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 2 9.9.2012תל אביב, 

אני פותח את ישיבת הוועד המנהל. נושא ראשון,  :גילתהיו"ר, אמיר 

 - - -אש"ל לחברי הוועד המנהל. בשבוע שעבר הועבר בין החברים חומר לעידכון 

  זה מליאה, לא הוועד המנהל. גאולה אבידן:

לא, זה הוועד המנהל. זה עידכון. אין לי רק את  ר, אמיר גילת:"היו

 החומר, אתה התקלת אותי.

אז אני אגיד במה מדובר. האש"ל מאושר בדרך  יעקב נווה:

בצהריים, מכיוון שרוב הישיבות מתחילות  12כלל למי שהתחיל שלוש שעות לפני 

בצהריים אז ההצעה של אמיר היתה לתת התחלה לאישור אש"ל מהשעה  12אחרי 

 והלאה. כולם מאשרים?  12

 כן.  דוברת:

ה את החומר מאחר והלשכה המשפטית לא ראת ר, אמיר גילת:"היו

אני אעביר את זה ואם לא תהיינה השגות אז אנחנו נאשר את זה. מאושר כפוף 

 לחוות דעת משפטית. 

ל, נושא שני, מונחת בפנינו בקשה לשינוי תנאי הסף הנדרשים למישרת עוזר מנכ"

 מרסיה את יכולה להתייחס? 

לפי ההנחיות של נציבות שירות המדינה אז כן.  מרסיה צוגמן:

למישרה של עוזר מנכ"ל זה השכלה אקדמאית. מה שאנחנו מבקשים זה  תנאי סף

שלגבי עוזר מנכ"ל ברשות השידור ישונה תנאי זה ובמקום השכלה אקדמאית יהיה 

דרישה לעשר שנות נסיון בתחום. בדרך כלל זה בתחום של המשרד. היתה הצעה 

ול להיות שזה יהיה בתחום התקשורת או בתחום הרלוונטי, זה להחלטתכם כי יכ

שירצה מישהו מתחום התקשורת ויכול להיות שיהיה מנכ"ל שירצה מנכ"ל יהיה ש

 - - -מישהו מתחום 

אי אפשר גם וגם? תקשורת והכרות עם רשות  ר, אמיר גילת:"היו

 השידור. 

זה לשיקולכם. בעבר היו גם ככה שבאו, מנכ"לים  מרסיה צוגמן:

ביטוח לאומי אז הוא הביא את שמביאים את העוזר יחד איתם, אז בא מנכ"ל מ
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 3 9.9.2012תל אביב, 

העוזרת שלו, לא היתה לה הכרות עם רשות השידור אבל זה לא פסל אותה מלהיות 

 עוזר.

 אבל יצאה הודעה לבית הדין. ר, אמיר גילת:"היו

ההודעה לבית הדין היתה שאנחנו, שהמנכ"ל פונה  מרסיה צוגמן:

   לוועד המנהל לשינוי הדרישה להשכלה אקדמאית.  

אז להעביר את זה כאישור לוועד המנהל, להחלטת  וה:יעקב נו

 הוועד המנהל? 

 אני הגשתי בקשה שתאשרו את התיקון הזה. יוני בן מנחם:

 אני מאשר. מאשרים כולם? יעקב נווה:

כן, אבל מה שהיא אומרת ובצדק, בואו נחשוב רגע,  גאולה אבידן:

 - - -במקרה הזה הוא עונה לקריטריונים והכל אבל עקרונית 

 אנחנו לא מדברים שמית.  ר, אמיר גילת:"היו

לא שמית, אבל אני אומרת, לא שמית אבל  גאולה אבידן:

ת, אתם לא רוצים שיהיה איזה שהוא קונטקסט לתקשורת, לרשות השידור, עקרוני

 למשהו, כי אתם אומרים עשר שנות ניהול. 

 לא, עובד מקצועי של רשות השידור, זה כתוב.  יוני בן מנחם:

כמו שהיא אומרת לך שהוא בא מביטוח לאומי  אולה אבידן:ג

 והביא איתו את העוזרת. 

אנחנו עוסקים בתנאי סף שהוא קריטריון רחב,  יעקב בורובסקי:

שקולה להשכלה אומרים שהשכלה אקדמית במקרה הזה עשר שנות נסיון ניהולי 

 - - -אקדמית. ועדיין, זה כל מכרז בנפרד 

 י, נסיון.לא ניהול מרסיה צוגמן:

נסיון. לכל מכרז בנפרד יהיו תנאי סף מיוחדים.  יעקב בורובסקי:

 - - -יכול מאוד להיות 

ההצעה של ההחלטה היא, השכלה אקדמאית,  

תואר ראשון או עשר שנות נסיון תעסוקתי בתחום עיסוקה המקצועי של רשות 

 השידור. יש מישהו שמתנגד?
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 4 9.9.2012תל אביב, 

 לא. גאולה אבידן:

ושר. תכניס בבקשה את צימרמן ואת ערן, מא ר, אמיר גילת:"היו

 רפורמה.

 אתה צריך גם את הנדל"ן. יוני בן מנחם:

 לא, נדל"ן זה בוועדת נדל"ן אחר כך.  ר, אמיר גילת:"היו

 ברפורמה יש גם נדל"ן.  יוני בן מנחם:

 אמרתי שאני לא יכול להישאר. יעקב נווה:

 גמלאים. עד שהם יגיעו יש לנו גם נושא של ר, אמיר גילת:"היו

 מה אתה עושה, תגיד לי, אני גמלאים, תגיד לי מה.  יעקב נווה:

 אין גמלאים, העברנו את זה לוועד המנהל. ר, אמיר גילת:"היו

העברנו את זה לוועד המנהל, אז אני אישרתי את  יעקב נווה:

 זה אז, אני מאשר את זה גם היום. 

 ביטלנו את ועדת גמלאים.  ר, אמיר גילת:"היו

מה שנדחה היום והיה לדיון קודם בוועד המנהל  נווה:יעקב 

 הקודם, אני מאשר. אין מה לחזור על זה שוב. אז לפרוטוקול, אישרתי. 

 זה תקין, מרסיה? ר, אמיר גילת:"היו

 מה אישרת?   מרסיה צוגמן:

של איתן אורן יש פה בקשות להארכת שירות  ר, אמיר גילת:"היו

 31.12.2011-, פרש לגמלאות ב1.4.74חד מיום שמועסק ברשות השידור בחוזה מיו

, הנ"ל טרם השלים את 30.6-בשישה חודשים בבתפקיד במאי, שירותו הוארך 

הסרטים שנתבקש בהארכה הראשונה וכרגע נמצא במהלך סיום הפקה ובימוי של 

שני סרטים לכתבה גדולה למבט שני, עבר טרגדיה אישית ונמצא בתהליך שיקום, 

. מדוע הוא לא ביצע 31.12.12רותו בשישה חודשים נוספים עד מתבקשת הארכת שי

 את מה שהוא התחייב לעשות במהלך ההארכה הראשונה? 

 צביקה יכול לענות על זה.  יוני בן מנחם:

 אז אני מציע שנדחה את זה להמשך. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לא, בואו נאשר את זה. בגדול  יעקב בורובסקי:
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 5 9.9.2012תל אביב, 

אני אגיד ככה, בגדול, לפני מה שאתה אומר בגדול  ר, אמיר גילת:"היו

- - - 

אני אומר לך בגדול שזאת לא בעיה של הוועד  יעקב בורובסקי:

המנהל, את כל ההארכות האלה המנכ"ל צריך להאריך לבד, זה לא צריך להגיע 

 - - -לידיעתנו, מה זה מעניין אותי 

 החוק?למה זה מגיע אלינו, מרסיה, בגלל  ר, אמיר גילת:"היו

 בגלל התקנות.  מרסיה צוגמן:

 - - -, בכל הכבוד ןתקנות, תשנו את התקנו יעקב בורובסקי:

 לא תקנון, תקנות, זה ועדת הכנסת. מרסיה צוגמן:  

 מה אומרת התקנה? יעקב בורובסקי:

התקנות, הם מסמיכות את נציב שירות המדינה  מרסיה צוגמן:

 להחליט ובתיאומים זה הוועד המנהל. 

ככה זה מופיע בתקנות, שהוועד המנהל? אם אין  בורובסקי: יעקב

 ברירה אז אין ברירה. 

אז עם זה מחכה למנהל כוח אדם ונעשה את זה  ר, אמיר גילת:"היו

 בצורה מסודרת. 

 אז אני גם מוסר את הענין שלי שאני אישרתי.  יעקב נווה:

 אנחנו עוברים לנושא הרפורמה.  ר, אמיר גילת:"היו

בשיטה הזאת צודקת המליאה, היא תתעסק בכל  בסקי:יעקב בורו

 זה, מיותר לחלוטין. הנה צימרמן הגיע, בוא תאשר בבקשה מר צימרמן את הגמלאי.

אז זה אומר שאנחנו את הדיון על הרפורמה לא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -נספיק 

 מתחילים עם הרפורמה. גאולה אבידן:

 הרפורמה כשכולם פה. אז בואו נתחיל עם  ר, אמיר גילת:"היו

בהתאם לבקשה של חברי הוועד המנהל אנחנו  יוני בן מנחם:

הכנו מצגת שכוללת גם גנט מפורט, אם תרצו אנחנו ניכנס גם לתוך הגנט. מלבד 

נושא אחד שלא הכללנו במצגת ובגנט וזה הנושא של הרפורמה הטכנולוגית, ביקשנו 
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מנכ"ל טכנולוגיות רפי יהושע מהיושב ראש והיושב ראש אישר את זה, כיוון שס

 נמצא בחו"ל וחוזר רק מחרתיים, אז אנחנו נעדכן את החלק הטכנולוגי. 

לחלק הטכנולוגי נייחד דיון בפני עצמו, אנחנו נדבר  ר, אמיר גילת:"היו

 היום על הרפורמה ללא הטכנולוגיה. 

אנחנו חילקנו את זה לשלושה שלבים, לתנאים  יוני בן מנחם:

לות שאנחנו עושים, שיש לעשות עד היום הקובע ופעולות שיש לעשות המתלים, לפעו

אחרי היום הקובע. מהיום הקובע מתחילה הספירה של הרפורמה. אנחנו נציג לכם 

עכשיו את המצגת הכללית ואם תרצו פירוטים אנחנו ניכנס לתוך הגנט כך שתראו 

 את כל הפעולות שצריך לעשות. 

לא תאריך מסויים אלא היום הקובע הוא  גאולה אבידן:

 התגבשות של תנאים מסויימים.

 1-היום הקובע שצריך להיות ה נכון ומהם נגזר יוני בן מנחם:

 לחודש. 

מה שאתם תראו פה זה רק את הרמה העליונה של  ערן הורן:

הנושאים, מאחורי כל אחד מהם יש תוכנית עבודה ברמת פירוט, חלקה יותר 

. בשביל להכניס את ההסכמים לתוקף צריכים מפורטת וחלקה בהתהוות בפרוג'קט

ם, ברמת המהות שלושה כבר התקיימו, אחד להתקיים ארבעה תנאים מתלי

מהשלושה עדיין לא קיבלנו את האסמכתא הפורמאלית, זה האישור של ממ"י 

מליון שקל, סוכם בישיבה במשרד ראש הממשלה שגם הם ידאגו לזה  150להעברת 

ה עם שוקת שבורה, מה שכרגע הפך להיות סוג של שנקבל אסמכתא כדי שלא נהי

צוואר בקבוק זה אישור ועדת הכספים לתקצוב של הרפורמה והאישור של ועדת 

הכספים של הכנסת, ועדת הכספים לא יכולה לדון אלא בפניה תקציבית שהגיעה 

 ממשרד האוצר, משרד האוצר עדיין לא העביר את הפניה מסיבות כאלה ואחרות. 

אני שלחתי מכתב לשר האוצר, מה שעוצר אותנו  נחם:יוני בן מ

מלהתחיל את הרפורמה זה שהכנסת נמצאת בפגרה וועדת הכספים של הכנסת 

צריכה לאשר את ההסכמים, היא לא מתכנסת, מי שצריך לבקש מהם להתכנס זה 
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שר האוצר. אני פניתי במכתב לשר האוצר, לא קיבלתי ממנו תשובה, ערן, אתה היית 

 יבים, תגיד להם מה שמעת שם. באגף תקצ

היתה איזה שהיא בעיה עם האוצר, אם היא עוד  ר, אמיר גילת:"היו

לא נפתרה היא תיפתר בימים הקרובים והאוצר יגיש, היה איזה שהוא מוקש שמנע 

 את זה, הוא הוסר ואני מניח שבימים הקרובים תהיה פניה לכנסת. 

יקרי הפעילויות עכשיו אנחנו מתחילים לעבור על ע ערן הורן:

-שיש לבצע עד היום הקובע. הנחת העבודה של ההנהלה זה שהיום הקובע יהיה ב

1.11.2012. 

 - - -זאת הנחה שמתבססת על רצון או על  יעקב בורובסקי:

 לוחות זמנים ריאליים. ר, אמיר גילת:"היו

היא מתבססת על כמה דברים, מבחינת ההסכם זה  ערן הורן:

י שיתקיימו כל התנאים המתלים. ברמה הפרקטית אנחנו לחודש הראשון אחר 1-ב

צריכים לתת לחברת מל"מ התראה של בערך שלושה שבועות, אז אנחנו מניחים 

להגיד להם  6.11-התנאי המתלה הרביעי ונוכל עד השאם במהלך אוקטובר יתקיים 

 - - -תרימו שלטר, אז זה יהיה תאריך סביר, והדבר השלישי הוא 

 עד מתי הכנסת בפגרה? יעקב בורובסקי:

 זה לא תלוי, זה יהיה גם במהלך הפגרה. ר, אמיר גילת:"היו

 זה יכול להיות גם במהלך הפגרה?  יעקב בורובסקי:

 הוועדות לא בפגרה.  ערן הורן:

 כולל בחגים? יעקב בורובסקי:

 לא בחג עצמו, אבל בתקופת החגים.  ר, אמיר גילת:"היו

ע עד היום הקובע, זה מחולק עיקרי הפעולות לביצו ערן הורן:

לחמישה נושאים עיקריים שהם חמשת אבני היסוד של הרפורמה. אנחנו מתחילים 

בנושא, הנושא הראשון זה היערכות מקדימה שלנו כהנהלה וזה כולל שני דברים, 

אחד זה אותו מכרז לייעוץ ארגוני שיסייע לצביקה וכל מקום שבו כתוב כגורם 

 - - -ונה היא למנהל כוח אדם או כשיגיע סמנכ"ל אחראי מנהל כוח אדם, הכו

 במכרז יצא כבר?  יעקב בורובסקי:
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המכרז נמצא בלשכה המשפטית לאישור סופי,  צבי צימרמן:

 - - -אנחנו ממתינים שבוע, אנחנו מקווים 

 על איזה סדר גודל זה?  יעקב בורובסקי:

זה מתחיל עם יועץ או שניים, נראה איך זה  צבי צימרמן:

דם, זה פחות ממליון כאשר המטרה היא כמה שפחות, אבל כמה שיותר מתק

 - - -בנמרצות, כי 

גם עשינו הפקת לקחים מהענין של פילת, כל מה  יוני בן מנחם:

 שהיה קשור לביקורת על פילת, מנסים לצמצם את זה.  

 הוא נכנס בהדרגה.  יעקב בורובסקי:

 בדיוק.  צבי צימרמן:

עוץ הארגוני, כשהייעוץ הארגוני מייעץ המכרז ליי גאולה אבידן:

 למתפטרים מרצון. 

 הוא מייעץ לרשות.  ערן הורן:

 מייעץ לרשות בקשר למה?  גאולה אבידן:

בקשר למעבר למבנה ארגוני, צביקה יכול לפרט  ערן הורן:

 את זה. 

בניית עץ ארגוני חדש וייעוץ של בקרה על העץ  צבי צימרמן:

יועדים לעזוב אי אפשר למחוק אותם כי יש תקופת בתקופת הביניים, אלה שכבר מ

ביניים, חלקם ימתינו שנה, אז יש תקופת בינים של עץ ביניים, תהליך שלם שצריך 

להיות, מאוד מדוקדק, יש פה מעקב אחרי כל עובד עם ספירה מאדו מדוייקת. זה 

יווח נגעו בזה דרך אגב בגלל התסבוכות, כפי שקיבלתי ד ענפים שצריך, עד היום לא

ממרסיה, זה תחום שלא נגעו בו עד היום, פה ממש צריך מישהו שיבנה מחדש את כל 

התחום הזה. הוא גם ילווה אותנו בנושאים הפרקטיים ויש עוד תחומים, בניית 

 נהלים, הלשכה המשפטית ואנחנו נצטרך תמיכה.  170נהלים, יש לנו 

 מה התאריך שהראשון מבין המפוטרים מרצון גאולה אבידן:

 עוזב?
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יש שלושה חודשים, היום הקובע של הפרישה  צבי צימרמן:

מרצון, אז מתחילה ההרשמה, התחייבות של העובד, אלה השלושה חודשים, בתום 

 - - -השלושה חודשים אנחנו עושים ספירה מחדש 

אז ליום הקובע פרסמתם איזה שהם נהלים שמי  גאולה אבידן:

 - - -שרוצה לפרוש מרצון 

 זה עדיין מוקדם.  צבי צימרמן:

 - - - 1.11-אבל אם אתה אומר שהיום הקובע זה ה גאולה אבידן:

 - - -אם יהיה, עוד לא התמלא התנאי  יוני בן מנחם:

 - - -אני רק אומרת, קיימים לכם תנאים  גאולה אבידן:

במהלך אוקטובר אנחנו מתחילים, כבר יש תוכנית  צבי צימרמן:

 אב לפרישה. 

