוא עכשיו נחמד אליהם כדי שהם בגלל זה כנקמה, ולפני העדות שלהם יגידו א

 יעידו עליו דברים טובים. האם זאת התנהלות שהיא נכונה? אתם  תשקלו את הכל. 

אפשר גם להעביר את הסמכויות למישהו אחר,  יוני בן מנחם:

לטפל באותם עובדים. זה לא הבעיה. אני רק רציתי להבין את הנקודה הזאת, שיהיה 

כל הכבוד לאסף רוזנברג, ואני מעריך אותו מאד,  ברור שזה לא תורה מסיני, עם

שזה לא תורת משה מסיני. כי אני גם לפעמים אמרתי לו לא אדוני, אני לא מקבל את 

ההמלצה שלך, וטיפלתי בזה בצורה אחרת. אני פשוט אומר את זה. עכשיו, עוד 
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ם שאלת המשך. מישהו בכלל חושב על השאלה שבסופו של דב,  וכבר ראינו מישהו ג

של שלוש שנים בבית הדין למשמעת, על עבירה של ברשות השידור שעבר עינוי דין 

מישהו בכלל חושב האם יכול הטרדה מינית, אז זה משהו די דומה, ויצא זכאי. 

 להיות שהאדם הזה ייצא זכאי? מישהו בכלל נותן את הדעת מה עושים לו?

שים אנחנו יודעים גם שבהליכים פליליים ממש, אנ מוטי ערד:

עוברים תהליכים של שנים ובסוף יוצאים זכאים, ובית המשפט אפילו לפעמים 

מטיח ביקורת על הפרקליטות שהגישה את התיק, אבל ההחלטה הזאת צריכה 

 להתקבל גם מתוך מחשבה שאשמתו לא הוכחה עדיין. 

 הוא בחזקת חף מפשע עד שתוכח אשמתו.  יוני בן מנחם:

 נכון.  מוטי ערד:

אתה ממליץ  –טוב, אז אם אני מסכם, אז אחד  גילת: היו"ר, אמיר

ומבחינת הסדר הנכון, זה קודם ההחלטה האם להיענות להמלצה לערוך לו שימוע. 

להעבירו מתפקידו, או לא ואז רק לכנס את ועדת האיתור, וכשתתכנס ועדת האיתור 

-  - -  

 זה לא הנושא עכשיו ועדת האיתור.  אסתי אפלבאום:

לא, בסדר, אני אומר מבחינת הסדר. לא נכנס את  ילת:היו"ר, אמיר ג

 ועדת האיתור בטרם הושלם הליך השימוע. 

 בטרם קיבלתם החלטה על ההעברה מתפקידו. מוטי ערד:

ואני קופץ לרגע קדימה, וועדת האיתור בהרכב  היו"ר, אמיר גילת:

 המקורי שלה. 

 כן. מוטי ערד:

 - - -פתיים על  כדי שלא תהיה לזלות ש היו"ר, אמיר גילת:

 על מי שלא היה.  מוטי ערד:

אבל מי שלא היה בדיון יכול עכשיו כן להצטרף  היו"ר, אמיר גילת:

 לרכבת? הרכבת נסעה כבר .

 אבל זה עכשיו דיון חדש למעשה, כי ידונו.  מוטי ערד:

 הם לא שמעו אותו.  היו"ר, אמיר גילת:
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צטרך ל... ישמעו אותו. הוא יבוא שוב, גם הוא י מוטי ערד:

 וועדת האיתור. 

עכשיו אתה לא דן אם הוא ראוי. ועדת האיתור  גאולה אבידן:

 מצאה שהוא ראוי, את זה אף אחד לא יכול לומר. ועדת האיתור יכולה לבוא ולומר

נו, יפה, אז איך יכולנו לכנס אנשים? יושב פה אחד  היו"ר, אמיר גילת:

 שלא היה .

האיתור למשל וזה כתוב  אחד השיקולים של ועדת מוטי ערד:

בנוהל, זה האם הוא האדם היחיד שיכול למלא את התפקיד הזה, כי מה אומר 

אם יש לך נגיד שני מועמדים מתאימים ואתה מחליט  –הנוהל ולפי פסקי דין שהיו 

אז  –שהוא מתאים, אבל הוא יש לו עבירה משמעתית, אז אומר לך בית המשפט 

 עבירה המשמעתית?למה אתה חייב דווקא את זה עם ה

 לא, אין לו עבירה משמעתית, סליחה, יש לו חשד. יוני בן מנחם:

 חשד, חשד.  מוטי ערד:

 - - -זה מה שאני אומרת. ועדת האיתור   גאולה אבידן:

 הכל לכאורה. )מדברים ביחד( יוני בן מנחם:

ועדת האיתור לא באה עוד הפעם לדון בחדש  גאולה אבידן:

 במועמדים.

אני רק שואל לגבי נוכחותם בישיבה הבאה, של  ר גילת:היו"ר, אמי

אלה שלא היו בקודמת. זאת אומרת איזה כלים? יהיה חסר להם חומר, לשלושת 

 החברים שלא היו, או אני לא יודע כמה. אני מנסה להבין. 

 - - -אני אומר לך, קודם כל  מוטי ערד:

היו בפנים. שלא יפסלו אותה אחר כך, בגלל שהם  היו"ר, אמיר גילת:

 הכל יכול להיות. 

 אז עדיף שיהיה ככה.  גאולה אבידן:

... שגם היו תלונות על ההחלטה ההיא וזה גם  מוטי ערד:

 מסדר לך את הכל .

 אז תמיד הכל ייצא בפנים, בדיוק. מעולה.  אסתי אפלבאום:
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 טוב.  היו"ר, אמיר גילת:

בקיצור, הוא קיבל את הזמן שאתם נותנים לו  מוטי ערד:

 להגיש את החומר.

 מי מוציא לו את ההזמנה לשימוע? יוני בן מנחם:

 הוועד המנהל, או מי שמדבר מטעם הוועד המנהל.  מוטי ערד:

לפי הנוהל זה הממונה על המשמעת. מי הממונה  מרסיה צוגמן:

 על המשמעת?

