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 רשות השידור

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

כ� נבדקו . נבדקו הליכי מינוי החברי� במוסדות רשות השידור וקביעת תקציבה
. העסקת אנשי תקשורת בכירי� והתקשרות ע� נותני שירותי�, מינוי בכירי�

שו באג� הממונה על השכר בדיקות השלמה נע. הבדיקה נעשתה במטה הרשות
בוועדה לבדיקת מינויי� לפי חוק החברות הממשלתיות , שבמשרד האוצר

 .ובמשרדי השרי� הממוני� על ביצוע חוק רשות השידור

 

 ענייני מינהל וארגו�

 תקציר

 1965�ה"התשכ, הוקמה על פי חוק רשות השידור)  הרשות�להל
 (רשות השידור 
) 
החוק קובע את ". י� את השידורי� כשירות ממלכתיתקי"ולפיו היא , ) החוק�להל

, החברה,  בשטחי המדיניותומידעבידור ,  תכניות חינו�שידור) א(ובה� , תפקידיה
 את חיי ,בי
 השאר, המדע והאמנות במגמה לשק!, התרבות, הכלכלה והמשק

) ב (; הע�חלקיאת חייה� ונכסי תרבות� של כל ויצירתה והישגיה , מאבקה, המדינה
שידורי� בשפה הערבית לצרכיה של ) ג(;  היצירה העברית והישראליתדו�קי

ה הדוברת ערבית ושידורי� לקידו� ההבנה והשלו� ע� המדינות השכנות יהאוכלוסי
על הרשות להבטיח כי בשידורי� , לפי החוק .בהתא� למגמות היסוד של המדינה

 . בוריינת
 מקו� לביטוי של ההשקפות והדעות השונות הרווחות בצי

עד שנות התשעי� של המאה העשרי� הייתה רשות השידור הגו! היחיד שהפעיל 
מאז הוקמו גופי שידור . ערו' שידורי טלוויזיה והגו! העיקרי ששידר שידורי רדיו

והרשות מצאה את עצמה כערו' אחד מני רבי� ובתחרות קשה ע� גופי , רבי� נוספי�
 .תקשורת מסחריי�

ועדות . ת חמורה במעמדה ובתפקודה של הרשותבמש� השני� חלה הידרדרו
 אשר בחנו את הגורמי� למצבה הקשה קבעו שהוא נובע בי
 היתר ממספר 1ציבוריות

שמקשה , מהסכמי שכר קשיחי� ומ
 החוק, מעלויות שכר� הגבוהות, עובדיה הגדול
מחברי הדוחות המליצו . לנהלה במקצועיות וללא פניות בסביבה רבת ערוצי תקשורת


 .  היתר על שינויי� מבניי� ברשות ועל שינויי� בחוקבי

__________________ 

ועדת השידור ; 2000רפאל ורדי משנת ) 'מיל(הוועדה לבדיקת רשות השידור בראשותו של האלו�   1
הוועדה לרפורמה בשידור הציבורי בראשות מר ; 2000חיי� בראשית משנת ' הציבורי בראשות פרופ

 . ועוד2005רענ� דינור משנת 
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 אישרה מליאת הרשות תכנית כוללת לשינוי ארגוני בה שיאפשר שידור 2007ביולי 
כחלק מהמהלכי� ).  תכנית הרפורמה�להל
 (ציבורי ברמה נאותה ובאמצעי� סבירי� 

 לבי
  הסכ� בי
 רשות השידור ומשרד האוצר2009ליישו� הרפורמה נחת� באפריל 
 עובדי� לאחר חתימת 700ולפיו יפרשו ממנה , ארגוני העובדי� המייצגי� את עובדיה

נחתמו הסכמי עבודה , 2011ינואר , עד מועד סיכו� דוח זה. הסכמי עבודה חדשי�
 .תהלי� הפרישה טר� החל; חדשי� ע� מרבית הוועדי� המייצגי� את עובדי הרשות

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הליכי מינוי מוסדות 2010בר ספטמ�בחודשי� פברואר
העסקת אנשי תקשורת בכירי� , כ
 נבדקו מינוי בכירי�. הרשות ואת קביעת תקציבה

בדיקות השלמה . הבדיקה נעשתה במטה הרשות. והתקשרויות ע� נותני שירותי�
חוק  באג! הממונה על השכר ובוועדה לבדיקת מינויי� לפי �נעשו במשרד האוצר 

במשרדו של שר ההסברה ; ) הוועדה לבדיקת מינויי��להל
 (החברות הממשלתיות 
 
השר הממונה (ובמשרד ראש הממשלה ) לשעבר השר הממונה(מר יולי אדלשטיי
 ). בעת סיו� הביקורת