 יכנס לזה.תיכף נ ערן הורן:

מתחילים בכנסים, ירושלים תל אביב וכו', כנסים  צבי צימרמן:

של בנפיט, החברה שנבחרה, עם פניה לעובדים, הם כבר מכינים את הכנסים עם לוח 

מאוד מדוקדק, כל אחד מהעובדים יקבל דיווח, אני חוזר ואומר, התהליך הזה יהיה 

 עם התחייבות של העובד שהוא פורש. 

היום אנחנו רק במבוא, מבוא לרפורמה, אנחנו  גילת:ר, אמיר "היו

 נצלול אחר כך לכל הנושאים. 

הנושא השני הוא תוכנית עבודה, מאחורי המשפט  ערן הורן:

הזה יש תוכנית עבודה שלמה של אגף מערכות מידע שאם תרצו נראה אותה, שהיא 

ום הקובע, צריכה להביא את כל המערכות שנכתבו לצורך הרפורמה למצב תפעולי בי

שזה כולל את נושא השיבוץ, נושא הקצאות הסלים וכל מה שקשור לזה, שעון 

 נוכחות, דיווחים. 

אנחנו נכנסים לנושא הפרישה, הנושאים בתחום הפרישה, אחד זה נושא של לערוך 

מחדש את כל הנספחים של ההסכם, הנספחים של ההסכם זה או רשימות שמיות 

שמיות שאחר כך צריך לעשות שוב את החישובים של סיווגים שונים או רשימות 

 הכלכליים הרלוונטיים, מדובר בכמה עשרות מסמכים כאלה. 
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חברת בנפיט זאת החברה שמייעצת לפורשים, חברת מגדל זאת החברה שמבטחת 

את הפורשים בפנסיה צוברת לתקופת הגישור, כשמולה הכל סגור אנחנו רוצים 

רה מקרים לראות את החישובים שלהם, כי לעשות איזה הוא פיילוט קטן של עש

 אנחנו מתחשבנים איתם ביום שהעובד עוזב. 

מדי מינהל הגמלאות, צריך להתחשבן איתם על התנאים העודפים, אנחנו הפרשנו 

משכרו הפנסיוני, בשביל ההתחשבנות  25%חודש על כל עובד בפנסיה תקציבית 

ראשונה, ביום שלישי אנחנו הזאת לקחנו במשותף אקטואר, האקטואר הגיש טיוטה 

יושבים איתם ועם האקטואר במטרה לסכם ואז יהיה לנו כל פורש בפנסיה 

טנציאל מה הסכום שאנחנו צריכים להעביר בגינו למינהל ותקציבית מתוך הפ

 הגמלאות. 

מתוך אוכלוסיית החוזים האישיים,  30הפורשים  677חוזים אישיים, יש במסגרת 

לייצר את הרשימה הזאת, עובדי ש"א או ש"א לשעבר  תחת זה יש תוכנית עבודה

שיש חוות דעת משפטית שמתקיימים יחסי עובד ומעביד, צריך יהיה לקבל החלטה 

 - - -גם אצלם מי נשאר 

 מה זה ש"א? יעקב בורובסקי:

 ש"א זה שכר אומנים. ערן הורן:

 מה שהיה שוברי תשלום עכשיו זה שכר אומנים.  ר, אמיר גילת:"היו

היות ומרביתם עובדים במקומות אחרים הם  צימרמן:צבי 

יקבלו הודעה, או שאתם עוברים להסכם הקיבוצי, מי שלא, הולך למסלול של 

 פיטורין. 

 כמה כאלה יש בערך? ר, אמיר גילת:"היו

מועסקים מהסוג הזה. לא  140-יש בסך הכל כ צבי צימרמן:

 מישרות.  60-70-מישרות, אני מדבר על אנשים, זה יכול להצטמצם ל

 אצלי ש"א זה שיחה אישית. יעקב בורובסקי:

 קראנו לזה פעם ש"ת, שובר תשלום, זה עדיף.  צבי צימרמן:

אנחנו עוברים להסכמי השכר. אז גם פה יש את  ערן הורן:

אותה פעילות שצריך לעשות עם חידוש הנספחים, יש תוכנית עבודה של אגף כוח 
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ת נוהל שיחולק לעובדים, חלוקת כרטיסים, אדם להפעיל את שעון הנוכחות שכולל

קביעת האוכלוסיה שתדווח סלולרית, כל מה שקשור לזה. מודל קידום עיתונאים, 

בהסכם ששכר העיתונאים מתקדם כל שנה, להזכירכם מתחלק  3.5%זה אותם 

קידום בדרגות ואחוז מענקים  1.5%לשלושה חלקים, אחוז אוטומטי, 

ל שצריכה להיות מאושרת בהנהלה ואחר כך אצל דיפרנציאליים, יש טיוטת נוה

הממונה על השכר. מוכנות מערכת השכר במל"מ, זאת סידרה של פעולות טכניות 

שצריכה להתבצע עד היום, צריך לעדכן את סביבת הסימולציה, אחר כך לעשות 

 בדיקות ואז להעביר את זה לסביבת ייצור לקראת היום הקובע. 

 ם משהו מיוחד לרפורמה במל"מ? אתם פותחי יעקב בורובסקי:

נפתחה כבר מזמן סביבת סימולציה לצורך ניסוי  ערן הורן:

ותהייה שבה תוכנת הסכם הרפורמה, נעשו כבר בדיקות, כרגע צריך לעדכן את 

הנתונים לפי השכר האחרון, לעשות בדיקה אחרונה ואז זה יועתק למסלול הרגיל של 

 מל"מ.

 כסרגל הקובע? יעקב בורובסקי:

   כן.    רן הורן:ע

 זה יהיה הסרגל. יעקב בורובסקי:

כן. הכנת נהלי עבודה, נעשה מיפוי של נהלי עבודה  ערן הורן:

שחולקו לנהלי עבודה דחופים ופחות דחופים, את הדחופים שמנו לפני היום הקובע, 

 - - -את הפחות דחופים אחרי 

וצא נשמט פה הייעוץ המשפטי, מכיוון שכל נוהל י צבי צימרמן:

 - - -באישור הייעוץ המשפטי 

עובדים  23אנחנו נוסיף אותו. ויש אוכלוסיה של  ערן הורן:

 - - -ארעיים שהם במשך שנים רבות עובדים ארעיים 

למה כל נוהל יוצא באישור הייעוץ המשפטי,  יעקב בורובסקי:

המשפט הזה הוא משפט לא נכון מהותית, בהתייעצות עם הייעוץ המשפטי אבל לא 

 ישור. בא

 התכוונתי להתייעצות.  צבי צימרמן:
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אלא אם כן התבלבלנו. לא מאשרים, הייעוץ  יעקב בורובסקי:

 . המשפטי הוא גורם מייעץ

מעבר למבנה ארגוני חדש, אז עד היום הקובע  ערן הורן:

צריך להשלים לפחות את אישור המבנה הארגוני ולהתחיל לחשוב על תוכנית 

 המעבר. 

 - - -איפה עומדת ההידברות עם  :ר, אמיר גילת"היו

יש לנו שני נושאים של המבנה הארגוני שאנחנו  יוני בן מנחם:

צריכים אישור של ההסתדרות, אחד זה המדיה בערבית והשני זה המדיה החדשה, 

מחכים לשובו של ניסנקורן מחו"ל, כי אבא שלו קיבל שבץ מוחי ולקחו אותו לטיפול 

 בחו"ל. 

 ל את המבנה ונדרש להביע השגות.הוא קיב צבי צימרמן:

מה אנחנו עושים אם הוא לא חוזר עד היום  ר, אמיר גילת:"היו

 הקובע? 

 - - -אבל עוד לא התקיים התנאי  יוני בן מנחם:

 רק בן אדם אחד יכול לאשר? ר, אמיר גילת:"היו

 שר לפנות אליהם ולבקש שמישהו אחר. אפ מרסיה צוגמן:

 ישית ונעיר להם. אז נפנה פעם של צבי צימרמן:

צריך להתחיל כבר להתכנס כי אנחנו נכנסים  ר, אמיר גילת:"היו

 לחגים. 

 נוציא להם עוד תזכורת.  צבי צימרמן:

תוכנית השקעות בתשתית, יורחב בהזדמנות  ערן הורן:

אחרת. עכשיו אנחנו עוברים להסכם המימון. מה שיש לפני היום הקובע, אנחנו 

על השכר להתקשר עם אותו יועץ בודק שלפי ההבנות  צריכים במשותף עם הממונה

 איתו יקבע מה יהיה היקף השיבוץ המותר מעבר לסל. 

 שזה אומר?  גאולה אבידן:

שזה אומר שלכל עובד יש סל שחושב לו, מספר  ערן הורן:

פיילוטים הראו שהיקף השעות שחושב לכל עובד, אם מסכמים את הסכום המצרפי, 
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ת של המדיה ברדיו ובטלוויזיה, סוכם עם הממונה על מקשה על ההפעלה השוטפ

השכר תקופה של חצי שנה שבה נקבעה חריגה מותרת וסוכם שיהיה בודק חיצוני 

שיבדוק את ההסכמים, את הגמישות הניהולית, את הצרכים, מצב שגרה ומצב 

חירום והוא בסופו של דבר יקבע מה יהיה ההיקף המותר. הדבר השני הוא, היות 

מהדיווחים בהסכם המימון ובהסכמי השכר מחייבים חתימה של רואה שרבים 

חשבון אנחנו רוצים להתקשר עם רואה חשבון שירכז את כל הדוחות האלה וגם 

 יעביר לכם דוחות תקופתיים. 

 במשרד מסויים.  גאולה אבידן:

זה יהיה מתוך מאגר החשב הכללי, זה לא יהיה  ערן הורן:

 דל"ן? משרד מסויים. איפה אנשי הנ

 ממתינים בחוץ. יוני בן מנחם:

אתה רוצה להכניס אותם? אם כבר ברוך בא.  ערן הורן:

נתחיל בינתיים, עיקר הפעולות שצריך לבצע לפני היום הקובע בתחום הנדל"ן, 

 - - -לפנות את הנכס בירמיהו, יש את סוגיית המע"מ שהתעוררה ערב החתימה 

 יש משהו בירמיהו?  גאולה אבידן:

אנחנו מחוייבים לפנות אותו, פנוי מאדם וחפץ, יש  ורן:ערן ה

 - - -שם קצת 

 יש שם סרטים של הארכיון.   יוני בן מנחם:

 לגבי ירמיהו, עוד לא יצא מכרז?  יעקב בורובסקי:

 מכרז למה? ערן הורן:

 למכירת הנכס.  יעקב בורובסקי:

 - - -גבי שוחט מחזיק, הטכניקה היא  ערן הורן:

 הוא עושה את הכל, יופי, הבנתי.  :יעקב בורובסקי

לגבי לוד, יש סידרה של פעולות שכבר התחילו,  ערן הורן:

התקשרות עם אדריכל, יש משא ומתן עם העירייה על הסכם החכירה, הועברו להם 

הערות בשבוע שעבר מתוך מגמה לקבל חזקה על בנין העירייה הישן ויש איזה שהיא 

 גבייה מראשון ומתל אביב ללוד. תוכנית שנבדקת להעביר את סניף ה
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איפה עומד הענין של היכולת של החברה הכלכלית  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לוד לבצע 

 אנחנו בודקים, נגיש לכם דו"ח.  יוני בן מנחם:

 עד אמצע השבוע.  ברוך בורוכוב:

לגבי שערי צדק, נושא קידום התב"ע שיאפשר את  ערן הורן:

עדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם הרל"י ואני שיווקו ומיצוי הזכויות, ו

 מניח שזה היום יגיע לוועדת נדל"ן. 

אני מזכיר לכם שיש כמה דברים שמופיעים  ר, אמיר גילת:"היו

בהחלטת המליאה לגבי הרפורמה ואם נצטרך לעשות שם שינויים אנחנו צריכים 

המלצה למליאה, להחזיר את זה למליאה, לכן כינסתי את ועדת נדל"ן כדי שתגבש 

 כי אחרת אנחנו בהפרה של החלטת מליאה. 

אחד לא סותר את השני אלא אחד מייתר את  יעקב בורובסקי:

השני, אבל זה בעיה של המליאה. המליאה יכולה לקיים איזה ועדות שהיא רוצה, 

הסמכות לאשר היא לא סמכות המליאה, היא סמכות הוועד המנהל. המליאה 

את הביצוע, היא לא מאשרת. במבנה היא לא מאשרת ולכן מפקחת, המליאה בודקת 

אפשר שיהיו ועדות נדל"ן וועדות ניסוי וועדות מה שרוצים, הפורום הזה הוא פורום 

 שמאשר. 

זה תלוי בנושא, יש נושאים שזה כן בסמכות  מרסיה צוגמן:

 המליאה לאשר.

 כגון?  יעקב בורובסקי:

 - - -טת המליאה למשל היו דברים בהחל ר, אמיר גילת:"היו

 מדיניות. מרסיה צוגמן:

זה כן, זה מליאה פרופר, דיברתי על ועדת נדל"ן,  יעקב בורובסקי:

 לא על מליאה. מדיניות, ברור.

ועדת נדל"ן לא מחליטה, היא רק ממליצה  ר, אמיר גילת:"היו

 למליאה. 

 - - -כל ועדה של המליאה  יעקב בורובסקי:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 15 9.9.2012תל אביב, 

יש דברים מסויימים שמופיעים אני אומר ש ר, אמיר גילת:"היו

בהחלטות המליאה לגבי הרפורמה, אם למשל מדובר שם על החברה הכלכלית לוד, 

 - - -אני סתם נותן דוגמה 

סמכות ההחלטה היא של הוועד המנהל, המליאה  יעקב בורובסקי:

 צריכה לפקח על החלטות הוועד המנהל. 

 קיבלה?  ואם זה בניגוד להחלטה שהמליאה ר, אמיר גילת:"היו

אם זה בניגוד אז אחת משתיים, או שהמליאה  יעקב בורובסקי:

חרגה מסמכותה, כי המליאה באופן עקרוני לפי השיטה הזאת יכולה להחליט 

שמנהל הרפורמה יהיה יואב, זה לא בסמכותה. למליאה יש סמכויות וגם לנו יש 

 סמכויות וצריך לשמור על הסמכויות. 

 ב על זה עכשיו. לא נתעכ ר, אמיר גילת:"היו

עד כאן עד היום הקובע. אנחנו נראה עכשיו את  ערן הורן:

אותו סשן של הפעולות שצריכות להיות מהיום הקובע ואילך. זה באותם חמישה 

נושאים, אם נתחיל בפרישה, אז השלב הראשון הוא הפרישה מרצון ותוכנית 

מות לפי המתווה העבודה שמאחורי זה, אחר כך הפרישה בפועל מתבצעת בשלוש פעי

החוזים האישיים ושל  30, שוב להוציא לפועל את הפרישה של 20%-ו 40%, 40%של 

אותם עובדי ש"ת שדיברנו עליהם קודם. מבחינת ההסכמים הקיבוציים, צריך 

להתחיל לנהל את הנושא של המענקים של העיתונאים, צריך לנהל משהו שנקרא 

ית, העיתונאים עוברים לסולם שכר שכר וירטואלי של עיתונאים בפנסיה תקציב

חדש, לצורך פנסיה אנחנו ממשיכים לתחזק להם את השכר הישן. אנחנו נרצה 

באיזה שהוא שלב לממשק את כל מערכות רשות השידור למל"מ ולחסוך את 

העבודה הידנית ותחת נהלים יש את אותם נהלים שהוגדרו כפחות דחופים. מבנה 

 - - -ניהול העץ הארגוני החדש  ארגוני, תוכנית עבודה שלמה של

 באיזה מובן? ר, אמיר גילת:"היו

 של המעבר מעץ א' לעץ ב'. ערן הורן:

 בפועל. העברת העובדים וכו'.  ר, אמיר גילת:"היו

 כן, תהליך שמתבצע בו זמנית.  יוני בן מנחם:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 16 9.9.2012תל אביב, 

תוכנית השקעות בתשתית, אמרנו שלא נדון היום.  ערן הורן:

הלשכה המשפטית הכניסה לגנט סדרה של פעולות  לגבי חוק רשות השידור,

 - - -שצריכות להתבצע, אני אראה לכם 

כל הכללים שהוועד המנהל צריך לקבוע, כמו סדרי  מרסיה צוגמן:

 - - -פיקוח על גלי צה"ל 

 - - -הגשת הדוחות  ערן הורן:

 בסדר.  ר, אמיר גילת:"היו

רנו הסכם המימון. צריך להשלים את מה שדיב ערן הורן:

קודם לגבי הסל, יש סידרה ארוכה של דיווחים שיהפכו להיות תקופתיים גם מכוח 

מכתב ההנחיות של הממונה על השכר וגם מכוח ההסכם. כל נושא מקורות המימון 

שבהסכם המימון מחייב ניהול, כל הלוואה יש לה את הדרך שלה שבה מבקשים 

הסילוקין, תנאי הצמדה  אותה, יש את המועדים שאפשר לבקש, יש את הקמת לוח

מבחינת תוכנית הנדל"ן, צריך ותנאי ריבית, כל הדברים האלה מפורטים פה. 