 אבל הוא צריך לקבל החלטה של הוועד המנהל.  היו"ר, אמיר גילת:

 ו בארגון? ירון רובין, סמנכ"ל משאבי אנוש. אצלנ יוני בן מנחם:

 ניקח בחשבון את יום העצמאות. טוב.  היו"ר, אמיר גילת:

 יש לך עוד שבועיים.  אסתי אפלבאום:

 אולי הוא מעוניין בשימוע מהיר, מי יודע? יוני בן מנחם:

אנחנו ניתן לו את המקסימום. אם הוא יבקש  היו"ר, אמיר גילת:

 - - - לקצר, אנחנו  תמיד 

מה שאני הייתי ממליצה, אם הוא חושב להביא  גאולה אבידן:

משהו בכתב, רק שישלחו לפני כן, כדי שנבדוק את מה שהוא כותב, אל מול 

 הקריטריונים.

ברור. הישיבה תהיה אחרי שהוא מקבל את  היו"ר, אמיר גילת:

 החומר, בוודאי. 

הוא יגיש לא, גם אם הוא יחליט בעל פה. במידה ו גאולה אבידן:

 בעל פה, אז שיגיש בכתב, כדי שנוכל לבדוק את זה על פי הקריטריונים.

בסדר. טוב, אז הוועד המנהל, תעזרו לי בניסוח,  היו"ר, אמיר גילת:

 - -  -מקבל את  

 - - -לא מקבל את המלצתו  מרסיה צוגמן:

 - - -לא, מחליט על עריכת  היו"ר, אמיר גילת:

וועד המנהל החליט לקבל את המלצתו רגע, רגע, ה אסתי אפלבאום:

 - -  -של 
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 לא, לא, לא החליט לקבל את ההמלצה. :מרסיה צוגמן

 למה לא? של נציב שירות המדינה? אסתי אפלבאום:

 - - -ולקבל החלטה החליט להזמין את העובד  מרסיה צוגמן:

אוקי. בעקבות מכתבו של עורך הדין אסף רוזנברג  היו"ר, אמיר גילת:

מנהל לזמן את מר נסטלבאום יל ליושב ראש הרשות, החליט הוועד הבאפר 3-מה

 לשימוע, בטרם יקבל החלטה על ההמלצה להעבירו מתפקידו. 

 לא. על ההמלצה, בלי להעבירו.  גאולה אבידן:

החלטה בשאלה האם להעבירו מתפקידו, לאור   מוטי ערד:

 הגשת תובענה. 

אן בנושא הזה. אני רק רשמתם את זה? אוקי, עד כ היו"ר, אמיר גילת:

מפנה את תשומת לב החברים, בכובעם כחברי ועדת האיתור, שעוד לא ניסחנו את 

ההצעה, הועבר אליהם נוסח הישיבה ההיא. אז תעבירו לנו את המלצתכם לגבי 

הנוסח, ואני אעביר בין החברים במייל, בסדר? כי חסרה לנו עוד החלטה. עוד אין לנו 

האיתור בישיבתה האחרונה. יש רוח דברים, ובגלל שעת  החלטה פורמאלית של ועדת

הלילה המאוחרת, לא קיבלנו את זה בצורה מנומקת, כמו שהבטחנו שנעשה, אז 

אנחנו צריכים. ובכל מקרה, התכוונתי לעשות את זה עוד לפני כינוסה של ועדת 

גע, האיתור. אוקי, תודה. יש עוד כמה דברים דחופים, לא ישבנו הרבה זמן. תראו ר

הוועד המנהל בזמנו קיבל החלטה שכל התקשרות מעל מיליון שקלים תובא 

 לאישורו. עכשיו, כתוצאה מכך שאנחנו לא מרבים להתכנס מצטברים פה דברים. 

 רגע, דקה אחת, רק לגבי הנושא הזה לפחות, דקה. יעקב נווה:

התחלנו את הישיבה עם קוורום, הכל בסדר. אני  היו"ר, אמיר גילת:

שבזמנו הוועד המנהל, לפי הצעתו של מר בורובסקי, קיבל החלטה שכל  מזכיר

התקשרות מעל מיליון שקלים תובא לאישור פה. זה במקביל לפעילות של ועדה 

שעוסקת באישור התקשרויות. כתוצאה מכך שלא  250אחרת של המליאה, ועדת 

לשקול הרבינו להתכנס בתקופה האחרונה, הצטברו הרבה דברים. קודם כל צריך 

מחדש את הנושא הזה של המיליון. אולי למנות איזה צוות מתוך הוועד המנהל, 

 , זה אפשרי, נכון?-שיאשר את זה, כי אני לא רואה איך אנחנו
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 בורובסקי רוצה. אסתי אפלבאום:

אבל בורובסקי בחו"ל עכשיו חודש והדברים  היו"ר, אמיר גילת:

כם, ובנושאים שהם משמעותיים, מצטברים. אז אתם יודעים מה, אם לא איכפת ל

טוב,  - - -? כשבורובסקי יחזור, נעשה את זה ב 250אם תייפו את כוחי לדון בזה מול 

אני אנסח את זה כהחלטה ככה: הוועד המנהל מקפיא בשלב זה את החלטתו לגבי 

 - - -התקשרויות מעל מיליון שקלים. אנחנו נשוב ונדון בזה 

 - - -לא, אז זה לא  זליג רבינוביץ:

אמיר, אנחנו אמרנו שאנחנו מעבירים איזה  יעקב נווה:

 החלטה היום, לגבי הנושא, נכון?

שלב. אז אני אומר אלף -חכה רגע, אני הולך שלב היו"ר, אמיר גילת:

 - - -ההחלטה היא שהוועד המנהל מקפיא בשלב זה את החלטתו לגבי  

 אבל על בסיס מה? מרסיה צוגמן:

לנו פה החלטה, מותר לוועד המנהל לשנות קיב היו"ר, אמיר גילת:

 החלטות שלו. 

 לא, אבל למה להקפיא? מרסיה צוגמן:

כי יש כרגע בעיה עם ההתכנסויות של הוועד  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -המנהל. אחד החברים כבר 

 אין טעם לחזור ולתקוע כל דבר.  זליג רבינוביץ:

תחליטו  - - -רגע, תעשה שהוועד המנהל מחליט   מרסיה צוגמן:

 בנושאים האלה במהלך החודש הקרוב, או עד הודעה אחרת. 