 

 עיקרי הממצאי�

 מוסדות הרשות 

על ביצוע חוק רשות השידור מופקד שר אשר מתמנה על ידי הממשלה , לפי החוק
) 
 חברי� וועד 31מליאה של , )ר" היו�להל
 (יושב ראש הרשות ).  השר הממונה�להל

) ל" המנכ�להל
 (ומנהל כללי )  מוסדות הרשות�להל
 (מנהל של שבעה חברי� 
המליאה מתמנה על ידי נשיא . מופקדי� על מילוי תפקידיה של הרשות לפי החוק

ל מתמני� " הוועד המנהל והמנכחברי, ר הרשות"יו. 2 לפי המלצת הממשלה�המדינה 
 . על ידי הממשלה

 

 המליאה 

, ע� תפקידיה העיקריי� של המליאה נמני� התוויית מדיניות הרשות, לפי החוק
נשיא . פיקוח ובקרה על פעילות הרשות, הנחיית הוועד המנהל במילוי תפקידיו ומעקב

לאחר זו תינת
 ; המדינה ימנה את חברי מליאת הרשות לפי המלצת הממשלה
ע� מוסדות , המורי� והאמני� בישראל, התייעצות ע� ארגוני� יציגי� של הסופרי�

ההשכלה הגבוהה וע� האקדמיה ללשו
 העברית וע� גופי� ציבוריי� אחרי� שיש 
בפועל השר הממונה מגבש את רשימת המועמדי� לתפקיד . לה� זיקה לענייני שידור

 .כאמור בחוק, חברי המליאה לאחר התייעצות

. הלי� ההתייעצות ע� הארגוני� היציגי� הוא הבסיס למינוי מוסדות הרשות .1

: לקראת מינוי מליאות הרשות התייעצו השרי� הממוני� ע� ארגוני� וגופי� כדלהל

__________________ 

 . להוציא חבר מליאה אחד שעליו ממליצה הסוכנות היהודית  2
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 ע� � 2009� וב143 ע� 2007�2006בשני� ; 50� ע� כ� 2003�ב; 71 ע� � 2000בשנת 
 . ארגוני� וגופי�139

פשר ללמוד על ההלי� שקיימו השרי� הממוני� לגיבוש לא נמצאו מסמכי� שמה� א
ולא ברור אי� נקבעה , רשימת הגופי� שעמ� יש להתייע' לקראת מינוי המליאה

ואושרה בכל פע� הרשימה המומלצת מאחר שלא נמצא תיעוד באשר להלי� גיבושה 
לא הסדירו את כלילת הגופי� , השרי� הממוני� לא קבעו כללי�; של הרשימה

לא קבעו את ההלי� הראוי לקבלת החלטותיה� ולא , ואת גריעת� ממנהברשימה 
 . החליטו מי מוסמ� לקבל את ההחלטה הסופית בנושא

ולאחר מכ
 תמשי� , בחוק נקבע כי מש� הכהונה של מליאה הוא שלוש שני� .2
 . לכה
 עד מינויה של המליאה הבאה

היתר עקב שינויי� במערכת בי
 , הליכי המינוי של מליאות הרשות ארכו זמ
 רב מאוד
שבה
 הייתה שרויה , כתוצאה מכ� תפקדה הרשות במש� תקופות ארוכות. הפוליטית

הליכי המינוי של המליאה ". מליאת מעבר"כשהמליאה היא , במשבר תפקודי חרי!
, א! בתו� תקופה זו לא מונו כל חבריה. שכיהנה בעת ביצוע הביקורת ארכו כשנתיי�

מליאה זו השלימה את תקופת . נוספי� ארכה עוד כשנה וחציוהשלמת מינוי חברי� 
לא השלימו השרי� , 2011ינואר , א� עד מועד סיכו� דוח זה, 2008כהונתה בספטמבר 

שינויי� בהרכב הקואליציוני של הממשלה . הממוני� את כינונה של מליאה חדשה
הלי� מינוי השלמת �וחילופי השרי� שנעשו בעקבותיה� השפיעו באופ
 מהותי על אי


גרמו , שהוא ארו� מעצ� הגדרתו בחוק, עניי
 זה ותהלי� המינוי עצמו. המליאות בזמ
 . להתארכות� של הליכי המינוי

 

 יושב ראש הרשות

והוא מהווה נדב� , ר הרשות הוא אחד האדני� שעליה� מושתתת פעילותה"תפקיד יו
אויש התפקיד במהל� העשור שלפני הביקורת לא . מרכזי במער� הניהולי שלה