להשלים את תהליך המכירה של הנכס ברחוב ירמיהו, ביום הקובע ימסרו ייפויי 

הכוח לממשלה, גבי שוחט יבטל את זכות החכירה מול מינהל מקרקעי ישראל ואז 

הנכס פה עד למועד הפינוי אין הרבה מה לעשות. הוא יוכל לשווק את הנכס. לגבי 

לגבי שערי צדק, יש את קידום התב"ע ויש את התרחיש שאם התב"ע לא מקודמת 

ההנהלה שיושבת בבנין שערי צדק בתרחיש מסויים תצטרך לעבור למיקום הזמני. 

לגבי רוממה, החשב הכללי יפעל לשיווק הנכס ובסופו של דבר נצטרך להגיע לדיור 

לגבי לוד, יש את אבני הדרך שמפורטים פה, קביעה ואישור אבני הדרך  הקבע.

להקמת המבנה זה משהו שאפשר גם להביא היום ולהעביר אותו לאוצר, הקצאת 

הקרקע בהסכם חכירה תכנון בניה ואיכלוס. כנ"ל בלוחות זמנים ארוכים יותר לגבי 

 דיור הקבע בירושלים. זהו, אלה הדברים. 

זה כאמור רק מבוא של סשן ראשון לקבל את  :ר, אמיר גילת"היו

 לוחות הזמנים. יש הערות, שאלות? 

 קודם כל יישר כוח על העבודה.  גאולה אבידן:



 
 ישיבת הוועד המנהל

 17 9.9.2012תל אביב, 

זה מוצג יפה ויש חשיבה, איזה באגים אתם  יעקב בורובסקי:

 רואים, מה החולשות של מה שהוצג?

הבעיה העיקרית זה להסיר את התנאי המתלה  יוני בן מנחם:

שהוא ועדת הכספים של הכנסת ואז אנחנו יכולים לקבוע את היום הקובע.  האחרון

אם אנחנו קובעים את היום הקובע אוטומטית, תתקן אותי ערן אם אני טועה,  

 . 12%-אנחנו יכולים לשלם את הכסף לעובדים, את ה

במשכורת דצמבר הם  1.11יהיה אם היום הקובע  ערן הורן:

 יקבלו את הכל. 

ואז זה מסיר מעלינו הרבה לחץ של העובדים  ם:יוני בן מנח

   האלה.  12%-ובצדק מחכים כבר תקופה ארוכה ל

 . 2008-זה הכסף שמשולם מ 12%-ה יעקב בורובסקי:

זה מה שמגיע להם מהמשק, תוספת כללית של  גאולה אבידן:

 המשק.

אני רוצה לעדכן אתכם בעוד דבר, אנחנו בדקנו את  יוני בן מנחם:

מנים שלנו, רצינו לתת לקראת ראש השנה איזה שהוא סכום מקדמה על תזרים המזו

, שמנו בצד את הכסף הזה, זה מחייב אישור של האוצר, עד היום לא קיבלנו 12%-ה

 מהם אישור ולכן אנחנו לא יכולים לתת להם את זה בראש השנה.

 אולי כדאי ללחוץ עליהם.  יעקב בורובסקי:

 שם. לחצנו, ערן היה  יוני בן מנחם:

הזדמנות לתת לקראת ראש השנה איזה שהוא  יעקב בורובסקי:

 סכום, אפילו ברמה של עידוד הרפורמה, פסיכולוגית. 

מחווה של רצון טוב. אפשר לשלם את זה בלי  יוני בן מנחם:

 אישור של האוצר? לא. 

 לא, עם אישור, צריך לדבר איתם.  יעקב בורובסקי:

לקבל פרטים, הם קיבלו  דיברנו איתם, הם ביקשו ערן הורן:

 - - -את זה במכתב ביום חמישי 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 18 9.9.2012תל אביב, 

הם ביקשו לגבי ההתקדמות של הרפורמה, הם  מרסיה צוגמן:

 - - -אמרו שזה תלוי 

אני בדעה שאתם צריכים ללחוץ, תלחצו, זה יכול  יעקב בורובסקי:

 להיות עידוד יפה. 

קשתי מרסיה, לפני היוצרים יש עוד סוגיה, אני בי ר, אמיר גילת:"היו

מהליווי המשפטי שאנחנו מקבלים לברר, יש פה חברים בוועד המנהל שמוטרדים 

לתהליך הרפורמה ונשאלה פה שאלה, האם משרדי עוה"ד שמלווים אותנו נמנים על 

צמרת משריד עוה"ד בארץ או שאולי כדאי לחזק את התמיכה המשפטית שאנחנו 

 מקבלים בנושא כל כך רגיש ומורכב כמו הרפורמה. 

יונתן פסי מלווה אותנו ברפורמה מהתחלה  סיה צוגמן:מר

ולהחליף אותו, מי שמכיר והיה מעורב בכל המשאים ומתנים ובכל ההסכמים, 

 עכשיו אין שום סיבה. 

 למה דווקא הוא נבחר? ר, אמיר גילת:"היו

 הוא נבחר במכרז, מכרז שהיה לפני שנה. מרסיה צוגמן:

רז, האם זה עוה"ד, האם הוא אבל מי השתתף במכ ר, אמיר גילת:"היו

 נחשב, נמנה על צמרת עוה"ד בישראל בתחום דיני עבודה? 

כן. ויאיר דוד יתן את הגיבוי אם כל אחד מהם  מרסיה צוגמן:

 יוזמן לשימוע או תוגש תביעה.

החשש הוא ששלוש תביעות יכולות לעצור לנו את  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הרפורמה והאם אנחנו 

יונתן ליווה אותנו בכל תוכניות החירום, כשהמצב  :מרסיה צוגמן

היה הרבה יותר קשה מיישום הרפורמה, כשהיו שביתות והיו עיצומים והשירות 

שקיבלנו ממנו היה שירות מעולה. עשינו מכרז, פנינו לכמה משרדים, אני כבר לא 

 - - -זוכרת למי זה היה, אבל הם הציעו את המחירים הכי טובים 

אולי השיקול פה לא צריך להיות כלכלי בנושא כמו  גילת: ר, אמיר"היו

 . Once in a life timeרפורמה שזה 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 19 9.9.2012תל אביב, 

על זה צריכים לדבר עם היועצת המשפטית, אני  מרסיה צוגמן:

כאחראית על התחום של דיני עבודה מאוד מרוצה מהעבודה שאני מקבלת מהם, 

ברג שהוא היה משרד במהלך המשא ומתן אנחנו התחלנו לעבוד עם המשרד של פיינ

הכי הכי, שלא נתן שום ייעוץ, לא היה פנוי אף פעם בשבילנו ומי שכתבה בסוף את 

כל ההסכם עם העיתונאים זאת הייתי אני כי לפיינברג לא היה זמן לשבת לפי 

הלחצים שלנו ויונתן ויאיר תמיד כשאנחנו צריכים אותם, לא משנה באיזה שעה, 

 תמיד מוכנים והם הוכיחו את עצמם.באיזה יום, הם תמיד זמינים ו

זה בסדר, אין לי, לגבי הזמינות שלהם אין לי מה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -להגיד 

 וגם לגבי האיכות.  מרסיה צוגמן:

איכות אני לא יודע, לכן אני שואל אותך, כי שיקול  ר, אמיר גילת:"היו

 בר הרבה יותר כסף. כספי יכול להיות פה, שהחיסכון בכסף יעלה לנו בסופו של ד

אני אומרת משהו מעבר לזה, מאחר והרבה דברים  גאולה אבידן:

התקבלו לא בזמנו של הוועד המנהל הזה, לא בזמנך ולא בזמן יוני, אני כן הייתי 

רוצה שלוועד המנהל יהיה ליווי משפטי אחר כדי שאנחנו נוכל לבחון את הדברים 

טרך לתת את, אנחנו אלה שמסתכלים בפרספקטיבה שלנו. מכיוון שאנחנו אלה שנצ

לאותם מפוטרים, אני רוצה להיות בטוחה שאכן כל המהלכים שעשו, כל מה שנעשה 

 אני יכולה לומר לאדם עם כל מה שזה כואב, אתה הולך הביתה.

לא הבנתי, מה זה מפוטרים, ההנהלה פועלת לפי  מרסיה צוגמן:

  -יאשר נוהל של איך מפטרים ההנחיות שהיא מקבלת מהוועד המנהל, הוועד המנהל 

 הוועד המנהל רוצה שיהיו לו כלים.     גאולה אבידן:

חוץ מזה שהאחרון שמחליט על פיטורין של בן  מרסיה צוגמן:

אדם זה הוועד המנהל עצמו. הייעוץ המשפטי שרשות השידור נותנת, רשות השידור 

 - - -לא מייצגת את העובד, רשות השידור מייצגת את רשות השידור 

 אמורה לייצג את רשות השידור. גאולה אבידן:

וככה גם המנכ"ל וגם הוועד המנהל. כמובן שאנחנו  מרסיה צוגמן:

מייצגים את רשות השידור ודואגים לזה, אנחנו זה אנחנו כולנו, כל מעשה שלנו הוא 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 20 9.9.2012תל אביב, 

בהתחשב בכל הזכויות של עובד. אז אין שום ניגוד עניינים בין מעשה שנעשה כדין 

המנהל להנהלה בענין הזה, להיפך, הוועד המנהל הוא שיחליט בסוף מי  הוועד

 המפוטרים הסופיים, לכל עובד יש זכות לערער לוועד המנהל על הפיטורין שלו. 

בכל אופן מה שאני אומרת זה שעל מנת שנקבל  גאולה אבידן:

 איזה שהיא תמונה שהיא אובייקטיבית עד כמה שניתן אני כן הייתי רוצה לשמוע

 עוד איזה שהיא חוות עת חיצונית.

 על מה, חוות דעת על מה?   מרסיה צוגמן:

על כל התהליך, על הנושא של ההסכמים, על  גאולה אבידן:

הנושא של התהליך פיטורין, אני לא רוצה להיכנס אפילו שמית אבל בהתוויה 

הכללית כשקבוצה כזאת מפוטרת באופן כזה וכזה, מי הם האנשים הספציפיים 

שבו באותה, פעם שעברה מה שאני הבנתי זה שישבו מספר אנשים והם שיחליטו שי

ם ההערכות האלה, איך בודקים אותם, איך בוחנים אותם, על פי ההערכות, הא

 - - -האם יש שם שאלות שהם 

 גאולה, בעיקר שאלת הפיטורין מטרידה אותך. ר, אמיר גילת:"היו

 כן. גאולה אבידן:

נו נקיים על זה דיון אז נחזיר את השאלה. יש אנח ר, אמיר גילת:"היו

עוד שאלות על הרפורמה? תכניסו את היוצרים. אנחנו עוברים לנושא הבא שזה 

 מפגש עם פורום איגודי היוצרים. 

שלום, אני אעשה הצגה קצרה של האנשים שהגיעו  אורי רוזנווקס:

יבר, מנכ"לית איתנו, אנחנו מייצגים את כל איגודי היוצרים בישראל, עופרה הי

איגוד המפיקים, אסף כרמל מנכ"ל איגוד הבמאים, רננה אסייג מנכ"לית איגוד 

התסריטאים, שחר בוצר מנכ"ל איגוד השחקנים, אני יושב ראש פורום היוצרים 

הדוקומנטאריים אורי רוזנווקס, יושב ראש איגוד התסריטאים עמית ליאור, 

ורלי אלמגור, יושב ראש איגוד היועצת המשפטית של איגודי היוצרים עוה"ד ד

בכוונה  אנחנו קודם כל רוצים להבהיר שאנחנויגאל מור. והבימאים יריב הורביץ 

הראשונית שלנו רצינו לפגוש את המליאה כולה, אנחנו עדיין עומדים על הדרישה 

הזאת ואנחנו מקווים, אמנם לא היה קוורום לפני כשבוע אבל אנחנו עומדים על כך 
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ה שהמליאה תכונס אנחנו רוצים להגיע ולהופיע בפניה, זאת היתה שבפעם הראשונ

הכוונה הראשונית שלנו. למען האמת אנחנו די הרהרנו הבוקר אם בכלל לבוא לפה, 

שהיו לנו תקוות מאוד גדולות לגבי רשות השידור, לגבי עם כל הרצון הטוב והעובדה 

עמים אנחנו וגם עמית וגם חזון רשות השידור, אנחנו מאוכזבים, אני לא זוכר כמה פ

הרבה מאיתנו היו בחדר הזה ולא יצאנו עם כלום, לא יצאנו עם שום דבר, כמעט 

כבר שנתיים מאז שאתה נכנסת לתפקיד אמיר, אני מצטער להגיד, לא זז דבר. ואם 

אני אהיה קצת בוטה, התחושה שלנו היא שאתם פשוט משתינים עלינו, פשוט 

חושה של איגודי היוצרים וזאת התחושה של אלפי משתינים עלינו בקשת, זאת הת

העובדים שאנחנו מייצגים שטורחים ועומלים על כל העשרות קולות קוראים שלכם, 

מגישים לכם מאות הצעות וכל שבוע רואים עוד קול קורא ועוד קול קורא ושום 

תשובה לא מגיעה. ובמקביל אנחנו רואים איך כל מיני גורמים מסויימים בחוץ 

ים עבודות עם פטור ממכרז, עם אלף ואחד דברים, אני אשאל שאלה רטורית, מקבל

כמה עלה להפיק את המפגש היומי עם אלי פיניש באולימפיאדה, על פי מה שאנחנו 

יודעים ואנחנו יודעים הכל, הסכומים האלה הם לא סכומים שמתקרבים למשהו 

ברים הראשונים שקיים בכלל בשוק המסחרי בישראל וזאת דוגמה אחת. אחד הד

את שהבטחת לנו אמיר, היה קיצור הבירוקרטיה, לא רק שלא קיצרתם 

הבירוקרטיה אלא הארכתם אותה. הארכתם את הבירוקרטיה. אתה בזמנו אמרת 

 נראה אתכם מגישים. לנו, הוצאנו קולות קוראים, 

מאחר ואנחנו חלק מהוועד המנהל לא נמצאים  גאולה אבידן:

שכשאתה מדבר, כנראה הם מבינים על מה, אנחנו לא כל במטריה אז הייתי רוצה 

 כך נוכל לעזור, כשאתה אומר דבר מסויים זה לא אומר לנו כלום. 

 - - -את צודקת  אורי רוזנווקס:

 תדבר לאוזניים לא מקצועיות.  גאולה אבידן:

אולי גם תרחיבי לו את הגדרת התפקידים כדי  יעקב בורובסקי:

  -הגוף שעוסק בביצוע, המליאה זה גוף שעוסק במדיניות שיבין שהוועד המנהל הוא 

 נכון והוא מפקח על הוועד המנהל.  אורי רוזנווקס:
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תן לי חצי דקה. הוא גוף שעוסק במדיניות, הוועד  יעקב בורובסקי:

המנהל זה הגוף שעוסק בביצוע, הוועד המנהל נותן דין וחשבון במעשיו לשר 

גב חברי המליאה, לא להתבלבל, כולנו חברי הממונה, המליאה היא גוף, כולנו א

המליאה, אנחנו בכובעים שלנו במליאה עוסקים במדיניות של רשות השידור, כלומר 

אם אתה מצפה שהמליאה תהיה זו שתחליט להקצות יותר כספים אתה טועה, 

 הוועד המנהל הוא הגוף שמקצה. זה הסבר כללי אבל נגעתי בו. 

תי, קודם כל אני לא אשלוף עכשיו את אני לא דיבר אורי רוזנווקס:

 חוק רשות השידור, אני יודע מה תפקיד המליאה ומה תפקיד הוועד המנהל. 