 אוקי. את לא רוצה ש... היום? היו"ר, אמיר גילת:

 מה? מרסיה צוגמן:

 בהתקשרויות מעל מיליון. )מדברים ביחד( היו"ר, אמיר גילת:

 הנה, יש לך את יעקב.  זליג רבינוביץ:

 למה אתם צריכים אותי? אסתי אפלבאום:

 כי את מאד חשובה לעניין. ב נווה:יעק
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טוב, הוועד המנהל מסמיך את יושב הראש ואת  היו"ר, אמיר גילת:

לדון בהתקשרויות מעל מיליון שקלים, עד קבלת הודעה חדשה, וזאת מר יעקב נווה 

על מנת לייעל ולקצר את תהליכי האישור של הוועד המנהל להתקשרויות בסדר גודל 

ות עצמן, אז אנחנו כבר יכולים לדון, זה בסדר, נחסוך שכזה. אוקי. עכשיו הבקש

 לכולם את הזמן. 

 אבל יש טקסים היום, אל תשכח, בוא נזרז את זה. יעקב נווה:

 אז מקסימום נקבע למועד אחר. היו"ר, אמיר גילת:

לא, לא, לא, אני רוצה לסגור דברים היום, אני לא  יעקב נווה:

 דוחה שום דבר. 

 על מה, על לוד? היו"ר, אמיר גילת:

 תשחררי אותם.  אסתי אפלבאום:

אז אני אשמע אותם מקסימום, אני רוצה  היו"ר, אמיר גילת:

שהפרוטוקול ישמע. רק דבר אחרון לפני זה, לגבי מנהלים פורשים. מוגשות לפתחנו 

להארכת שירות. עכשיו, המדיניות לדעתי צריכה להיות הצהרת הרבה מאד בקשות 

, עכשיו בזמנו, היו קריטריונים. עכשיו, יוני, בבקשות -ה הרשות, זה לא שימור

 שמוגשות, אתם ערים לקריטריונים האלה?

כן. יש פה גם את הקריטריונים שנהוגים בשירות  יוני בן מנחם:

 המדינה. 

וכל אחד מהמועמדים עומד בקריטריונים? זו  היו"ר, אמיר גילת:

בקשות מוגשות ממש ברגע שאלה אחת. שאלה שנייה היא הנושא של הזמן, כי 

במרס הגישו בקשה להארכת שירות  6-האחרון. אם ניתן את הדוגמא של אבי כץ, שב

במרס. מה אנחנו יכולים לעשות כשמגישים לנו שלושה  31-שלו, שהוא מסיים ב

 שבועות לפני?

 להאריך לו. יוני בן מנחם:

גע. אבל למה לא להגיש את זה חצי שנה, סליחה ר היו"ר, אמיר גילת:

 להגיש את זה חצי שנה קודם, ואז יש לי זמן גם להפעיל שיקול דעת ולהחליט. 
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אמיר, סליחה, תוריד אותי מהרשימה. אתה יכול  יעקב נווה:

להכניס את אסתי. תוריד אותי, מכיוון שאם יהיו הפקות שקשורות לבידור ותרבות, 

 אסור לי לשבת בהן.

את ההחלטה לאסתי או  או. אני מתקן –אז או  היו"ר, אמיר גילת:

 נווה. 

בדברים של בידור אתה לא תהיה, היא תהיה.  זליג רבינוביץ:

 לא תהיה.  –בדברים שאסור לך 

 אז אתה לבד. יעקב נווה:

מה המשמעות של זה לא, אני לא לבד, עם אסתי.  היו"ר, אמיר גילת:

 אם אני לבד?

 לא, יש התקשרויות , יש כל מיני דברים.  מרסיה צוגמן:

 - - -רק שנייה, אז אני ואסתי, ובדברים  עקב נווה:י

אני מציעה שתשים את מצקביץ, הכי טוב, כי לה  אסתי אפלבאום:

 אין מגבלה בכלום. 

רק שנייה, בואו נעשה סדר. בדברים שקשורים  יעקב נווה:

 אסתי יושבת איתך. בדברים שלא קשורים, אני אשב במקומה. –לבידור 

 יפה.  זליג רבינוביץ:

 אין לי מגבלות.  סתי אפלבאום:א

 לא שלושתנו. שניים.  היו"ר, אמיר גילת:

 או, או. יעקב נווה:

היושב ראש ויעקב נווה או אסתי. אני אקבע לפי  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -העניין. טוב, עכשיו 

 לפי ניגוד העניינים. זליג רבינוביץ:

ת אומרת אדרבא. זא –ואם שניהם ישבו איתי  היו"ר, אמיר גילת:

 היושב ראש, אסתי ונווה, או מי מהם.  –הפורום הוא 

 אוקי. יעקב נווה:
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במרס זה  6-טוב, לגבי אבי כץ מה שאמרתי, זה ש היו"ר, אמיר גילת:

מאוחר מאד מאד, בשביל לעשות דיון רציני אם להאריך או לא, ולכן כן היה צריך 

לדיון בזמן סביר. וזה רק להביא את זה כמו שכתבתי גם, ואני רק מחדד את זה פה, 

 - - -דוגמא, כי יש עוד בקשות שמגיעות ברגע האחרון, שאין לנו 

אז הבקשות שלי הגיעו בזמן סביר והן מתעכבות  יוני בן מנחם:

 אצלכם.

 אז בסדר, אמרתי. היו"ר, אמיר גילת:

 אז זה צריך להיות בשני הכיוונים.  יוני בן מנחם:

 6-אבל אי אפשר ב - - -כל חובת ה בסדר, קודם  היו"ר, אמיר גילת:

 במרס להגיש בקשה להארכת שירות. 

 אבל אולי לא התכנסתם. זליג רבינוביץ:

 מה זה רלבנטי למה שאני אומר עכשיו?  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אם ידעו שיהיה עוד שבועיים וועד מנהל, אז  זליג רבינוביץ:

במרס אי אפשר  6-בעזוב, עזוב, זה לא רציני.  היו"ר, אמיר גילת:

 להגיש בקשה להארכת שירות, ואני לוקח דוגמא מובהקת, של סמנכ"ל גבייה. 