 אם אתה יודע, סליחה.  יעקב בורובסקי:

אני אתן לכם דוגמה בענין נוהל התקשרות שבו אני  אורי רוזנווקס:

וני או ביולי בקיא וזה נוהל התקשרות לסרטים תיעודיים בודדים. הנוהל פורסם בי

לסרטי תעודה בודדים של שעה, בקול הקורא הוסבר או נאמר שאתם מתכוננים 

סרטים מתוך הקול קורא הזה. הוגשו מעל  20סרטים, לא חובה אבל עד  20לממן עד 

ההצעות האלה במחלקת התעודה נגמר הצעות. בראשית אוגוסט הסינון של  300

עות, ההצעות שלכם עברו מיון ראשוני ואיך אני יודע את זה, כי אנשים קיבלו הוד

ועולות לוועדת התקשרויות. כמה הצעות מאז אותו יום, מתחילת אוגוסט, עברו כבר 

בוועדת התקשרויות, כמה, כאשר בנוהל החדש של נוהל התקשרויות כתוב שכאשר 

ההצעות מוגשות לוועדת התקשרויות צריכים תוך שבעה ימים לגלגל אותם הלאה. 

היה לו את המזל והוא עבר את ועדת ההתקשרויות, כמה זמן לדעתכם נניח ומישהו 

עובר עד שהוא יכול להגיע לחוזה, כמה חודשים, כמה זמן עובר עד שהוא יכול להגיע 

לחוזה, זאת מטחנת בירוקרטיה שאין לה שום דמיון לשום דבר שקורה במדינה 

ד המפיקים אסף הזאת, אני אומר לכם, אנחנו עובדים פה, למשל יושב ראש איגו

אמיר לא פה היום כי הוא בונציה, הוא זכה אתמול בפרס, יריב הורביץ מועמד לפרס 

האקדמיה, כולנו פה אנשים עובדים ובטופ של המקצוע שלנו. אין אח ורע 

 - - -מגיעים אלינו אנשים שנמצאים לבירוקרטיה שמתנהלת פה. נוסף לזה 

, כלומר בין הגשת מה המדרגות של הבירוקרטיה יעקב בורובסקי:

 בקשה לבין תוצאה איזה תהליך אתה עובר?



 
 ישיבת הוועד המנהל

 23 9.9.2012תל אביב, 

 זה חודשיים, פה זה שנה.  2בערוץ  אורי רוזנווקס:

 והתהליכים הם אותם תהליכים? יעקב בורובסקי:

אותם תהליכים בדיוק, לחתום חוזה. בלוויין  אורי רוזנווקס:

לו הרשות , ארבעה חודשים, יש גוף ציבורי שקוראים ובכבלים שלושה חודשים

השניה, ארבעה חודשים זה הרבה ועוד שם זה מכרז. פה זה פשוט סגה בלתי נלאית, 

היא בלתי נגמרת, אני מקבל תגובות מיוצרים שהגיעו כבר, עברו את ועדת 

התקשרויות ומגיעים לוועדת המשא ומתן, מיניתם שם אדם שאנחנו לא מכירים 

גיד את השם, אתם אחרי זה יכולים אותו אישית ואין לנו דבר אישי נגדו, אני לא א

להגיד, ראש חטיבת המבצעים וההפקות ברשות השידור, אדם שלא הפיק פריים 

 - - -בימיו 

 יראון רופין.  יוני בן מנחם:

אחראי על עשרות מליונים, לא הפיק פריים בחייו,  אורי רוזנווקס:

, הוא לא יודע אין לו מושג, אנשים נכנסים לחדר והם לא יודעים על מה הוא מדבר

עח מה הם מדברים, הוא מופקד על ההפקות החיצוניות של הרשות, הוא אמור לגלג 

אותם. עו"ד אחד שם מטפל בחוזים, זה פשוט, רבותי זה כספי ציבור, יש לכם 

מחוייבויות, אנשים כמונו, כמו כולנו שאין לנו לא פנסיה ולא יכולת לקבל אפילו 

ל מה שאנחנו יודעים לעשות, יושבים בבית על דמי אבטלה, אנחנו יוצרים, זה כ

חשבונם חודשים, כותבים הצעות, מגישים, וטוחנים אותם, טוחנים אותם עד דק, 

בעוד שמהצד אנחנו שומעים על כל הפרוייקטים שמאושרים תוך שבועיים, תוך 

שלושה, צריך ניראות, צריך שקיפות בדברים האלה, זה לא, זה פשוט מגוחך. אני 

 1.6-אני אתן לעוד כמה חברים לדבר, אבל בתחילת הדרך באנו ברצון טוב, באסיים ו

נייר עבודה שכלל את כל הדרישות וכל הדברים אנחנו הגשנו להנהלת הרשות 

שאנחנו חושבים, עמית אתה יכול לחלק להם את הנייר הזה, אות לא קיבלנו בחזרה, 

בענייני נאותות הפקה,  התייחסות מינימאלית, כלום. חודש אחרי הגשנו עוד בקשה

כלום, שום מילה מהמנכ"ל, שום התייחסות. אנחנו במשך חודשים ביקשנו את נוהל 

ההתקשרויות, רק אחריש הגענו למצב שהיינו צריכים לשלוח לכם מכתבים מעו"ד 
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קיבלנו את הנוהל. אנחנו אומרים לכם, אני פונה לחברי המליאה, אתה מר 

 - - -בורובסקי פירטת את התפקיד שלך 

 חברי הוועד המנהל. ר, אמיר גילת:"היו

חברי הוועד המנהל, אתה פירטת את תפקידך,  אורי רוזנווקס:

אתה גם אדם עם רקורד, אתם חייבים להתערב, אי אפשר להשאיר את הניהול של 

המקום הזה באופן שהוא נעשה, אין מצב, אין מצב, זה מגיע כבר עד פה, השטח 

איש שבאים  50שים שלנו שזה אלפי אנשים, זה לא תוסס ואני אומר לכם, האנ

ודופקים על הדלת בלוד, כשאנחנו נבוא זה יהיו מאות אנשים, חבל שנגיע למצב 

והיו  2011הזה, כי כבר נמאס לנו, נמאס לנו ואנחנו היינו איתכם בכנסת בדצמבר 

וכלום. וזה המצב, ואתם כנבחרי  הבטחות, הגענו אחרי זה לישיבות על ישיבות

ציבור גם אחראים על זה, גם ציבורית וגם אישית. ואנחנו נדע לדרוש את הצדק שלנו 

מכל מי שקשור לענין הזה, גם במליאה, גם בוועד המנהל וגם בהנהלת רשות 

 השידור. 

 רק הערה, אנחנו נציגי ציבור, לא נבחריו.  יעקב בורובסקי:

אני רוצה לציין שההצעות שנשלחות לרשות  יריב הורביץ:

הצעות של  3-4שידור זה לא הצעות של איזה אנשים הזויים, אני אישית מכיר ה

אנשים שהיו מועמדים לאוסקר בארצות הברית, אני מכיר הצעות של אנשים שזכו 

בפסטיבלים הכי גדולים לדוקומנטאריים על סרטים שרשות השידור הלוואי והיה 

אנשים שהביאו כבוד לה את הרקורד הזה, זה אנשים הכי רציניים במדינה, זה 

בקופרודוקציות ופרסים, זה אנשים שהכניסו כספים, מליוני דולרים למדינה הזאת 

מחו"ל , זה אנשים רציניים מאוד, זה אנשים הכי רציניים וההגשות שהם מציעים 

למרות ההצלחות האדירות שלהם בחו"ל, אני עובד עכשיו עם מפיק שהגיש הצעה 

שובה ושום התייחסות כשהוא היה מועמד כבר לרשות השידור ולא קיבל שום ת

פעמיים לאוסקר בארצות הברית. הכניס למדינה הזאת עשרות מליוני דולרים 

 בקופרודוקציות, אותו דבר. לא רציני חבר'ה, לא רציני.   

אני רק יכולה כמרכז שמקבלת את כל הפניות של  עופרה הייבר:

פירוש נורא מתוסכלים, גם המפיקים לומר לכם שהמפיקים נורא מתוסכלים, ב
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המנוסים שבהם, הם מקבלים, אם מישהו כבר מקבל תשובות אז התשובות הן 

באיגוד המפיקים, באתר של איגוד המפיקים מופיע פורמט של תקציב, תחזרו 

 - - -ותעבדו לפי הפורמט הזה, אני מקבלת 

 לא הבנתי. ר, אמיר גילת:"היו

ים, גם כאלה שעבדו שלחו מפיקים מאוד מנוס  עופרה הייבר:

איתכם ובוודאי כאלה שעובדים עם כל הגופים האחרים, לחפש איזה פורמט חדש 

שיש לרשות השידור עם איגוד המפיקים באתר איגוד המפיקים, אני מנכ"ל איגוד 

המפיקים לא מכירה את זה. צלצלתי אינספור פעמים אליכם, התחושה היא תחושה 

 - - -שאין להם למי לפנות 

 עם מי את מדברת כשאת אומרת צלצלתי? ורובסקי:יעקב ב

כשהפניה היתה משוש חזות, כשהיא הפנתה אותם  עופרה הייבר:

לאתר, השארתי לא מעט הודעות לשוש חזות, היא לא חזרה אלי, בסוף קיבלתי את 

 - - -זה מגורם אחר, איזה פורמט, הפצתי את זה לכל המפיקים 

כם ברות, עם מי אתם אבל מי איש הקשר לש יעקב בורובסקי:

 מדברים?    

זה תלוי באיזה שלב, אנחנו מגישים את ההצעות,  אורי רוזנווקס:

 - - -הן הולכות למחלקות השונות, מסוננות בתהליך הזה, מגיעות למשא ומתן 

יואב, אתה יכול להאיר את עינינו שנבין מה  יעקב בורובסקי:

 תרשים הזרימה הזה?

הוא, יש שני מסלולים, יש את תרשים הזרימה  יואב גינאי:

המסלול של הקול הקורא, הקול הקורא מעובד ונבדק ע"י המחלקות השונות, אם 

זה מחלקת תעודה, אם זה מחלקת דרמה וכו', משם זה עובר לוועדת ההתקשרויות, 

ועדת ההתקשרויות מאשרת או אינה מאשרת ומשם זה עובר למשא ומתן. במשא 

עבור עוד ועדה כזאת או אחרת אבל זה המסלול, זה ומתן נסגר ההסכם, זה צריך ל

 תרשים הזרימה.

 איפה החסמים במסלול הזה?   יעקב בורובסקי:
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חסמים, שוב, בכל שבוע אנחנו עושים ישיבת  יואב גינאי:

חסמים, אנחנו בודקים איפה דברים נתקעים, אני רוצה לומר לזכותו של המנכ"ל 

של משא ומתן, למשל בשבוע הבא יש מרתון שהוא מייצר בכל שבוע עוד ועוד ועדות 

 - - -של ועדות של משא ומתן 

 השבוע.  יוני בן מנחם:

השבוע הזה, יש ועדות על מנת לזרז את ההפקות  יואב גינאי:

 שתקועות מסיבה כזאת או אחרת, זה המסלול. . 

כמה סרטי תעדוה של שעה שהוגשו בקול קורא  אורי רוזנווקס:

 התעודה, עד היום עברו ועדת התקשרויות? והתמיינו כבר במחלקת 

אין לי פה את המספר המדוייק אבל הקול קורא  יואב גינאי:

 - - -ההוא עוד לא נבחן עד הסוף, אתה מדבר על סרטי תעודה בודדים 

איש  50סרטי תעודה בודדים שעברו את הסינון,  אורי רוזנווקס:

כמה מהם עברו עודת  קיבלו הודעות במייל שהם עברו לוועדת התקשרויות,,

 התקשרויות?

איש קיבלו הודעה שהם עברו  50-אני לא חושב ש יואב גינאי:

 לוועדת התקשרויות.

 עשרות אנשים קיבלו הודעה.   אורי רוזנווקס:

 - - -סרטי תעודה  10-20קודם כל מדובר על  יואב גינאי:

יש מצבים שמישהו קיבל הודעה שהוא עבר  יעקב בורובסקי:

 קשרויות וזה לא עבר?לוועדת הת

 אין דבר כזה.  יוני בן מנחם:

 השאלה אם זה נדון בוועדת התקשרויות. אורי רוזנווקס:

 זה יגיע, יש הרבה בצנרת.  יוני בן מנחם:

אני רוצה להגיד משהו מבלי להמעיט בשום דבר  דובר:

שאורי אמר פה ואפשר לשמוע ולהרגיש שהוא מדבר מדם ליבו, זה בנפשם של כולנו 

אנחנו מייצגים אלפי אנשים. אני רוצה להגיד משהו ברמת המקרו, אתם, הוועד ו

המנהל חייב להבין שאתם הולכים, זה כבר היסטוריה אבל הציבור, הערוץ הזה לא 
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 10קיים בשלט אצל הציבור, לא קיים, איך אומרים אנשים, זה בדרך להגיע לערוץ 

ם צריכים להבין שלא תהיה דרך . אבל זה לא קיים ואת11-לפעמים בטעות עוברים ב

ולא תהיה תקומה לערוץ הזה אם לא תעשו שימוש ביוצרים המוכשרים שנמצאים 

במדינה הזאת וזה לא יעזור, אפשר לדבר פה שעות על התקשרויות ועל 

הבירוקרטיה, בסופו של דבר זה ערוץ שנועד לשדר ורק בתכנים הוא יקנה את 

 כיוון בכלל.הציבור ולא בשום דבר אחר ואתם לא ב

 - - -אתה טועה     יוני בן מנחם:

אני דווקא רוצה להתחבר לנקודה שאתה סיימת  ר, אמיר גילת:"היו

כדי להגיד כמה מילים. קודם כל אני מברך על המפגש הזה, מבחינתי הוא מאד מיני 

רבים והיו כבר, לפעמים סטינו לערכאות אחרות ומקומות אחרים אבל אני רואה 

ם ההידברות ומכאן ואילך אני מקווה שהיא תמשיך ותתקיים. אם חשיבות רבה בעצ

זר היה נכנס לחדר היה חושב שאנחנו באיזה שהוא ניגוד עניינים או שאנחנו רוצים 

ככה ואתם רוצים ככה, בעוד שכולנו רוצים אותו דבר, שני הצדדים רוצים, גם 

, טובה יותר הרשות וגם היוצרים רוצים טלוויזיה, אני מתחבר למה שאתה אומר

ואנחנו פועלים במלוא המרץ ובמלוא העשייה כדי להביא לדבר הזה וכבר שינינו 

, אנחנו חילקנו כבר את כמה דברים. אנחנו העברנו את הפריים טיים לתשע

מהתקציב יוקצה לדרמה,  45%מליון לז'אנרים,  74-המיכסות של התקציב של ה

ים כבר על לוחות שידור חדשים לתרבות ובידור. אנחנו מדבר 30%-לתעודה ו 25%

בינואר ואנחנו בקרוב כבר נתחיל בדיונים על האישור שלהם, למה ינואר, כי אז 

כל אני לא רואה פה שום, ולכן  נתחיל לקבל את הפירות הראשונים, אז כך שקודם

אני כל פעם שואל את עצמי מחדש איך אנחנו מגיעים למצב הזה שאנחנו כאילו 

או עימות כשהמצב הוא בדיוק הפוך. אני לא מקל ראש בשום באיזה שהיא יריבות 

דבר שאתם אומרים ואנחנו נפתור את כל הבעיות, לפחות ננסה לפתור, לפחות נקיים 

דיונים רציניים על כל מה שנאמר אבל נקודת המוצא צריכה להיות ששני הצדדים 

עין בעין  רואים את טובת הרשות ואת טובת הציבור ואת טובת היוצרים אם תרצו,

וזאת נקודת המוצא ויכול להיות שיהיו חילוקי דעות במהלך הדרך אבל אנחנו 

 - - -חייבים להיכנס לפסים של הידברות כי אני לא רואה פה 
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שלחנו לכם מכתב  1.4-אבל איך זה יכול להיות שב אורי רוזנווקס:

 ולא עניתם לנו עד היום, איך זה יכול להיות. 

 י, אבל לא הפרעתי לך.אור ר, אמיר גילת:"היו

שמענו את זה אלפי פעמים, מאות פעמים שמענו  אורי רוזנווקס:

 את הנאום שלך. 

אבל תן לי לסיים, אני לא הפרעתי לך. אתה באת  ר, אמיר גילת:"היו

 לדבר או לשמוע?