 אישרתם את מוקד לקוחות שלו? אסתי אפלבאום:

 אין לי מושג.  זליג רבינוביץ:

 ראיתי בפרוטוקול.  אסתי אפלבאום:

 . 250בוועדת המוקד הטלפוני?  יוני בן מנחם:

 תעלה את זה, יוני. שאמרנו.נושא הרזרבות, מה  יעקב נווה:

 יש מכתב.  יוני בן מנחם:

אבל עכשיו מה קורה עם התקציב עם הקיצוצים,  אסתי אפלבאום:

 )מדברים ביחד( אז תוציאו אותי, למי אני קשורה? אני נורא רצינית.  איך זה יעבוד?

 טוב, מתקנים עוד פעם.  היו"ר, אמיר גילת:

 )מדברים ביחד - - -ם היושב ראש ונווה, וג זליג רבינוביץ:

טוב, יש פה תכנית עבודה של ההפקות הפנימיות  היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון שקלים. זה בתקציב המקורי.  10, לה הוקצו 2013לשנת 
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 זה הנמוך מבין השנתיים. ערן הורן:

בנוסף מצורפת טבלה ובה תכנית עבודה לתכניות  היו"ר, אמיר גילת:

מיליון  10תוכן. בקיצור, יש פה בקשה של תוספת נוספות הנדרשות ... לוועדת 

שקלים. עכשיו, שואלת אסתי בצדק, יעקב יש פה בעיה, כי המצב לפני יומיים שונה 

במאי,  1-מהמצב של הערב. הערב אנחנו מדברים, אישרת עכשיו תכנית לקיצוץ מה

... , נכון, ערן? יש סתירה בין הבקשה לבין תכנית הקיצוצים שהיא בכלל -שכוללת

 .... של התקציב. 

 מה הבקשה? ערן הורן:

הבקשה היא בקשה של חטיבת התכניות להוסיף  היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון שקלים.  10

המשמעות של זה, גם אם היינו בתוך תקציב   ערן הורן:

 15רפורמה, זה לקחת את הרזרבה בחודש אפריל, כמעט את כולה, הרזרבה היא 

 מיליון שקלים.

אתה מבין מה קרה? בינתיים החלטת לפני שעה  ר גילת:היו"ר, אמי

  - - -שאת ה 

 אני לא החלטתי שום דבר. יעקב נווה:

 החלטת. מה זה משנה, הוועד המנהל החליט.  היו"ר, אמיר גילת:

 על מה? סליחה, על מה? יעקב נווה:

 1-הוועד המנהל החליט לפני שעתיים שהחל מה היו"ר, אמיר גילת:

  - - -מליון  140של  במאי, יש קיצוץ

 אני לא הייתי פה. )מדברים ביחד( יעקב נווה:

במאי   1-יעקב, אנחנו לא נחזור לתחילת הישיבה. ב היו"ר, אמיר גילת:

- - - 

 איפה אתה היית אגב, בעניין הזה?  יעקב נווה:

 פה. היו"ר, אמיר גילת:

 - - -יכולת ל... יש דברים שלא צריך   יעקב נווה:
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אני אומר עכשיו, אני מסתכל פה בבקשה ואני  גילת: היו"ר, אמיר

 רואה שיש בעיה עם ההחלטה, זה לא הולך ביחד. 

 מי אישר את ההחלטה הקודמת? יעקב נווה:

 הוועד המנהל. יוני בן מנחם:

אתה לא היית פה בחדר? למה הבאת את זה  יעקב נווה:

 - - -לאישור ועד המנהל כשאתה יודע ש 

 גיד לי, אתה חי בסרט?ת היו"ר, אמיר גילת:

 אני לא חי בסרט. יעקב נווה:

 במאי? 1-אתה לא מבין שסוגרים את הרשות ב היו"ר, אמיר גילת:

בחייך, הסיפור הזה מיום הראשון שאני עושה את  יעקב נווה:

 התפקיד.

נו, מה אמרתי? שיש אנשים שם סקפטיים לגבי  היו"ר, אמיר גילת:

 העניין הזה. 

תגיד במידה ולא יסגרו, אז זה בסדר. החלטה  לא, זליג רבינוביץ:

 אז לא.  –, במידה ולא. במידה ויסגרו אז אתה יכול לאשר את זה, ובמידה ויסגרו -ש

אז אני מקבל את דעתו של זליג ואני אומר, אני  יעקב נווה:

 - - -מקבל את הניסוח שלו, ואני  

בעד  רגע, עזבו רגע, במצב נורמאלי אני מאד היו"ר, אמיר גילת:

 ההצעה הזאת. בואו נעשה סדר. 

  -אז בוא נבחר בניסוח הנכון. לא במצב נורמאלי  יעקב נווה:

 במידה ולא יסגרו את הרשות.

במצב נורמאלי אני מאד בעד ההצעה להגדיל את  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -תקציב הפקות 

 - - -אני   יעקב נווה:

 ם שלי כל חצי משפט. אתה לא יכול להיכנס לדברי היו"ר, אמיר גילת:

 אני לא מקבל את הניסוח שלך. יעקב נווה:
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אני מדבר על מה אני חושב, לא ביקשתי ניסוח. אני  היו"ר, אמיר גילת:

אומר שבמצב נורמאלי אני מאד בעד הגדלת תקציב ההפקות הפנימיות ברשות 

השידור. אני חושב שהתקציב חייב לשקף עשייה מרובה יותר של חטיבת התכניות 

 - - -פנימה. אני חושב שרשות השידור, שלא עושה תכניות 

 סליחה, זה לא ההפקות הפנימיות.  יוני בן מנחם:

 כל ההפקות, זה לא רק הפנימיות. זליג רבינוביץ:

 גם וגם. היו"ר, אמיר גילת:

 תן לו, הוא יסביר לך, המנכ"ל. זליג רבינוביץ:

ש תכניות למשל אנחנו מדברים על תגבור התוכן. י יוני בן מנחם:

 - - -שהן הפקות מקור, כמו תכנית האירוח ביום שישי של הצמד הזה 

 וילוז'ני ויעקב כהן.  זליג רבינוביץ:

אתם רציתם שיהיה רצף, שכל הזמן יהיו תכניות  יוני בן מנחם:

בידור, כל יום שישי, נכון? שלא תהיה הפסקה אם יורד ברמן וזה. אז עכשיו תיכף 

ם, ולא תהיה תכנית בידור, מאיפה נביא תכנית בידור? לא יהיה ייגמר התקציב שלה

 לך כלום. 