 לדבר. אורי רוזנווקס:

 וגם לשמוע?  ר, אמיר גילת:"היו

 לדבר. אורי רוזנווקס:

 אם רק לדבר אז אני אשתוק.  ר, אמיר גילת:"היו

אתם הרי לא מקשיבים, הרי את הנאום הזה  אורי רוזנווקס:

שמענו ממך עשר פעמים, הגשנו לכם באפריל נייר עם כל הזה, כלום, שום דבר, שום 

תגובה, יש פה את כל המרכיבים של עבודה עם השוק העצמאי, כלום, אתה את 

 פעמים אומר, אנחנו לא באותו צד. 20-ר והדברים האלה שמעתי אותך עש

 אז אני שותק. ר, אמיר גילת:"היו

 אתם לא רואים אותנו ממטר, זה הענין. אורי רוזנווקס:

 אני שותק, תמשיכו לדבר.  ר, אמיר גילת:"היו

אני רק רוצה התייחסות לנושא אחד ולהוסיף  שחר בוצר:

לעמוד במחוייבות שלכם ם עלו אותו. התייחסות זה האם אתם עומדיונושא שלא ה

הנושא הנוסף שאני רוצה להגיד לכם זה שגם  ? ואיך בדיוק. זה אחד. 2012בשנת 

האיגודים פה הם איתנו ביחד למען היצירה ושתהיה יצירה ברשות השידור, אני 

חושב שהבג"צ שלנו בנושא הזה עזר לכם להביא את הרפורמה ולהביא אותה למצב 

דוגמה, ישבנו עם ערן ועם צוות מטעמכם במאי לגבי שיש על מה להתווכח, קחו ל

חידוש ההסכם לגבי העסקת שחקנים, היום אתם מעסיקים שחקנים, מנסים 

להעסיק שחקנים בתנאים שלא מקובלים עלינו ולא קיימים בשוק. הובטח לנו 

שיחזרו אלינו, העברנו את כל המסמכים למחרת, הובטח לנו שיחזרו אלינו תוך 
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ום לא קיבלנו תשובה. אנחנו יודעים בדיוק איפה זה תקוע, זה תקוע שבועות, עד הי

 אצל המנכ"ל שלא אישר, זה מה שערן אמר. זה תקוע אצלך, אתה לא מאשר לנו. 

 לא.  ערן הורן:

 זה המצב. שחר בוצר:

 זה לא המצב. ערן הורן:

 לפני שבועיים דיברנו בטלפון. שחר בוצר:

 ובה ותקבלו תשובה. המצב הוא שהתחייבנו לתש ערן הורן:

 ?2013-מתי נקבל, ב שחר בוצר:

אני בכל זאת אשלים את הדברים שלי ברשותכם,  ר, אמיר גילת:"היו

אז א' אני עומד מאחורי כל מילה שאמרתי, להציג את זה כאילו לא נעשה פה שום 

דבר בשנה או בשנתיים האחרונות, הוועד המנהל הזה הוא שנה ומשהו אז אני 

ה הזאת, זה פשוט עיוות של המציאות, נעשו פה הרבה דברים כולל מתייחס לתקופ

במה שפתחת, הנוהל של קיצור ההליכים אושר, הוא קיים, אין מה להשוות בכלל 

את המצב היום לעומת המצב שהיה לפני שנתיים, הן מבחינת קיצור הליכים, הן 

לא לפי  מבחינת כינוס ועדות ההתקשרויות שמתכנסות לפחות פעם בשבוע, אולי

ו הרבה דברים יהסדר שלכם, אולי לא לפי הטעם שלכם אבל הן מתכנסות ועוד יה

שישתנו בקטע הזה. עוד פעם, אנחנו לא פועלים בחלל ריק, אנחנו כולנו יודעים במה 

עסקנו בחודשים האחרונים, אם לא היינו עוסקים בזה אז הישיבה הזאת לא היתה 

, אז להגיד שהכל זה, שלא נעשה כלום ידורמתקיימת כי היינו סוגרים את רשות הש

זה פשוט עיוות של המציאות. היינו צריכים לפתור את בעיית הרפורמה, חתמנו עליה 

לפני פחות מחודש, או חודש, בתחילת אוגוסט, יש עוד כמה דברים שאנחנו עדיין 

מטפלים בהם כי אחרת היא לא תצא אל הפועל, אנחנו ממש בסוף הדרך, שלושה 

עתי הוא פתיר רבעת התנאים המתלים כבר הוסרו, נשארנו עם משהו שלדמתוך א

נתפנה לעסוק בדברים האמיתיים, הרי כולנו פה בשביל התוכן, בימים הקרובים ואז 

אז אני רק אומר שאנחנו לא בעימות ואני כן רוצה את ההידברות וגם קיימתי 

רי הרב ברפורמה ולא הידברות, אנחנו פעלנו, אני מודה שהשקענו את רוב הזמן לצע

בתוכן אבל זה לא אומר שלא עשינו דברים גם בתוכן, גם בשמירה על ההקצאה של 
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העוגה כדי שהדברים לא ילכו רק למה שנגדיר פה כשטויות אלא גם לדברים ערכיים 

של הפקות מקור ילך לדרמה אז זאת  2012מתקציב  45%-ואם קיבלנו החלטה ש

לפחות  30%-לתעודה זאת אמירה ואם חלק מהשילך  25%אמירה ואם מדברים על 

ילך לתרבות ובידור ולא רק לדברים איזוטריים כמו ש אתם נוהגים להגדיר ולא 

ניכנס פה לדוגמאות, אז זאת אמירה וזאת רק התחלת הדרך. זה אחד. שתיים, אני 

מתחבר למה ששחר אמר, החוק הזה עבר באפריל, עד אפריל היינו במצב אחר, בחוק 

שידור עם המתווה, אני מתייחס למתווה של השקעה בהפקות מקור, הוא רשות ה

מאפריל ואני כבר לא מדבר על פסח, חגים וכו', שעברנו בדרך. היום אנחנו 

בספטמבר, פחות מחמישה חודשים ברוטו היה להשלים פערים של שנה שלמה, אז 

הקשים ברור שתהליך הסינכרון מול המחוייבות שלנו ומול המציאות והתנאים 

ואנחנו לא יכולים לשנות את רשות השידור את נהליה ונוהגיה ביום, אבל יש 

סינכרון. התשובה המפורשת לשאלה שלך היא כן, אנחנו נעמוד במחוייבות שלנו 

. אבל תבינו שיש משחתת, מסובבים אותה עכשיו לכיוון חדש, 2012בחוק לגבי שנת 

ני לא מתחמק, אנחנו נעמוד אז לוקח קצת זמן עד שמסתנכרנים ועם כל זה א

, אבל תבינו שבנושא של שחרור חסמים עם כל המאמצים 2012-במחוייבות ב

שנעשים ושמעתם זה לא דברים שיכולים לקרות ביום. אז עכשיו סיימנו את 

של המליאה שהיתה אחרי הרפורמה התכוונתי להזמין הרפורמה, בישיבה הראשונה 

בשביל לא לדחות אתכם ושתפרשו את זה אתכם, הוזמנתם אבל לא היה קוורום, 

בפרשנויות שונות הזמנתי אתכם גם להיום ובואו נתחיל לדבר על הדברים 

המהותיים שאתם מבקשים לבדוק. אבל אני רוצה פה את הרושם שכאילו לא נעשה 

 כלום וכאילו אין שינוי, זה פשוט עיוות של המציאות. 

מה פרוייקט תעודה אז אנחנו שואלים עוד פעם כ אורי רוזנווקס:

 וכמה פרוייקט דוקו נחתמו מתחילת השנה. 

 - - -אבל למה אתה שואל  ר, אמיר גילת:"היו

 מה השאלה בעצם?  יואב גינאי:

 כמה פרוייקטים נחתמו מתחילת השנה.  אורי רוזנווקס:

 בסוף השנה תקבלו את הדו"ח.  יוני בן מנחם:
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אשפר היה להבין הגשתם ביוני דו"ח לכנסת שאי  אורי רוזנווקס:

 ממנו. 

 אבל יש דברים בצנרת. יוני בן מנחם:

אבל בצנרת, אנחנו מסבירים לכם, ועדת  אורי רוזנווקס:

 - - - 250התקשרויות, ועדת פטור ממכרז, ועדת 

 יש נהלים ֶברשות השידור. יוני בן מנחם:

משא ומתן, זה מטורף. אתם מושיבים שם אדם  אורי רוזנווקס:

מיו, אנשים חוזרים אלינו ואומרים שאין עם מי לדבר, אנחנו שלא הפיק דבר מי

 מדברים באשכוליות ואתם עונים לנו בתפוזים. 

אני רק רוצה להגיד שלא יתקבל הרושם שאני  ר, אמיר גילת:"היו

חושב שהכל תקין ושאין מקום לשיפור, למרותה דברים שאמרתי בהתחלה ואני 

ית כדי שנוכל לראות מה הבעיות ולטפל מוכן לשמוע הכל אבל תדברו בצורה עניינ

 בהן. 

אז לדוגמה אנחנו רוצים להעיר שנוהל ההתקשרות  אורי רוזנווקס:

 החדש שאנחנו קראנו הוא מזעזע. 

 מאיזה בחינה? ר, אמיר גילת:"היו

שזכות ההצבעה נלקחה ממנהלי המחלקות ויש  אורי רוזנווקס:

טוקול, אתם הורדתם משם אוטוריטה מוחלטת למנכ"ל, שאין חובה לרשום פרו

 סעיפים שזה פשוט לא יאמן. 

אין לי את הנוהל כאן אבל זה לא אוטוריטה של  ליאת בלום:

 - - -המנכ"ל, האפשרות של המנכ"ל 

 אני אשמח אם דורלי תתייחס לזה.  אורי רוזנווקס:

האפשרות של המנכ"ל להכריע היא רק במקרה  ליאת בלום:

 שאין הסכמה של חברי הוועדה.

 אין הצבעה.  ורי רוזנווקס:א

אין הצבעה מכיוון, תראה אורי, היו המון חשיבות,  ליאת בלום:

מי כמוך יודע, עשינו עשרות נהלים ותיקנו, יש גם קצת גורמים מקצועיים בתוך 
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בים ומנסים למצוא את הדרך היעילה, זכות ההצבעה לא הרשות שיושבים וחוש

ה בעבר וגם בתקופת שקלאר חמש הוכיחה את עצמה, היא לא הוכיחה את עצמ

שנים נערכו הצבעות בודדות, בפועל ישובים אנשי תוכן ומתדיינים ובדרך כלל 

 מגיעים להסכמות. 

יש שם פטור מטורף ממכרז, העליתם את זה  אורי רוזנווקס:

  בעשרות אחוזים. 

הסמכות שניתנה למנכ"ל, אני מזכירה לכם  ליאת בלום:

מעבר לוודת התקשרויות ומעבר לזה שיש מנהל שהמנכ"ל הוא העורך הראשי, 

מחלקה ומנהל חטיבה ומנהל טלוויזיה יש עורך ראשי ולכן במקום שלא תהיה 

הסכמה ואחרי דיון מעמיק של אנשי תוכן, דרך אגב אני וערן לא מצביעים כי אנחנו 

לא מתערבים בענייני תוכן ולכן השארנו את זה לאותם מנהלי תוכן, זכות המנכ"ל 

ה להכריע, הוא יתן את הדין בסופו של דבר למסך. מה גם שלא נתנו לזה זמן, צריכ

, בוא ניתן לנוהל לרוץ לפני שאנחנו קוטלים אותו. אנחנו 2008-גם הנוהל שאושר ב

 כאן, אנחנו נשנה אם צריך, אנחנו כבר שינינו אותו כמה פעמים ואתם יודעים את

 זה, בואו ניתן לו לרוץ. זה דבר ראשון. 

 למה הורדתם את הסעיף על כתיבת פרוטוקול שם? י רוזנווקס:אור

 - - -לא ירד סעיף, הסעיף היה  ליאת בלום:

היה סעיף שהתייחס לנושא של נוהל הדיונים  דורלי אלמגור:

 - - -ודיבר על כך שצריך לנמק החלטות, להסביר למה חלופות נדחו 

 ומה נשאר?  ליאת בלום:

 רבה הצער לא נשאר הרבה.מאותו סעיף למ דורלי אלמגור:

נשארו אותם דברים מהותיים בדיוק, אותם  ליאת בלום:

 - - -דברים בדיוק, הרעיון היה כשעברנו על הנוהל הזה

 זה ירד לגמרי. דורלי אלמגור:

 ראינו שהדברים חוזרים על עצמם.  ליאת בלום:

גם אמפירית, לא היתה ישיבה אחת שלא יצא  ערן הורן:

 פרוטוקול מפורט.  
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אני דווקא בעד ללכת, פגישה כזאת צריכה ללכת  יעקב בורובסקי:

למקרו ולא למיקרו, מה שאתם משדרים פה זה משבר אמון, זה מה שאתם 

משדרים. מה שאמר לכם אמיר אני יכול להגיד לכם בתור חבר הוועד המנהל שנמצא 

ן איך , לכפה בדיונים, אתם הפכתם למנוף לרפורמה וזה נכון, אתם מנוף לרפורמה

 - - -מליון ובשנה הבאה  45שהדברים לא יסתובבו השנה תסתיים עם 

 מליון.  74לא,  יוני בן מנחם:

, וכפי שהתחייבנו להג"צ כך יהיה. כל 74סליחה,  יעקב בורובסקי:

הרפורמה נועדה כדי לפנות תקציבים כדי שכך יהיה. עכשיו מתחיל הדיון על התוכן 

 של מה נכנס בסכומים, זה הדיון.

 60אגב   הוועד המנהל הזה עוד לפני הבג"צ אישר  ר, אמיר גילת:"היו

 מליון שקל לתוכן.

נכון, אנחנו, ביוזמתנו, אני לא זוכר עם מי נפגשתי  יעקב בורובסקי:

אבל דיברו איתי ואחרי זה דיברתי כאן, תראו, אפשר לבוא ולהכות על העבר ואפשר 

התעלם מנתונים. אנחנו מחוייבים להגיד שהעבר מנבא את העתיד, אבל אי אפשר ל

בחוק, אין מצב שאנחנו לא נשקיע את הסכומים שהתחייבנו להם. אנחנו הולכים 

לפטר אנשים כדי שלכם יהיה כסף. אבל זה לא כדי שלכם יהיה כסף אלא כדי 

שבאמת יהיה שידור ציבורי טוב יותר. כך אנחנו מסתכלים על הדברים. כיוון שכך 

ברים, נדמה לי שהצדדים נמצאים בסוג של שעת כושר רק אנחנו מסתכלים על הד

שהם שכחו או לא יודעים שהם בשעה הזאת. לו הייתם מבינים שאתם ואנחנו באמת 

באותה סירה כי הכסף יוצא, הדיון עכשיו הוא לאן הכסף הולך. אני אומר לכם 

ם שהייתי מוכן למנגנוני ליווי מסודרים עד רמת היעדר החשדנות. אם מישהו מכ

חושב להתערב בנהלים הפנימיים של רשות השידור הוא חי בטעות נוראה. הנוהל לא 

מעניין אותך, לדעתי, הנוהל לא צריך לעניין אותך, מה שצריך לעניין אותך זה שיש 

פה גוף שמוציא ים של כסף, שינה את סדרי העדיפויות שלו, מכוון אליהם, אתה 

ותה מידה יכול להגיד לך שאתה רוצה יכול להגיד נו באמת עד מחר, אבל אני בא

 להיות זה שקובע את הטעמים האינסופיים והתשובה היא לא.
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לא, אני רוצה שאנשים שלנו שמגישים יראו חוזים,  אורי רוזנווקס:

 זה מריחה אחת אחרי השניה.

אז זה מריחה, אז אני רוצה למרוח את החברים  יעקב בורובסקי:

ה, הצגתם את הדברים, אני רוצה למרוח את שלך, אותך אני לא יכול. באתם הנ

לנו יש אינטרס לבוא עם השידור החברים שלך, אותך אי אפשר למרוח, הבנתי. 

הוא הטעמים של  הטוב ביותר שניתן לתת, היכולת שלנו לקבוע מה הוא הטוב ביותר

רשות השידור, עם אנשי רשות השידור, אנחנו סומכים עליהם במאת האחוזים 

ם שיואב גינאי, כך אנחנו חושבים, יכול להיות שאנחנו טועים, יכול ואנחנו חושבי

 להיות שככה, בשבילנו יואב גינאי הוא הגורו ואחריו יש מנכ"ל. 

בחייך, יש פה אנשים שעובדים במגזר הפרטי  יריב הורביץ:

 רייטינג. 30%עם  2שהצליחו בתקציבים של חצי ממה שיש לכם לעשות את ערוץ 

 נכון. יעקב בורובסקי:

בתקציב כזה אני זכיתי בונציה עם החרצופים  יריב

 , אז אתם לא מתייעצים איתנו. 0.1בזמן שאתם עשיתם תקציב כזה על רייטינג 

הגעת למשפט, בדיוק הגעת למשפט, אז מאוד יכול  יעקב בורובסקי:

להיות שאנחנו נבקש מכם שתהיו חלק מתהליך ההתייעצות ובתנאי שלא יהיה מצב 

יהיה מצב שכל אחד יקדם את האינטרס האישי שלו, את  עניינים, שלאשל ניגוד 

תיקבע קבוצה מטעמכם שהיא קבוצת ידע, איכות, מאוד יכול להיות שזה ציר שיודע 

אחרי זה לייצר את ההידברות האמיתית. כדי שלא תחשדו חס וחלילה ביואב גינאי 

 - - -שהוא לא יודע מה 

 1.4-לגבי משהו שאנחנו באולי אתה לא מעודכן  רננה אסייג:

  ביקשנו כבר שנהיה עם צוותים כאלה, אבל הצוותים האלה עדיין לא קורים. 

אני מעודכן בדבר אחד, שהוא לדעתי הדבר הכי  יעקב בורובסקי:

שאני לא רואה שיש  1.11-הוא הדבר הכי חשוב בעולם, עד ה 1.4-חשוב, מבחינתכם ה

, אז אני מעדכן אותך שהוועד המנהל הזה רפורמה, שכסף נכנס, זה דיבורים באוויר

את כל תשומת הלב שלו העיק ומעניק עדיין לחתימה שתוביל את הרפורמה. כרגע 
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יהיה פה כסף.  1.11-אנחנו משוכנעים אחרי החתימה שהכסף יגיע, אנחנו מקווים שב

 - - -כיוון שכך בואו לצוותים, בואו לשיתוף הפעולה 

 - - -אלה, אתם מדברים כאילו אבל אין צוותים כ רננה אסייג:

 - - -אבל בואו, אין, לא רוצים צוותים  יעקב בורובסקי:

 רוצים צוותים אבל זה לא קורה.  רננה אסייג:

הסיבה שאנחנו נמצאים פה זה בדיוק הסיבה  עמית ליאור:

אנחנו הוצאנו שני מסמכים שמאוד חשוב שיתייחסו אליהם, המשחתת  1.4-הזאת, ב

לכיוון הנכון לפני שהיא שטה לכל מיני כיוונים לא רצויים או  באמת הפנו אותה

המשחתת ש ו נמצאים פה מהסיבה שאנחנו רוציםשהיא תטבע חס וחלילה ואנחנ

הזאת תגיע למקום הטוב ביותר. בשני נושאים, שני מסמכים מאוד עקרוניים יצאו 

, אנחנו לא מאיתנו אליכם, אחד מדבר בדיוק על הענין הזה שאנחנו נתחלק לצוותים

רוצים לנהל את הערוץ, יש לנו מספיק לנהל את האיגודים שלנו, אנחנו לא מתכוונים 

לנהל את הערוץ, ברור לנו שאנחנו לא צריכים לנהל את הערוץ אבל נמצאים פה 

אנשים שבאמת, אני עושה סיבוב שני בתור יושב ראש איגוד התסריטאים רק 

נפתח  1ד שאני רוצה לראות את ערוץ מסיבה אחת והצהרתי ביום שנכנסתי לתפקי

ה הזאת אנחנו נמצאים הכי חשוב לתרבות הישראלית. מהסיב מחדש כי זה הערוץ

פה ואם אנחנו שולחים לכם שני מסמכים, אחד שמבקש מכם, בואו נתכנס, בואו 

נשב בקבוצות העבודה, אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רוצים לעשות מחטף על 

כי אנחנו חושבים  2ם לעזור לערוץ הזה להיות יותר טוב מערוץ הערוץ, אנחנו רוצי

וגם בנאותות ההפקה שיצא מסמך שאומר  2שהוא צריך להיות יותר טוב מערוץ 

אתם לא בכיוון, מה שאתם מציעים מבחינת נאותות ההפקה גורר את השוק כלפי 

ים על מטה ובמספרים האלה לא תקבלו, למרות שהגישו ואנשים יגישו כי הם נאבק

הקיום שלהם, אתם לא תקבלו משהו טוב למסך. שני הדברים המאוד עקרוניים 

האלה, איך לעשות ובכמה לעשות, שיצאו מסמכים מאיתנו, פשוט הסיבה שאנחנו 

 . פה זה שלא קיבלנו תשובה, זאת הסיבה היחידה

במשך שנה ישבו שני אנשים שיושבים פה בחדר,  עופרה הייבר:

בו איתנו במשרד שלנו ודנו על זכויות, על חלונות, על גם ליאת וגם ערן, יש
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קופרודוקציה, הכל נעצר. אחרי אחת הישיבות שהאנשים שלנו היו אצלכם נאמר לנו 

 תקבעו פגישה ממשיכים עם זה. אני עדיין מחכה לטלפון הזה. 

ביקשנו פגישה עם ראש מחלקת הדרמה ועלינו  שחר בוצר:

לת דיון איתו, יאמר לזכותו  שהוא היה על לירושלים והתחלנו איזה שהיא התח

הכיפאק והתחלנו לדבר, אבל זאת התחלה של התחלה ויש כל כך הרבה דברים לדבר 

 - - -עליהם כמו הדו"ח שלנה הבאה וחבל שאנחנו 

הבעיה היא שכל הפגישות שלנו בפורומים האלה  יריב הורביץ:

אווירה כמו שהפגישה הגדולים, לפחות שאני נכחתי בהם, הם תמיד מסתיימים ב

הזאת הולכת להסתיים פה, טובה, בהמשך שיתוף פעולה שאנחנו רוצים ואתם 

רוצים ומה שחשוב לנו זה המסך וכו', אבל כשיוצאים מפה ומרימים טלפון בעוד 

יומיים ורוצים לקבוע פגישה ורוצים לקבל תשובה על מכתב, אז לא מקבלים 

 תשובות וזאת הבעיה.

לזה פתרון, א' בואו נסכים שאנחנו מסיימים  יש יעקב בורובסקי:

ענין צריך להיקבע איש קשר, באווירה לא טובה, בואו נתחיל בזה, אבל לעצם ה

איתם אתם מדברים, כי הם האנשים שעוסקים בענין ואיתם אתם מנהלים ש אנשים

את הדברים. אנחנו יכולים לצורך הענין לוודא אחת לזמן, אנחנו יכולים לקבוע 

שיודע לוודא שהפגישות מתקיימות, שהדברים נמצאים, לבקש דיווחים מנגנון 

 - - -משותפים, את זה אנחנו יודעים לעשות 

כל הדור שיושב פה גדל על הערוץ הראשון, כולנו,  יריב הורביץ:

היו תוכניות נהדרות, כל הדור שיושב פה ראה טלוויזיה טובה ורצה לעשות טלוויזיה 

 , איפה אתם. 2הערוץ הראשון הוא עשה את ערוץ ומה הוא עשה מההשראה של 

אני מאוד רוצה להתחבר לדברים שאתה אומר,  דורלי אלמגור:

שאמון זה דבר שאפשר לתקן וזה נבחן במעשים. יש את הזמן ואת אני חושבת 

הנכונות לעשות את זה ממחר. אני חושבת שהנסיון של הקבוצה שיושבת פה מול 

ים מלמד אותנו שיש דבר כזה הידברות עם מועצות גופים אחרים שעוסקים בשידור

שמסדירות שידורים, בליש זה יתפס כמשהו שמנהל את רשות השידור, נוהל 

ההתקשרות הזה זה לא איזה שהוא משהו פנימי, זה משהו שמטרתו ומעמדו הוא 



 
 ישיבת הוועד המנהל

 37 9.9.2012תל אביב, 

כזה שנותן אפשרות ליוצרים לצפות מה רוצים מהם, איך הם צריכים להתנהל, זה 

לכוון התנהגות, זה לא משהו שאמור להיות דבר פנימי של רשות משהו שאמור 

 השידור.

 מי אמר שהוא פנימי? יעקב בורובסקי:

 קודם קצת נסגרת כשדיברנו על הנוהל הזה. דורלי אלמגור:

 לא, נסגרתי באופן עקרוני. יעקב בורובסקי:

אני חושבת שאם במועצות אחרות יש דבר כזה של  דורלי אלמגור:

 - - -דה שוטפות פגישות עבו

דורלי היתה היועצת המשפטית של מועצת  ר, אמיר גילת:"היו

 הכבלים. 

נכון ואתה יודע היטב שגם באתם אלינו ודיברתם  דורלי אלמגור:

 - - -איתנו וביקשתם 

 בכובע אחר.  ר, אמיר גילת:"היו

בכובע אחר ונפגשנו בפגישות עבודה שוטפות ואני  דורלי אלמגור:

ם התקדמות. אני חושבת שדווקא רואים את זה מאוד בברכה חושבת שהיתה ג

להתייעץ גם בנושאים של נאותות הפקה, מבקשים את נספח נאותו הפקה, זה משהו 

שצריך להיות לכם אינטרס לחלוק איתנו, הרי בסך הכל מי יותר מהיוצרים עבד מול 

במה שהיה הרשות השניה על כללי הנאותות הפקה, הרי אתה ישבת איתי והתעניינת 

לנו להגיד בנושאים האלה, צריך למסד את מערכת היחסים הזאת לפגישות עבודה 

 ואני חושבת שיותר פתיחות לקבלת מידע מכם, גם לגבי הפקות. 

 אני לא חושב שיש לי בעיה של פתיחות, להיפך.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -קודם נאמר חכו לסוף השנה ותדעו  דורלי אלמגור:

לא, אמרתם שאנחנו לא נעמוד בהתחייבות אז  ם:יוני בן מנח

 אמרתי שתראו בסוף השנה.

אנחנו לא רוצים לחכות לסוף השנה, למה שנחכה  דורלי אלמגור:

 - - -לסוף השנה, אנחנו רוצים יחד איתכם 
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שהזכרתם קודם, החוק עבר  ילגבי הדו"ח של יונ ר, אמיר גילת:"היו

סור את הדו"ח, אז ברור שהוא משקף רק ני למייתי חייב ביובאפריל, לפי החוק ה

חודשיים שנעשו בלחץ, הדו"ח הראשון שנעשה אחרי חודשיים עבודה ברוטו ברוח 

החוק החדש הוא לא משקף, בוודאי שהוא לא משקף כי אי אפשר בחודשיים לשקף 

 חצי שנה.

האם נוכל לקבל את תנאי נאותות ההפקה שאתם  דורלי אלמגור:

 חושבים עליהם?

 כן. אמיר גילת:ר, "היו

המסמך לא גובש, יש איזה שהיא אי הבנה, לא  ליאת בלום:

מסתירים אותו, קיבלתי גם טלפון בדרך מרננה, זה לא שהוא סוד הוא פשוט לא 

 גובש עדיין. 

 האם אפשר להיות שותפים לגיבוש שלו?  דורלי אלמגור:

הלשכה המשפטית שלנו היא מצויינת, ואין בה  יעקב בורובסקי:

 - - -בים עיכו

המסמכים לא גובשו, חלק מהענין היה שהם עוד  ליאת בלום:

 לא סגורים.  

כשהבן שלי התגייס לפני ארבע שנים היה יום    ר, אמיר גילת:"היו

פתוח להורים והמפקד של בסיס הטירונות שם אמר שהוא בעד מעורבות של 

ורבות שלכם ההורים ולא התערבות. אז אני לוקח את מה שהוא אמר, אני בעד מע

אפרופו כל מה שנאמר פה הוא היום למרבה האירוניה או  1אבל נגד התערבות. ערוץ 

לא למרבה האירוניה ואני שמח שזה כך, הוא היום הגורם המוביל בשוק מבחינת 

היוצרים, הוא היום הכתובת עם הכי הרבה תקציב וזה כמובן ילך ויגדל עם השנים 

כבר היינו אמורים  1.4-, ב1.4בסדר, תעזבו את , 1.4ואנחנו חייבים לחזק את זה. 

להיות בחתימת הסכם הרפורמה לפי המתווה, אז הדברים נדחו, הסברתי ותחת 

תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה בואו נעזוב את העבר, בואו ניכנס עכשיו 

ללוחות זמנים, יש את הנושאים שהעמדתם על הפרק במכתב ההוא, אני מוכן לאמץ 

עכשיו, מה שקשור למדיניות יהיה באחריותי, מה שקשור להנהלה יהיה  אותם
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בתחום אחריותו של המנכ"ל או מי מטעמו ואפשר להתקדם עם זה. רק עוד הערה 

לגבי יענקה'לה לאן וכו', שני דברים אני אגיד בהקשר הזה, קודם כל הציבור גם 

אני לא מדבר על צריך להרגיש את השינוי וגם הציבור צריך להרגיש במהירות, 

 45%-החשיבות שאני רואה, חשיבות לדרמה אתם רואים מעצם ההחלטה ש

מהתקציב הולך לתעודה ודרמה,  70%, דהובתע 25%-מהתקציב מושקע בדרמה ו

עכשיו אתה יכול להגיד יענקה'לה, אתה יכול להגיד אלי פיניש, אתה יכול להגיד עוד 

גג.  30%ה אחת, מה שלא יהיה אלה זה , אז זה ברמ30%-עוד עוד, זה לא יעבור את ה

אנחנו רוצים לקבל תוצרים על המסך במיידי, דרמה אתם יודעים יותר טוב ממני 

כמה זמן לוקח להכין ותעודה אתם יודעים יותר טוב ממני כמה זמן לוקח להכין, 

תוכנית אירוח מהסוג הזה הם יותר קוויקי אני קורא לזה, ולכן יכול להיות שבסדר 

של ההנהלה ואני מברך על כך קודם עשו את הקוויקיז כי זה לא משנה אם  העדיפות

הדרמה תהיה בעוד שנתיים וחודש או שתהיה בעוד שנתיים וחודש וחצי ובינתיים 

בשתי הישיבות שיקדמו לזה אפשר לאשר דברים אחרים שהם יותר מהירים ונותנים 

אבל בלונג ראן זה יהיה  יותר מענה ליום שיש בערב ולצרכים אחרים מיידיים יותר.

 . 30-ו 25, 45המתווה, 

זה גם לא הוגן לגשת לגוף של הפקה כזאת או  יוני בן מנחם:

 אחרת, אנחנו לא נכנסים פה שמית לפי כזה או תוכנית כזאת, זה לא הוגן.

 דיברתי על הז'אנר.  ר, אמיר גילת:"היו

 אתה יודע מה, אתה צודק, אני לוקח את דברי אורי רוזנווקס:

 בחזרה אם אמרתי משהו ספציפית.

 אני מבין את העיקרון.  יוני בן מנחם:

אני רוצה להגיד משהו, גם אני גדלתי על הערוץ  יואב גינאי:

הראשון, אני עובד הרבה שנים גם ברדיו וגם בטלוויזיה ואני גם יוצר ואני מבין 

ים לגמרי לנפשכם ורבים מהיוצרים יודעים שיש דלת פתוחה לכל אחד מהאנש

שעושים גם דרמות גם דוקו וגם בידור, מצלצלים אלי בלי הרף, אני אף פעם לא סוגר 

את דלתי, באים מתייעצים ואני מאמין שהשנה הבאה תהיה החלום הרטוב 

המשותף שלנו כי אני חושב שקורה כאן מהלך היסטורי חסר תקדים מבחינת כמות 
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תהיה כר לפעולה עבורכם הכסף שתצא, האופן שבו הפלטפורמה של הערוץ הראשון 

וככל שזה תלוי בי אני חושב שאתם הראשונים לבוא ולעשות אותו כי אני חושב 

שאתם האנשים שהולכים לעשות את התוכן שלנו, אז אני אומר באופן ברור וחד 

משמעי, דלתי פתוחה, אם יש למישהו, אם אתם רוצים כקבוצה לבוא ולדבר איתי, 

 תוך כדי תנועה, אתם מוזמנים.  להציע הצעות אנחנו לומדים גם

גם צריך לזכור שכאן כשאומרים שצוחקים כל  גאולה אבידן:

אז אנחנו תמיד צוחקים על זה שאם אתם מדברים על הצורך שיהיה  הדרך אל הבנק

איזה שהוא שיתוף פעולה, צריך שתהיה רפורמה שתצא לדרך. כל מי שיושב כאן 

שאנחנו כמעט מתנדבים לתפקיד הזה אנחנו לא עובדים של הרשות, אפשר לומר 

ובכל ישיבה שאנחנו צריכים לדון על הרפורמה זה ממתחיל עם זה שאמיר כועס על 

עצמו שהוא מתעסק עם רפורמה ולא יוצא כבר לתוכן כי הוא רוצה להיות כבר בתוך 

התוכן, אנחנו דנים בכל פעם ביישום של הרפורמה, בכסף הזה שאתם מדברים עליו 

ם ישלמו לכם להפקה. כשאנחנו דנים שבוע שבועיים חודש חודשיים שמחר מחרתיי

על מי יפוטר ואיך יפוטרו ומה ברפורמה ומי הולך לאן וכו', זה בשביל שבסופו של 

יום נקבל את הרשות עם איזה שהוא מתווה שהוא נכון לתוכן, פחות לתעסוקה או 

שהוא נכון למקומות עבודה של אנשים כאלה ואחרים, להביא את זה למקום 

 שמבחינת תוכן יהיה את המשמעות כפי שאתם רוצים להגיע אבל זה תהליך. 