זה לא משנה ברמן, לא יהיה לך כלום, זה מה  זליג רבינוביץ:

 שאומר המנכ"ל. אם אתה לא שומר כסף ברצף, לא תהיה לך תכנית. 

מיליון שלקחנו מראש להפקות  73-אבל למה ב אסתי אפלבאום:

 - - -מקור 

אני  אסביר לך, אסתי. הפקות המקור, דנו בזה  :יוני בן מנחם

בצהריים בוועדת המדיה בערבית, מתחלקות על פי ז'אנרים, על פי החוק אנחנו 

-. עכשיו, הם כבר גמרו את ה33%סוגה עילית ואז נשאר לבידור  67%-מחויבים ל

 של השנה.  33%

 - - -הם גמרו  73-כאילו  מתוך ה אסתי אפלבאום:

 .60-וך המת יואב גינאי:

 .100%-לא, מתוך ה יוני בן מנחם:
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הוקצה לערבית, אז  14זה המספר להכל. מתוכו  71 ערן הורן:

 יואב רוצה את התקציב שלו. 

כן, סגור. נגמר הכסף של הבידור. עכשיו, אם  יוני בן מנחם:

 אנחנו לא נתגבר את הסעיף של הבידור בכסף נוסף, לא יהיה את הדברים האלה. 

 מיליון.  10מיליון, לא  20האמת היא שלנו חסר  יואב גינאי:

 זה מה שאני אומר.  יוני בן מנחם:

מיליון חסרים לנו. אני חייב לומר  20אני אומר  יואב גינאי:

 שגם בהפקות הפנימיות אנחנו במחסור מאד גדול. נצטרך להפסיק תכניות. 

עזוב עכשיו את ההפקות הפנימיות, הפקות, תגבור  יוני בן מנחם:

 התוכן.

 תגיד לי למה.  היו"ר, אמיר גילת:

 הוא יגיד לך. יוני בן מנחם:

קודם כל אסור לשכוח שעל כל שקל אנחנו צריכים  יואב גינאי:

 - - -שלושה שקלים כי סוגה עילית היא החוק. כלומר 

אולי צריך לשנות את החוק. זה פשוט בלתי נסבל.  אסתי אפלבאום:

על הדבר הזה. או שתתחילו להכניס את הדברים  זה בלתי נסבל, כל הזמן מתכתשים

 האלה תחת סוגה עילית, לעשות כל מיני טריקים של סוגה עילית.

 - - -אז באים ואומרים שכל  יעקב נווה:

לא, אבל זה בלתי נסבל, גם השוק לא עומד  אסתי אפלבאום:

 בתנאים האלה בכלל. הנה, אנחנו בתת ביצוע. 

יה מאד מאד דומה החל מהקיץ תראו, יש לנו בע יואב גינאי:

עם מספר תכניות.  כאמור התכנית ביום שישי, תכנית אחרי יומן ביום שישי, אין לנו 

 כסף לתכניות חגים, חגי תשרי וחנוכה, כולם היו בזה. 

הציבור משלם בכל חודש את האגרה? אנחנו  יעקב נווה:

שי כתכנית מרכזית, מחויבים לו. אין מצב שאנחנו נעלה תכנית ותחזיק אותה יום שי

 - - -מחזיקים אותה חצי שנה, ואחר כך 

 .11.5כל הרזרבה היא  ערן הורן:
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 כן, אני לא מבינה. אסתי אפלבאום:

 אני לא יודע, אני אומר מה אני צריך.  יואב גינאי:

למה לא נעשה לכל המפיקים האלה שמקבלים  אסתי אפלבאום:

חה, יש תעריפי רשות השידור, תנסו מאיתנו עשרות מיליונים עכשיו, נגיד להם סלי

פחות, באמת. יוני, למה אנחנו לא, כל ערימות המיליונים שאנחנו  10%להפחית 

 10%סליחה, לנו יש תעריפים חדשים, תעשו להם  –שופכים החוצה. להגיד למפיקים 

 פלט בתעריפים, שיעלה לנו פחות.

 זה לא יעזור.  ערן הורן:

 - - -אחוז  למה? בגלל שזה  אסתי אפלבאום:

 זה בסוגה העילית. ... ההסכם חתום.  ערן הורן:

 מעתה והלאה.  )מדברים ביחד( אסתי אפלבאום:

גם  טעמים וילוז'ני מסתיים ביוני. סוף מאי.  יואב גינאי:

 - - -מסתיים וגם 

 בסדר, רגע, יואב, לא היית פה בתחילת הישיבה.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא. יואב גינאי:

אז אני מבקש. אלף אני חוזר על מה שאמרתי כי  ר גילת:היו"ר, אמי

זה חשוב שהדברים לא יובנו שלא כהלכה. אני מאד מאד בעד להגדיל את  תקציב 

ההפקות גם הפנימיות וגם החיצוניות של רשות השידור, וגם כתבתי על זה למנכ"ל, 

לאור ואני מקווה שנוכל למצוא את הדרך להגדיל בכל מקרה את תקציב ההפקות. 

העובדה שקיבלנו בתחילת הישיבה עדכון והחלטה לגבי המשך פעילותה של רשות 

במאי, אני מציע כרגע לא לקפוץ מעל הפופיק ועם התכנית של יולי  1-השידור החל מ

לחכות עוד, עם יום שישי, בוא נראה מה קורה עם יולי, וכרגע פשוט לאשר העברה 

 , כשזה נגמר לך עכשיו כבר.של הסכום הנדרש לתכנית של נפגשים בשישי

מיליון  3.8אבל אני חייב לומר, אנחנו מדברים על  יואב גינאי:

תכניות, שזה באזור הזה. אבל אני חייב לומר שככל שאנחנו מאשרים  25-לשקלים, 

 את זה, אנחנו שוב מאבדים את האיזון של הסוגה עילית.