אנחנו יוצאים מכאן  עכשיו כשהגענו, לאיך דורלי אלמגור:

 ומיישמים את ההבנה הזאת.

אנחנו לא הגענו, כשאני קוראת את זה אז אני  גאולה אבידן:

גיוני, זה לא שאנחנו אומרת שאתם צודקים במאה אחוז, לוח זמנים כזה הוא לא ה

הביתה, יושבים דנים  מתכנסים פה אחת לשנה טובלים ביסקוויט בקפה והולכים

מתווכחים רבים, אני חושבת שחלק מהדיונים האלה יוצאים ברצוננו ולא ברצוננו 

מהמקום הזה, כדי שהרשות בסופו של יום אכן תהיה מקום לאנשים כמוכם ולכן 

ף. אם היית בא אז לא היו לי כל כך תשובות אתה בדיוק תופס את זה בתפר בסו

לתת, עכשיו אני חושבת שכשהרפורמה ממש נכנסת למקום שלה, אני מקווה שאתם 
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תראו את הפירות מיד, שהישיבה הזאת כולנו נאמר שהיא לא היתה הטריגר, לא 

 מיותרת אל בעיתוי שלה, היא היתה צריכה להמתין עוד קצת. 

ת זמן, אם שדרמה ותעודה לוקחו גם אמיר אמר אורי רוזנווקס:

אתם רוצים לעבוד בצורה, אין קשר בין הרפורמה לבין לקדם במקביל את 

ההתקשרויות ואת הפרוייקטים שיעמדו לכם על המדף מוכנים שברגע שהרפורמה 

 - - -תהיה תוכלו לקחת אותם מהמדף ולשגר אותם 

 בכל מקרה. ן אנחנו מוציאים מליו 74זה לא קשור,  ר, אמיר גילת:"היו

יגיע הכסף, אם תתחילו  1.11-אחרת מה יקרה, ב אורי רוזנווקס:

 . 2013-עכשיו אז הדרמה תעלה לאוויר אולי ב

יש לי הצעה, שאלת מה קורה מחר בבוקר, אנחנו  יעקב בורובסקי:

אומרים לכם שיואב ומיקי הם אנשי הקשר שלנו, כדי להיות משוכנעים שאנחנו 

פעולה ושל עבודה ושל מחלוקות ושל ליבון מחלוקות, של נכנסים לפסים של שיתוף 

הידברות, אני מציע לחברי הוועד המנהל לקיים אחת לחודש דיון של הוועד המנהל 

עם נציגות של הפורום הזה לראות איך התקדמנו. מאוד יכול להיות שהכעס ורמת 

ל להיות חוסר האמון היא במקומה אבל גם יכול להיות שהיא בכלל לא במקומה ויכו

שיש פה מגדל בבל שאתם מדברים בשפה אחת ואנחנו מדברים בשפה אחרת ואם 

 השפה תשתנה מאוד יכול להיות שנדע למקד את הדברים ולהתקדם איתם. 

בסופו של דבר אתם צריכים להבין דבר אחד,  יוני בן מנחם:

ופו מליון ש"ח, זה הכל, אין מעבר לזה, העוגה הזאת תתחלק בס 74בשנה הזאת יש 

 של דבר, תבינו את הענין הזה. ומי שלא נכנס לעוגה הזאת יחכה לשנה הבאה. 

אבל גם פה לא חייבים להיכנס לשנה הבאה עם  אורי רוזנווקס:

חוזה, אפשר להיכנס לשנה הבאה עם פיתוח וכל נושא הפיתוח ואיך לייצר פיתוחים 

חיל לעבוד לקראת שנה הבאה כדי שבעוד שנתיים המסך יהיה מרהיב צריך להת

 היום. 

אני רוצה לסכם את הדיון כך, קודם כל טוב שהוא  ר, אמיר גילת:"היו

-התקיים וטוב שאנחנו יוצאים באווירה אופטימית, יש דברים שמופיעים במסמך מ

שכבר קרו בפועל, אנחנו נדאג לטפל עכשיו בשאר הדברים שלא קרו, אני מבקש  1.4
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מטעמנו, שבו איתו בשבועות הקרובים ר איש הקשהוא שתצרו קשר עם יואב, יואב 

כפוף לחגים וכו', אני אשב יחד עם המנכ"ל ועם יואב כדי לשמוע מה היה בסבב 

הראשון, ניכנס לתמונה ואנחנו נקבע גם לוחות זמנים. נגדיר את הנושאים ולוחות 

 זמנים. 

אנחנו אחת לחודש נשב על הנושא הזה. מכובדי,  יעקב בורובסקי:

 חתימה טובה.  שנה טובה, גמר

הנושא הבא זה נושא הגמלאים, הארכת שירות של  ר, אמיר גילת:"היו

 גמלאים.

למנכ"ל הרשות הגיעו מספר בקשות להעסיק  צבי צימרמן:

והמנכ"ל העביר לוועד המנהל שהוא הגורם המוסמך את אותן בקשות ואני אתחיל 

 לקרוא אותן כל אחת.

קודם לפני שבאת, אני רק  על איתן אורן דיברנו ר, אמיר גילת:"היו

 - - -רוצה להבין, הארכנו בזמנו בפעם האחרונה 

 בשישה חודשים. צבי צימרמן:

תוך התחייבות שהוא יבצע את המשימות שהוטלו  ר, אמיר גילת:"היו

 עליו, אני מבין שהוא לא ביצע אותן.

, אבל הוא לא השלים את המשימות לפי הדיווח צבי צימרמן:

ו שצריכים לאפשר לו כי זה מקרה של אדם, אני אומר פה בכנות, אנחנו סבורים היינ

כשעדיין  72זה אדם שבאיזה שהוא מקום זכויותיו ברשות קופחו, הוא התחיל בשנת 

נתנו כתבי מינוי ברשות והוא לא קיבל כתב מינוי, באופן כללי הפנסיה שלו נפגעה 

 והחודשים האלה נותנים לו טיפה מרווח. 

 מרסיה, איפה שיש בעיה משפטית תגידי.  :ר, אמיר גילת"היו

הוא בחוזה מיוחד, פנסיה צוברת, אני לא רואה  צבי צימרמן:

 שום בעיה.

 אני לא רואה בעיה. גאולה אבידן:

 מאושר.  ר, אמיר גילת:"היו

 אבל אפשר בכפוף לזה שהוא יעשה את עבודתו. מרסיה צוגמן:
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 זה ברור.  ר, אמיר גילת:"היו

ו נדרוש, זה גם התנאי של המנכ"ל, לדרוש אנחנ צבי צימרמן:

 מהממונים שמעסיקים אותו על דבר מוגדר. 

הבעיה היחידה שלי בכל הסיפור, אני אומר ברמה  ר, אמיר גילת:"היו

העקרונית לפני שאני נכנס בכלל לשמות זה שאלה הם האנשים שתופסים תקנים של 

מנכ"ל שעשה גם הוא את אנשים חדשים שאנחנו רוצים לרענן ולכן אני סומך על ה

 שיקול הדעת הזה. 

 המנכ"ל גם סינן את הבקשות. צבי צימרמן:

 סיננו, אתה לא יודע כמה סיננו.  יוני בן מנחם:

אני רואה שזה שישה חודשים אז בכל מקרה זה  גאולה אבידן:

 לא יבוא על חשבון החדשים כי בסיום השישה חודשים הוא הולך הביתה.

ון, לכן אני אומר, ההחלטה על איתן אורן זה עד נכ ר, אמיר גילת:"היו

, לא שישה חודשים. פאול זדה, החומר לפנינו לא צריך פה פירוט, אם יש הערה 31.12

אז בבקשה, פה זה עוד שלושה חודשים, אז עוד שלושה חודשים מהיום מאושר. 

 - - -אורן שינדל 

אורן שינדל זה המנוע שלנו של הרפורמה  יוני בן מנחם:

 וויזיה, הייתי מבקש שישה חודשים. בטל

 פאול.   31.8-זה לא מהיום, הוא זה מה גאולה אבידן:

פאול למעשה כבר פרש, בגלל שהיה עיכוב בוועדה  צבי צימרמן:

 נאלצנו להגיד לו צא לגמלאות.

 עוד אפשר להחזיר אותו?  ר, אמיר גילת:"היו

 זה לא הוועדה הזאת. מרסיה צוגמן:

תכלי מתי זה הוגש, ביולי. אז אפשר אבל תס צבי צימרמן:

שהוא היחיד שנותר ממעצבי  HD-לעשות לו חוזה לשלושה חודשים, הבעיה זה ה

 התפאורה. 

 אין מניעה להעסיק אותו אבל לא בוועדה הזאת.  מרסיה צוגמן:
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מבחינתנו אין מניעה, תעשו מה שאתם רוצים.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אורן שינדל 

ורן שינדל זה האיש שאחראי על הרפורמה א יוני בן מנחם:

 להניע את הרפורמה.בטלוויזיה ואנחנו חייבים אותו בשביל 

אין מישהו אחר בטלוויזיה שיכול להניע את  ר, אמיר גילת:"היו

 הרפורמה?

 אין.  יוני בן מנחם:

 הוא במינוי בפועל? ר, אמיר גילת:"היו

בר שגם עוזר הוא לא במינוי בפועל, הוא מנהל לשע צבי צימרמן:

 - - -לנו במינהל עד שנוציא מכרז, אנחנו מתלבטים לגבי המכרז כי הרי יש פה 

 אבל באיזה תקן? ר, אמיר גילת:"היו

 מנהל שירותי מינהל.  יוני בן מנחם:

 אבל הוא צריך לקבל מינוי בפועל.  מרסיה צוגמן:

 אז נוציא לו מינוי בפועל עד למכרז.  צבי צימרמן:

 בל מינוי בפועל זה במקביל למכרז. א מרסיה צוגמן:

 אושר במקביל למכרז, בסדר.  צבי צימרמן:

 לכמה זמן? ר, אמיר גילת:"היו

 חצי שנה.  יוני בן מנחם:

, יגאל 31.12. אורי גולדשטיין מאושר עד 31.12עד  ר, אמיר גילת:"היו

 . 31.12בוטון מאושר עד 

מבקשים  , פה אנחנו31.10-לא, יגאל פורש רק ב צבי צימרמן:

 מראש.

 בסדר.  ר, אמיר גילת:"היו

שישה חודשים. זה אחד מעמודי התווך של ההפקה  צבי צימרמן:

 ברדיו יגאל בוטון. 

 ומי נכנס בנעליו מתי שהוא? גאולה אבידן:

 - - -בשישה חודשים האלה יצטרך מנהל הרדיו  צבי צימרמן:
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ות כל הבקשות מאושרות, מרסיה אם יש הער ר, אמיר גילת:"היו

 - - -תגידי לי, כל הבקשות מאושרות עד 

יש את הצלם הזה גם, בן ארי. מה איתו? צלם  יוני בן מנחם:

, לאור המחסור 31.10-וידאו במערכת חיפה על פי חוזה ואמור לפרוש מטעמי גיל ב

 - - -בצלמים 

 אי אפשר לקלוט צלם חדש עכשיו. יוני בן מנחם:

 למה אי אפשר?  ר, אמיר גילת:"היו

 אתם לא מאשרים. ני בן מנחם:יו

 אנחנו מאשרים, אנשי תוכן אנחנו מאשרים.  ר, אמיר גילת:"היו

עד שנקלוט צלם עכשיו לא יהיה אף אחד במערכת  יוני בן מנחם:

 חיפה, אולי תאשרו לו ובתקופה הזאת נקלוט. 

 . 31.12-נאשר לו גם עד ה ר, אמיר גילת:"היו

קריטריונים, אולי תגידו הבעיה שאין אף אחד מה מרסיה צוגמן:

לי, הקריטריונים שהוועד המנהל קבע, מי שהוא בתוכנית זה לא סיפור, שדרן זה לא 

 - - -הסיפור, אנשים בעלי התמחות ספציפית בתחום מוגדר 

 זה הוא.  יוני בן מנחם:

 הוא צלם בחיפה. צבי צימרמן:

 אז לא בגלל מחסור. מרסיה צוגמן:

 ספציפית.  בסדר, התמחות יוני בן מנחם:

 31.12.2012-אנחנו מאשרים את כל הבקשות עד ה ר, אמיר גילת:"היו

 למעט יגאל בוטון שזה שישה חודשים מיום פרישתו. 

אבל יוני בבקשה תכשירו, שזה לא יגיע אלינו עוד  גאולה אבידן:

 פעם. 

 כן, לגבי הצלם. ר, אמיר גילת:"היו

 בתנאי שמכשירים צלם.  יוני בן מנחם:

 לקלוט ולהכשיר.  רמן:צבי צימ
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שלום, סליחה על העיכוב. הנושא הבא זה מערך  ר, אמיר גילת:"היו

האבטחה של רשות השידור. אני מודה לך שבאת. היינו רוצים לשמוע ממך קודם כל 

את הדברים באור שלך לגבי המחוייבות שיש לנו או כל דבר אחר אתה מוצא לנכון 

נו יש תקציב מוגדר ואנחנו היינו רוצים להגיד לנו מבחינת המחוייבות מפני של

 להתאים אותו לצרכים של משטרת ישראל. 

אנחנו פועלים מתוקף חוק, אנחנו לא עושים  אמיתי:

דברים לפי מצבי רוח. בכי חשוב רק שניישר ככה את ההדורים, אנחנו גם לא עובדים 

ו עובדים בגישה של זה התקציב ועם זה אנחנו עושים אבטחה, זאת לא הגישה, אנחנ

בשיתוף פעולה עם כל הגופים וזה מה שחשוב שאתם תדעו, ואני אתן לכם דוגמה 

למה אני מתכוון. רכבת ישראל נמצאת במצוקת תקציב נוראית, הגיע מנכ"ל חדש 

מליון, לא מאה מליון, היה להם תקציב של מאה  50אמר שמעכשיו התקציב הוא 

הוא עמד על הטעות שלו, אני לא  מליון. מהר מאוד 50מליון שקל בשנה לאבטחה, 

אכנס לזה כי זה באמת לא לענין. מה שכן אבל, הבהרנו את זה גם לו ואני אומר את 

זה גם לכם, אנחנו לא בעד להטיל דברים שהציבור לא יכול לעמוד בהם, אנחנו לא 

בעד הגישה של כסת"חים, כל הדברים האלה מאיתנו ואחורה. אני נמצא בתפקיד 

, שים, כרגע כל הנושא של האחריות על ניהול הסיכונים האלה זה עליהזה שבעה חוד

כל מה שאני משנה לכאן או לכאן זה על ראשי ועל ראשך דרך אגב. אבל מאחר 

והגישה היא כזאת, אנחנו עובדים עם כל הגופים בצורה מתואמת. אם רכבת ישראל 

יתוף פעולה בהתחלה הלכה בדרך מסויימת, הם הבינו שזאת לא הדרך, עבדנו בש

ובחודש האחרון לאחר שעשינו סקר אמיתי איתם ביחד, עברנו עם כל הקב"טים עם 

האנשים שלנו, עברנו על כל המתקנים שלהם, על כל תפיסת מערך האבטחה שלהם, 

הגענו למצב שיכולנו להצביע על אפשרויות של מצד אחד ייעול האבטחה ומצד שני 

. זה 20%ון שקלים מתוך מאה מליון שזה מלי 20חיסכון עצום, הצלחנו לחסוך שם 

   בשיתוף פעולה, בגישה הוגנת, עניינית של כל הצדדים.  

אתם עובדים עם תוכניות שנתיות? אתה יודע שיש  ר, אמיר גילת:"היו

לנו גם סוגיות נדל"ניות, אנחנו עומדים לפנות פה וגם בירושלים, איך אנחנו צריכים 

 תית או רב שנתית? להתייחס לזה, כתוכנית עבודה שנ
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הגישה שלנו עומדת על משהו רב שנתי, אם יש לכם  אמיתי:

תוכניות של שינויים כאלה ואחרים גם את זה אנחנו לוקחים בחשבון. למשל נושא 

של אמצעים טכנולוגיים, אנחנו בעד הגישה, זה מה שעשינו ברכבת ועשינו גם עם עוד 

אבטחה, עוברים על כך התתי סעיפים כמה גופים, אנחנו ביחד עוברים על כל מערך ה

של כמה עולה מאבטח, כמה עולה הכשרה, כמה עולה זה וכמה עולה זה, בשקיפות 

מלאה כך שגם אתה כיושב ראש תהיה שקוף לענין הזה שלא נותנים סתם דברים 

ואם יש השגות ענייניות אין לנו שום בעיה עם הדברים האלה. אנחנו לא רוצים 

י לך דוגמה של הרכבת, יש לנו כרגע עשרה גופים נוספים להעמיס, להיפך. נתת

, שגם שם אנחנו ביוזמתנו שנמצאים בתהליך, כולל אוניברסיטאות, חברת חשמל

באנו לגופים ואמרנו בואו נבדוק את המערכים כי הגישה שלנו היא לרדד את 

האבטחה מצד אחד ומצד שני להגדיל את האפקטיביות. יש היום הרבה טכנולוגיות 

שאולי כהשקעה ראשונית זה נראה יקר אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שעלות 

אלף שקל בערך, אז אתה מבין שכל טכנולוגיה  300מאבטח לשנה זה משהו בסביבות 

שלא נכניס היא בסופו של דבר שווה את הדבר הזה. אם תגיד לנו אנחנו עוזבים בעוד 

בחשבון, יכול להיות שנשים שנה את המתקן הזה בתל אביב, אנחנו ניקח את זה 

אמצעים טכנולוגיים שהם יהיו אפשריים לשימוש נוסף, שיהיו נתיקים, אמצעים 

 כדי שלא תהיה זריקת כסף.  שאפשר להנציל אותם למקומות אחרים

יש דברים שאתה יכול להגיד שהם העקרונות  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שלכם בנושא של רשות השידור, מספר שומרים בכל מתקן 

בשיתוף  יש פה את מה שעשינו, חלק זה היה אמיתי:

 - - -פעולה, אפשר לרדת לרזולוציות, אני חושב שזה 

לא, בגדול, אני מבין שאנחנו גוף ייחודי בגלל  ר, אמיר גילת:"היו

  שאנחנו גוף שידור, איך אתם תופסים את זה.    

אנחנו תופסים, דרך אגב קרה איזה שהוא אירוע  אמיתי:

שפרצו לאולפן למשל, קיבלנו על הראש, שאלנו מה החלק שלנו בענין,  10ערוץ עם 

דווקא הרשות השניה היא הכי מסודרת בענין הזה, הם ממושמעים, עושים את הכל, 

הרעיון זה בדיוק חלק מהדברים ואצלכם אחד הדברים שראינו זה הקטע של 
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כלל יש בססי אחד הנגישות החופשית לאולפנים ולמקומות כאלה ואחרים. אבל כ

שאנחנו עושים את זה עם כל הגופים, קודם כל למגן את כל המתחם באבטחה 

פיזית, או חומה או משהו מוסתר, הרעיון זה משהו מוסתר כמה שפחות לראות, 

העין לא רואה הלב לא חומד היד לא שולחת, זה הכלל. וכמובן טכנולוגיה שלא 

הרגישים ביחד איתכם, למשל ומות יכנסו. בתוך המתקנים עצמם מאתרים את המק

בחברת חשמל יש ממקומות שאנחנו יודעים שאלה המקומות הקריטיים אז שם 

נותנים יותר מענה, במקומות אחרים פחות, אצלכן האולפנים אני מבין שזה 

המקומות הקריטיים ושם צריך לתת מענה. הדוחות האלה נמצאים פה, אם תהיה 

להגיע להבנות הכי טובות שבעולם, אנחנו לא רוצים  לכם גישה עניינית אנחנו יכולים

 להגיע למצבים לא נעימים. 

אני מקבל את זה בברכה. למשל במטה שלנו  ר, אמיר גילת:"היו

בשערי צדק בבית ההנהלה אין שום דבר שקשור לשידור, יש שם רק משרדים של 

דה ההנהלה. בפתח המתקן יש שני מאבטחים ויש גם מאבטח חיצוני ועוד פקי

שיושבת שם, שרושמת את השמות של אלה שנכנסים. אמרת בזמנו שהמאבטח לא 

 - - -יכול לרשום את השמות של הנכנסים. האם במקום שהוא רק משרדים יש צורך 

ההתייחסות היא שונה מאשר במתקנים. אנחנו  אמיתי:

נשב על זה, כמו שאמרתי, אנחנו יוזמים פניה לגופים להוריד עלויות כי אנחנו 

 מאמינים יותר בטכנולוגיה מאשר בכוח אדם. כוח אדם זה הכסף הגדול ביותר. 

אני רוצה להבין את העקרונות לא במובן של עמדה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -עמדה 

אנחנו נעשה בדיקה, אם נראה שיש אפשרות לשים  אמיתי:

 - - -זה  דלת או טכנולוגיה ע"י קודן או ע"י זיהוי רכב אוטומטי, נשב ונעבור על

 למה זה לא קרה עד היום?  ר, אמיר גילת:"היו

יש עכשיו יועץ חיצוני לאבטחה שנבחר, יועץ  דובר:

טכנולוגי שהתפקיד שלו הוא בדיוק לתת את המענה על הדברים האלה. למשל 

בשערי צדק הוא המליץ שאת השער, במקום מאבטח יהיה שער שנפתח ונסגר ע"י 

 ביתה. תעודת עובד ואז שומר הולך ה
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גם פה בכניסה יש מאבטחים ופקידה או פקיד, זה  ר, אמיר גילת:"היו

 דרישה של המשטרה?

 כן, בטח. אמיתי:

 למה? למה לא די במאבטח? ר, אמיר גילת:"היו

 יש לך פה את האולפנים.  אמיתי:

 אבל למה לא די במאבטח?  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו כשיש אירוע, הרי אנחנו בנויים, בשגרה  אמיתי:

עובדים בצורה מסויימת אבל כשיש אירוע כל המאבטחים פנויים לאירוע ומישהו 

 צריך לנהל את הקשר. 

 יש מאבטח, לידו יושבת פרידה או פקיד.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -יש כמה עקרונות באבטחה  אמיתי:

 זה מה ששאלתי בהתחלה, מה העקרונות.   ר, אמיר גילת:"היו

רט, זה ספר שלם. בגדול יש את הקטע אי אפשר לפ אמיתי:

של ניהול השגרה, יש מצב שאם חלילה קורה משהו איך התגובה צריכה להיות, מי 

צריך להגיב וכו', יש כל מיני מצבים שבהם מגיבים. אם הגישה שלכם היא לא יש לנו 

 - - -מליון שקל ועכשיו, אם זאת הגישה אז אנחנו לא  50

מליון אז לא היינו מתכנסים  50היה לנו הלוואי ו ר, אמיר גילת:"היו

 בכלל. 

מה שחשוב לי זה שנצא מפה במסר שהוא חד  אמיתי:

משמעי, שהוא חד ערכי בענין הזה שאנחנו בוחנים את עצמנו להעלות מצד אחד את 

 התפוקה ואת האיכות ומצד שני להוריד את העלויות וזה אפשרי לעשות את זה. 

לא מבין למה הדרישה היא גם לפקיד אני עדיין  ר, אמיר גילת:"היו

 וגם למאבטח. כי זה חוזר בכל המתקנים.

 אז אמרתי, אנחנו נבדוק את זה.  אמיתי:

עוד סוגיה שלגביה רציתי תשובה וזה לגבי אבטחה  ר, אמיר גילת:"היו

 היקפית, וגם השכנות שלנו למשרד לביטחון פנים. 
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יש אפשרות, אנחנו קוראים לזה טריטוריה  אמיתי:

 - - -מאובטחת 

 אין אבטחה במשרד לביטחון פנים.  דובר:

 אני יודע, אתם רוצים לסייע להם הכוונה.  אמיתי:

 לא, אנחנו רוצים שהם יסייעו לנו לחסוך עלויות.  יוני בן מנחם:

 אנחנו הולכים על טריטוריות מאובטחות.  אמיתי:

י למה המשרד לביטחון פנים לא מאובטח ושער ר, אמיר גילת:"היו

 צדק בנין שהוא רק מינהלה כן צריך להיות מאובטח. 

 זה כנראה משהו ישן.  גאולה אבידן:

יש לי חטיבה שמתעסקת עם כל המשק הישראלי,  אמיתי:

 יש לי מליון מתקנים, אני לא יכול לדעת למה פה זה ככה ושם זה ככה.

לא, אני מדבר איתך ברמת העיקרון. בנין משרדים  ר, אמיר גילת:"היו

 חינתך לא צריך להיות מאובטח כמו שאולפן שידור. מב

 כן, יש הבדל.  אמיתי:

 - - -ראינו אותך בסיור לא מזמן  יוני בן מנחם:

 מה קרה מאז? ר, אמיר גילת:"היו

קרו כמה דברים מאז, קודם כל ראש המחלקה  אמיתי:

לה שלי היה אצלכם בביקורת עם ראש המדור וכל אלה, אני לא יורד לכל הפניות בא

 - - -כי אין לי זמן, אבל אמרתי לך ואני חושב שזה החלק החשוב 

אתה יכול להעריך לוחות זמנים שאנחנו יכולים  ר, אמיר גילת:"היו

לצפות לאיזה שהוא מסמך שמתאר את השינויים, אני לא אומר הקלות כי אתה לא 

 ת שלכם. שמבטיח לי הקלות אבל את הבחינה המחוד

לך פרק זמן של חודשיים כי אנחנו  אני יכול להגיד אמיתי:

 רוצים לעבור על הכל בצורה יסודית, אני אצמיד קצין לקב"ט שיעברו על הכל. 

ברמה העקרונית מבחינתך, אם הטריטוריה כולה  ר, אמיר גילת:"היו

פה שייכת לרשות השידור אבל יש רק מתקן אחד שהוא מתקן שידור או שניים, 
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ה הקפית והגברת השמירה רק על האולפן עצמו, אפשר לדבר גם על חיסכון באבטח

 נכון?  

אני רוצה לשכלל את זה, אמרתי לך אנחנו הולכים  אמיתי:

, איפה שיש גופים מאובטחים 2012-13-על טריטוריות מאובטחות, בה הכיוון שלנו ב

באיזור מסויים, יכול היות שנעשה משהו גדול על כל המתחם, כשלוקחים את 

 אז גם מדללים לכולם. העלויות שלך כולם 

רק שאנחנו תוך שנתיים כבר לא אמורים להיות  ר, אמיר גילת:"היו

 פה. 

 איפה תהיו? אמיתי:

 בלוד.  ר, אמיר גילת:"היו

יכול להיות שנעשה לכם טריטוריה שם ותחסכו  אמיתי:

 יותר בעלויות. 

 ?אז הם שולחים לנו את ההצעה גאולה אבידן:

דור, אנחנו נעשה סיור עם לא, ישב איתו ראש המ אמיתי:

האנשים שלכם, נעבור פריט פריט מתקן מתקן לכל הכיוונים, מה שכן, אם יש לכם 

 - - -מתקנים שהם קבועים שלא משתנים 

הכל משתנה עכשיו, בתוך ארבע שנים הכל  ר, אמיר גילת:"היו

 משתנה. בתוך ארבע שנים אנחנו מתכוונים לבנות קרית שידור מודרנית בשערי צדק,

, קרית רשות השידור בירושלים שתרכז את כל הפעילות קומות 24בנין של 

בירושלים, במקום פה אנחנו נבנה בלוד קרית שידור צנועה יותר, ויש לנו אולפנים 

 בחיפה.  

אז אם אתה רוצה לחסוך בעלויות יש לנו חברות  אמיתי:

מו את ההיבטים פרטיות אפילו שפונות אלינו, ואומרות אנחנו מתכננים משהו אז שי

של האבטחה כבר היום שלא נצטרך אחר כך לשבור קירות. אז מראש בתכנון תודיעו 

לנו, יש לנו את המהנדסים יש לנו שמשתלבים בדברים האלה, אני אומר לך מראש 

אם אתה שואל אותי על העיקרון הכי חשוב, פרצה קוראת לגנב, אין חור אין עכבר. 

 יזי או הסתרה שלא רואים מה יש בפנים, חוסכת.לכן הקטע הזה של לשים קירוי פ
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אז קודם כל אני מודה לך שבאת, שנית לטווח  ר, אמיר גילת:"היו

הארוך אנחנו בהחלט מקבלים את הצעתך ואנחנו כבר נמצא את הדרך לשלב בתכנון 

של המתקנים העתידיים את נושא האבטחה. לפרק זמן הקרוב אני מבקש שתעשו 

יש בכך שיש מקומות שהם רק משרדים ואין מתקני שידור את הסיורים, תתחשב ש

שם וזה מטריף את הדעת לראות את הדברים האלה, אפילו את הטלפנית הזאת 

אפשר לעשות אוטומטית אבל זה לא בעיה שלך זה בעיה שלנו, ולבטל טלפנית שיהיה 

חיוג אוטומטי לשלוחות ונחסוך את זה אבל זה מטריף את הדעת לראות שיש 

מאבטחים איפה שבכלל אין שידור. ולגבי מתקני השידור לראות מה אפשר  שלושה

לעשות הן מבחינת היקפים בהתחשב בזה שאנחנו הולכים לעזוב את המתקנים 

 האלה בשנים הקרובות.   

הרעיון זה לתת את האבטחה האפקטיבית ביותר  אמיתי:

החיסכון הולך ולהבין את המשמעויות של הדבר הזה. הרעיון של האפקטיביות עם 

 ביחד בדרך כלל. 

למה צריך פקיד בנוסף למאבטח, את זה לא  ר, אמיר גילת:"היו

 הבנתי. 

אין פקיד על מאבטח, יש בדרך כלל בודק שהוא לא  אמיתי:

 המאבטח. 

 למה המאבטח הוא לא הבודק.  ר, אמיר גילת:"היו

הוא לא יכול גם וגם. אני ראיתי מה קורה כשיש  אמיתי:

גם בודק אז אין טעם להתווכח איתי על זה. אין דבר כזה שמישהו  מאבטח שהוא

עושה בדיקה פיזית של מישהו והוא יכול גם לשלוט בנשק שלו וגם להגיב וגם לראות 

 את סביבה.

 אבל לא עושים בדיקה פיזית.   ר, אמיר גילת:"היו

 אם מישהו מוחשד.  אמיתי:

 אבל אין פה בידוק של מכוניות. דובר:
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לכן אני לא מבין מה הצורך במישהו שהוא לא  מיר גילת:ר, א"היו

יום נקבל  60מאבטח אבל תדברו על זה. אז מבחינת הנחיות להנהלה אנחנו תוך 

 איזה שהוא מסמך. 

אבל בינתיים אני מבקש שכל הדברים שנמצאים  אמיתי:

 פה שיתבצעו, אנחנו לא עוצרים תהליכים בגלל בדיקות, אנחנו בודקים. 

 אין לי מושג מה יש שם אבל זה דברים שיש לנו.  יר גילת:ר, אמ"היו

 זה בטיפול של היועץ בטיחות. דובר:

 תודה רבה, שנה טובה. יש עוד משהו בסעיף שונות? ר, אמיר גילת:"היו

 איציק אשכנזי הוא עובד הרשות? גאולה אבידן:

 כן, קב"ט הרשות.  ר, אמיר גילת:"היו

 לחסוך לרשות?יש לו את הרצון  גאולה אבידן:  

את שואלת אותי שאלות שאני לא יכול לענות לך  ר, אמיר גילת:"היו

 בכן ולא. 

אם זה ניזון מזה וזה מזה, גם אם יש פקידות אז  גאולה אבידן:

 פקידה בכניסה אחת ולא בחמש כניסות.  

מה שמטריד אותי בשיחה היום זה לא המשטרה,  ר, אמיר גילת:"היו

אתה דרישות שלה ואני גם מבין מבין השורות שהיא  את המשטרה שמענו, יש לה

תנסה להתחשב בנו ובאילוצים שלנו, אבל אנחנו מדברים עלז ה כבר למעלה משנה 

ולמה היינו צריכים לחכות עד היום, הרי הקב"ט יודע כמה אנחנו הקדשנו תשומת 

 - - -לב לנושא הזה 

שלחתי  הוא חסך כמליון שקל, כך הוא דיווח, גם יוני בן מנחם:

 את זה לוועד המנהל, יש מכתב מפורט.

 לא רציתי עם האורח לרדת לרזולוציות האלה .  ר, אמיר גילת:"היו

הוא לקח יועץ חיצוני שיבחן צמצום באמצעות  יוני בן מנחם:

  טכנולוגיה, צמצום הכוח אדם באמצעות טכנולוגיה. יש לו המלצות, ניישם אותם. 

א של הבידוק, אני לא אתווכח עם גם כל הנוש ר, אמיר גילת:"היו

המשטרה, אבל אני מניח שגם אתה לא עברת פעם אחת ליד השומרים והם לא 
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הסתכלו על טלוויזיה ודברים אחרים, אני לא רואה את הבעיה, או שהם לומדים. 

ויש גם את הנושא של האם צריך כל כך הרבה פתחים פה, גם הנושא של ריבוי 

ודה רבה ושתהיה שנה טובה. אני נועל את ישיבת עמדות במתחם כל כך קטן.  ת

 הוועד המנהל. 

  

 

 