 נכון.  היו"ר, אמיר גילת:
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 - - -נכון. זה מעבר למה ש לא, לא, לא  יוני בן מנחם:

-ל 70-לא, אם בסך הכל אתה עכשיו מגדיל את ה היו"ר, אמיר גילת:

 - - -, אז החלק היחסי של הסוגה עילית 73

 לא, לא.  יוני בן מנחם:

 איפה הלשכה המשפטית? היו"ר, אמיר גילת:

 לא שנה, הנה, הוא מסביר.  זליג רבינוביץ:

עדיין לא בתקציב של ...  כמה הערות. אחת, אנחנו ערן הורן:

, גם אם 2אתה רוצה לעשות הסטה פנימית בתקציב  - - -שתיים, אתם רוצים לאשר 

היינו בתוך רפורמה, הסטה פנימית אפשר לעשות בתקציב מאושר. כרגע אנחנו 

 בתקציב שעל שולחן האוצר.

תנו פתרון לתת שלושה מיליון שקלים לתכנית  היו"ר, אמיר גילת:

 טינג הכי גבוה ברשות השידור היום ונמשיך. שהיא עם הריי

בסוגה התחתית. הפתרון הוא לבטל תכנית אחרת  ערן הורן:

לעניין השאלה מה קורה אם אתה מקצה כסף מעל המינימום, אם אתה חייב 

 לפרופורציה, אני מציע שתבקשו חוות דעת משפטית על זה.

 איפה הלשכה המשפטית? היו"ר, אמיר גילת:

סיה לא תדע לענות על זה. תומר וליאת יידעו מר ערן הורן:

 לענות על זה. 

האם הגדלת   –טוב. אוקי, תרשמי לבקש חוות דעת  היו"ר, אמיר גילת:

- - - 

 זה לא הגדלה.  יוני בן מנחם:

הקצאה מעבר למינימום הנדרש בחוק, האם היא  ערן הורן:

 )מדברים ביחד( - - -מחויבת אפרופו, כי  

 70לשים השנה הפקות מקור בתגיד, אנחנו חייבים  :היו"ר, אמיר גילת

מיליון שקלים, האם החוק שמחייב אותנו ששני שלישים  73מיליון. אם אנחנו שמים 

 יהיו סוגה עילית, חל גם על התוספת?

 - - -החוק לא חל על התוספת, כי יש את ה  :מרסיה צוגמן
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 את הטבלה.  היו"ר, אמיר גילת:

שעה שהורידה את הסכום. אבל אנחנו מן הוראת  מרסיה צוגמן:

צריכים, ההחלטה שלנו צריכה להיות סבירה ולהתחשב בזה שאילו היינו מודיעים 

ממנו להקטין את הסכום, היינו מודיעים לו שיש לנו יותר כסף, לשר אז, כשביקשנו 

 הוא בטח היה מחלק את זה יחסית. אז כדאי לחלק את זה יחסית. 

 - - -וסיפו ל תוסיף. ת זליג רבינוביץ:

 מתי תוסיף? יוני בן מנחם:

 אחרי זה. זליג רבינוביץ:

יש לך עוד שני שלישים. פי שניים מזה אנחנו  יוני בן מנחם:

 - - -צריכים 

אני מבקש עכשיו, זליג, פתרון יצירתי איך נותנים,  היו"ר, אמיר גילת:

לעשות  ולא שמעת אולי את ההערה של ערן שאין לנו תקציב מאושר, ואי אפשר

הסטות תקציביות. איך אנחנו היום יכולים להמשיך לממן תכנית שהיא זוכה 

 לרייטינג הגבוה ביותר ברשות השידור ולא להפסיק אותה.

אני אומר שמה שהמנכ"ל מבקש, זה הדבר היחיד  זליג רבינוביץ:

ה שיכולים לעשות, ... ... מבלי להיכנס, אחרי זה הייתם ...., זה זניח. אני חושב שז

 הדבר היחיד שיכול להיות. ככה אני רואה את זה, בכל אופן. 

 רגע, מהרזרבה הוא כן יכול לקחת, ערן? היו"ר, אמיר גילת:

... בתקציב שהוא גם מניח רפורמה וגם לא  ערן הורן:

 מאושר. 

חוקי ת  –אז מה אנחנו יכולים לעשות היום  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -ה מיליון וכלכלית, אם אנחנו רוצים לתת שלוש

לחכות עוד שבועיים, זה מה שערן אומר. שבועיים  אסתי אפלבאום:

 שלושה. 

 אז התכנית תרד בינתיים. היא עד מאי . היו"ר, אמיר גילת:

לא, זו הבעיה כי לוח הזמנים קצר. התקציב שמונח  אסתי אפלבאום:

 לאישור שר האוצר הוא גם עם רפורמה וגם בלי רפורמה?
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עוד לא אישרו רפורמה. לא יאשרו רפורמה לפני  ילת:היו"ר, אמיר ג

 שתהיה רפורמה, והשבוע אין רפורמה. 

 לא ניתן לאשר רפורמה באופן חד צדדי? גאולה אבידן:

 - - -עכשיו עוד פעם את  מביאה אותנו  ל  היו"ר, אמיר גילת:

כן, עוד פעם אני אומרת. למה אי אפשר לאשר  גאולה אבידן:

 דדי?רפורמה באופן חד צ

בסדר, גאולה, נו, זה לא הנושא עכשיו. אני רוצה  היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון שקלים? 3לפתור את הבעיה הזאת. כן, ערן, מאיפה אתה יכול להביא עכשיו 

 אני צריך לבדוק את זה, אני לא יכול לענות עכשיו. ערן הורן:

 לא איכפת  לי לתת לבינתיים.  גאולה אבידן:

כי חבל, יש תכנית שהיא מצליחה, וחבל שבגלל  היו"ר, אמיר גילת:

 10עניינים בירוקרטים אנחנו נצטרך להוריד אותה. בסך הכל אני כן הייתי רוצה 

מיליון לסוגה עילית, ואז מבחן הסבירות פה הוא   6-מיליון לזה ו 3 –מיליון שקלים 

רוח על הצד הבטוח. טוב, אני לא רוצה לקבל על זה החלטה פורמאלית פה, אבל 

הדברים ברורה ונחפש יחד את הדרך וגם אתם, גם הלשכה המשפטית וגם אגף 

הכספים, תעזרו למצוא בדחיפות את הסכום הזה, כי חבל שהתכנית הזאת תרד, 

לז'אנר  6-וה 3-מיליון, כדי לשמור על העיקרון של ה 10-ואני כן מציע לחפש גם את ה

בתחילת הישיבה. תגיד, אם אנחנו העילי. ואת כל זה צריך להכפיף לדברים שאמרנו 

עכשיו מאריכים, למה זה חייב להיות עד דצמבר? אי אפשר להאריך בינתיים 

 - - -לשלושה חודשים ונראה מה 

 אפשר הכל, אבל חבל.  יואב גינאי:

חבל, בטח  חבל. אם סוגרים את הרשות זה יותר  היו"ר, אמיר גילת:

קיבלנו קודם, לאשר עוד שלושה יש בעיה ציבורית, לאור ההחלטה שחבל. לנו 

 מיליון. 140מיליון, באותה נשימה עם ההחלטה על סגירת, על חיסכון של 

חברה,  –אני לא זוכר ישיבה שמשה גביש לא אמר  יעקב נווה:

 אנחנו הולכים לסגור את הרשות.

 טוב, יעקב, אנחנו עכשיו רוצים להתקדם.  היו"ר, אמיר גילת:
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אנחנו עומדים בפני סגירה  –ה כל ישיבה היית יעקב נווה:

שנים אני יושב פה עם הסגירה  9וסוגרים את הרשות וסוגרים את הרשות. הלו, כבר 

 הזאת.

אבל עכשיו אנחנו לא סוגרים, עכשיו אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

מיליון. אם היית בתחילת הישיבה, היית שומע את התכנית המפורטת  140מקצצים 

 מיליון שקלים.  140כון של שהוועד המנהל אישר לחיס

... ציבוריות אחרות, שכל ישיבה מתנהלת חצי  יעקב נווה:

 שעה, רבע שעה, וסוגרים דברים, הכל מוכן מראש.

גם פה הכל מוכן. טוב, אני לא אקבל את זה  היו"ר, אמיר גילת:

הרלבנטיים, אלא אם כן אתם כהחלטה. אני אשב עם המנכ"ל ועם הגורמים 

שהוועד המנהל תומך בהעברת שלושה מיליון שקלים,  –ו נגיד ככה אומרים, או בוא

שליש, סוגה  –מיליון שקלים לתגבור התוכן, על בסיס העיקרון של שני שלישים  10

סוגה רגילה, והיושב ראש והמנכ"ל יעשו התייעצויות עם הגורמים  –עילית 

 הרלבנטי, על מנת למצוא את המקור הכספי. תודה. 

 אז מה נסגר? )מדברים ביחד( זליג רבינוביץ:

טוב, לוד. אני רק משלים חוב שהתחלנו בהתחלת  היו"ר, אמיר גילת:

 הישיבה, לגבי עדכון אודות החלטת בית הדין בעניין ייצור חלופה ללוד. 

 כן, יואב, בבקשה.  היו"ר, אמיר גילת:

מעיריות לוד, בת ים קיבלנו מידעים או מידע  יואב אשכנזי:

 כרגע כל המידעים הועבר לבדיקה משפטית. וקריית אונו. 

 1-אנחנו היינו אמורים לענות לבית המשפט עד ה היו"ר, אמיר גילת:

 במרס. 

אנחנו לא צריכים לענות לבית המשפט, לא היינו  יואב אשכנזי:

 צריכים. 

לא, לא צריכים לענות להם. הסברתי לו. בית  מרסיה צוגמן:

 - - -המשפט סיים את  

 ההליך הזה נגמר, אין.  :יואב אשכנזי
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נגמר, בית הדין סיים את תפקידו. מה שכן,  מרסיה צוגמן:

שאגודת העיתונאים יכולה להגיד שאנחנו מפרים את החלטת בית המשפט, וזה 

 ביזיון בית משפט. 

 אז תנו לי את המצב רגע, אני רוצה לשמוע.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אבל מה שאישרנו לא מזמן  מרסיה צוגמן:

נו, יעקב, תצא החוצה, אם אתה לא תורם לדיון,  היו"ר, אמיר גילת:

 לפחות אל תפריע. 

מה שהשבנו לאגודה זה שמאחר שהאגודה עצמה  מרסיה צוגמן:

 - - -ביקשה מאיתנו בדיקה של תל אביב, אז 

רגע, רגע, בואי נתחיל עוד פעם .קיבלנו בקשות  היו"ר, אמיר גילת:

 ממי?

ית אונו, לוד ובת ים. לוד הייתה הצעה קרי יואב אשכנזי:

 שקיבלנו כבר בעבר. ההצעות החוזרות הן בת ים וקריית אונו. 

 קריית אונו שטח ציבורי? היו"ר, אמיר גילת:

 שטח ציבורי בצומת סביון. כרגע זה בבדיקה.  יואב אשכנזי:

 בעלויות? גאולה אבידן:

 לא, לא, ללא תמורה.  יואב אשכנזי:

צומת סביון זה מקום מקסים, אני כל יום עוברת ו גאולה אבידן:

 שם. 

 טוב, אל תכנסי לזה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אני הולכת? גאולה אבידן:

 לא, תשבי, להיפך. עוד שנייה, בואי נגמור.  היו"ר, אמיר גילת:

עיריית תל אביב, ציפינו  שגם היא תביא, אך היא  יואב אשכנזי:

למצות איתה את התהליך. עד לרגע זה היא לא לא הגישה. פנינו אליה, על מנת 

 הגיבה לפניות שלנו.

 מה הסטאטוס נכון לעכשיו? היו"ר, אמיר גילת:
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הסטאטוס נכון לעכשיו זה כרגע כל המידע נמצא  יואב אשכנזי:

בחוות דעת משפטית בנפרד מעורך הדין יהודה רווה, בבדיקה כלכלית על ידי חברת 

  - - -טס, ועל ידי 

 העיכוב הוא אצלנו? יר גילת:היו"ר, אמ

 אין שום עיכוב.  יואב אשכנזי:

 אין עיכוב. גאולה אבידן:

 אנחנו לא בעיכוב.  יואב אשכנזי:

 1-מע, כשבית המשפט נתן את פסק הדין, התש היו"ר, אמיר גילת:

 במרס נראה לנו רחוק אך סביר. היום אנחנו כבר באפריל. גם הרפורמה התעכבה.

-בל גם אחרי שפתחנו את המעטפות של הכן, א יואב אשכנזי:

RFI התבקשנו על ידי המנכ"ל להמשיך למצות את התהליך עד סופו. כלומר, לפנות ,

לעיריית תל אביב, לפנות לקריית אונו. קריית אונו הגישה הצעה ראשונה, היינו 

צריכים לפנות אליה, היינו צריכים לבקש ממנה עוד מידע. כל הדברים האלה 

 ים האחרונים. הפגישה האחרונה שהתנהלה זה אתמול, ביום חמישי.מתבצעים בימ

אני רק מזכיר יואב, ואני גם אומר למנכ"ל שלא  היו"ר, אמיר גילת:

 חודשים.  24פה, שהשעון מתקתק מיום שחתמנו על הסכם הרפורמה, 

 אני רוצה יותר לחדד. יואב אשכנזי:

 רות. אני אומר לך את האופציות הזהי היו"ר, אמיר גילת:

 אני מכירה את המקום הזה של קריית אונו. גאולה אבידן:

 לא, לא, עזבי, עזבי.  היו"ר, אמיר גילת:

לא, אני  רק רוצה לומר שאין במקום בעיה של  גאולה אבידן:

 לוויינים. 

 גאולה, תעזבי את זה עכשיו.  היו"ר, אמיר גילת:

 זה בצומת סביון.  יואב אשכנזי:

 - - -עת. אני מסתכלת מהחלון שלי ל אני יוד גאולה אבידן:

גאולה, תעשי לי טובה, לא עכשיו. מבחינה  היו"ר, אמיר גילת:

 משפטית, אנחנו עומדים בכל פסיקת בית הדין? הידברות עם העובדים, הליך נאות?



 
 ישיבת הוועד המנהל

 94 07.04.2013תל אביב   

 אנחנו עובדים, הזמנו אותם.  מרסיה צוגמן:

 - - -לא, אבל האם אנחנו מקיימים  היו"ר, אמיר גילת:

בגללם העיכוב, בגלל אגודת העיתונאים. הם דרשו  הורן:ערן 

 כל מיני בדיקות כלכליות.

 ומי מבצע אותן? אנחנו מבצעים? היו"ר, אמיר גילת:

ההיענות לדרישה הזאת היא זאת שיצרה את  ערן הורן:

 העיכוב. למשל רוצים שנבדוק מה העלות בגלל השינוי בקילומטרז' בין החלופות.

ומתי אנחנו מתכנסים לסיום? אני עוד פעם חוזר  היו"ר, אמיר גילת:

 5-חודש, מתקתקים מה 36חודש, או  24-על מה שאמרתי לפני שפניתי לגאולה, ה

 . זאת אומרת כמעט שנה איבדנו .2012באוגוסט שנה שעברה, 

יש לך שנה וחצי אם אתה לא עובר ללוד. אם אתה  יואב אשכנזי:

 עובר ללוד יש לך שנתיים וחצי. 

פלוס שנה בשתי החלופות. אבל אנחנו צריכים  הורן:ערן 

 - - -להחליט שהאירוע 

 תנו לי את לוח הזמנים בבקשה. היו"ר, אמיר גילת:

כן, אבל האירוע הזה, עוד לא יצאת למכרז  יואב אשכנזי:

  -- -אדריכלים, עוד לא יצאת ל 

 - - -ברור, ברור, יואב  ערן הורן:

ז חתום. אי אפשר לגמור עוד לא הוצאת מכר יואב אשכנזי:

 בשנתיים. 

השנה הנוספת היא אם קרה עיכוב שהוא לא  ערן הורן:

 - - -באשמת הרשות. בוודאי שבית הדין זה לא משהו ש 

 טוב, עזבו את זה עכשיו. לוח זמנים.  היו"ר, אמיר גילת:

-בהיבט הפרוגרמטי, עוד שבוע, עד ה -לוח זמנים   יואב אשכנזי:

 - - -ל  9

 - - -לדעתי שלושה שבועות, כולל ה  ן:ערן הור

 אצלנו זה יהיה פחות, זה יהיה קצר יותר. יואב אשכנזי:
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 הם יתנו את הנתונים רק ביום חמישי.  ערן הורן:

 אוקי. אבל זה מעכב אותנו.  יואב אשכנזי:

 קיבלו את הנתונים רק מיום חמישי. ערן הורן:

 ממי קיבלו את הנתונים? יואב אשכנזי:

 מכוח אדם. :ערן הורן

 מזה הם? היו"ר, אמיר גילת:

 אתה.  ערן הורן:

 אז מה אתם אומרים? מה לוח הזמנים? היו"ר, אמיר גילת:

 שלושה שבועות מהיום. ערן הורן:

 שלושה שבועות למה? למיצוי הבדיקות? היו"ר, אמיר גילת:

לזה שההנהלה תוכל להציג כלכלית, פרוגרמטית  ערן הורן:

 ת, ניתוח של החלופות. ומשפטית, מה החלופו

 ולהציג לאוגדת העיתונאים גם עוד פעם.  מרסיה צוגמן:

יום זה כולל את אגודת העיתונאים.  21-בתוך ה היו"ר, אמיר גילת:

 במאי.  1-בואו נתכנס ל

זה כולל את הדיווח לוועדת נדל"ן. ועדת נדל"ן ...  יואב אשכנזי:

 . את אגודת העיתונאים, ואחרי זה ... וועד מנהל

 30אז אנחנו מחליטים שעד סוף אפריל, עד  היו"ר, אמיר גילת:

ההנהלה ממצה את כל ההליכים הקשורים בבדיקת המעבר ללוד, בעניין באפריל 

איתור חלופה ללוד עצמה, ולסיים את זה, כולל עם אגודת העיתונאים, כולל עמידה 

מאי עם עוד נדבך ב 1-באפריל, ואז אנחנו מגיעים ל 30בכל מתווה בית המשפט, עד 

 שמצרף אותנו לתאריך הקדוש הזה. אוקי, תודה. 

 

 ישיבה נעולהה

 