זמ
 . ר הרשות"במרבית התקופה א! לא אויש תפקיד המשנה ליו. כשלוש שני�
בכ� היה כדי . הכהונה הממוצע של יושבי הראש באותו עשור היה קט
 משנתיי�

להחליש באופ
 ניכר את מליאת הרשות ולפגוע ביכולתה למלא את תפקידיה ובה� 
 .פעולותיהקביעת מדיניות עקבית לרשות ופיקוח יעיל על 

 

 הוועד המנהל

הוא הגו! הניהולי והמרכזי של , שאמורי� לכה
 בו שבעה חברי�, הוועד המנהל
לפקח על ביצועו , להכי
 לה תקציב, הוא המוסמ� לדו
 ולהחליט בענייניה: הרשות

משתמה תקופת כהונתו נותרת הרשות בלא ועד מנהל . כהונתו בת שלוש שני�. ועוד
 . ה ועד חדשאלא א� כ
 מינתה הממשל

 לא היה ברשות ועד מנהל בהרכב הדרוש שעומד 2004רוב הזמ
 מאז תחילת שנת 
.  תמה כהונת הוועד המנהל שכיה
 עד אותה עת2003בדצמבר : ר הרשות"בראשו יו

תקינות �למרות הפגיעה בתפקודה של רשות השידור ולמרות כל ההתרעות על אי
. 2007במרס , כשלוש שני� וחציהמצב מינתה הממשלה ועד מנהל חדש רק לאחר 

. ר וחבר נוס! בוועד המנהל"המשנה ליו, ר הרשות" התפטרו מתפקיד� יו2009ביוני 
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.  היו בו ארבעה חברי� בלבד2010מאותה עת ועד תו� כהונת הוועד המנהל במרס 
למרות מצבה . מתו� הכהונה ועד מועד סיכו� הביקורת פעלה הרשות בלא ועד מנהל

תקופה זו וחר! הפגיעה ביכולת לקיי� פיקוח נאות על הנעשה בה הקשה והמשברי ב
 .לא מינתה לה הממשלה ועד מנהל חדש

בתקופה שבה פעל הוועד המנהל בהרכב חסר של ארבעה הוא נדרש לדו
 ולהכריע 
א! שחודשי� מספר קוד� , בנושאי� כבדי משקל הנוגעי� לתוכנית הרפורמה הכוללת

י יש להגביל את פעולתו של ההרכב החסר לענייני� לכ
 נקבע בחוות דעת משפטית כ
בכ� יש כדי להדגיש את הנזק שנגר� מ
 הדחיות במינוי חברי . דחופי� ושוטפי� בלבד

 . הוועד המנהל

 

 מינוי חברי מליאה

השר הממונה הוא המרכיב את רשימת המועמדי� למליאת הרשות והוא מביא , כאמור
יקת מינויי� בודקת את כשירות� של הוועדה לבד. את הצעתו לאישור הממשלה

 . מועמדי� לכהונה כחברי מליאת רשות השידור

ועדות ציבוריות שונות שבחנו במהל� השני� את רשות השידור בעיקר בתקופה שבה 
ציינו את ההשפעות הפוליטיות על מערכת השידור הציבורי , הידרדר תפקודה

ועד סיכו� הביקורת אכ
 מעלה בדיקת הליכי מינוי שהיו בשנתיי� שלפני מ. בישראל
 .כמפורט להל
, חשש שהשיקולי� שלה� לא היו נקיי� מהשפעות פוליטיות

לקיי� בוועדה , מר יולי אדלשטיי
,  ביקש השר הממונה דאז2009בסו! דצמבר  .1
גורמי� .  מועמדי� למליאת רשות השידור23לבדיקת מינויי� בדיקה לגבי מינוי של 

י רשימת המועמדי� שהציע השר מנתה מועמדי� רבי� משפטיי� בכירי� ציינו כ
אשר , זאת בניגוד להנחיית היוע' המשפטי לממשלה. בעלי זיקה פוליטית או אישית

הבהיר לשר הממונה כי רשימת חברי מליאה הכוללת מועמדי� רבי� בעלי זיקה 
 ". צובעת את המליאה בגוו
 פוליטי"פוליטית 

רת הליכי המינוי של מועמדי� לשתי במסג, נמצאו חמישה מקרי� שבה� .2
 פנו שרי� ממוני� לוועדה לבדיקת מינויי� בבקשה שתעיי
 מחדש בהחלטותיה, מליאות

 . אות� מועמדי� היו בעלי זיקה פוליטית. שלא למנות מועמדי� לתפקיד חברי מליאה

משרד מבקר המדינה העיר כי ראוי שהשרי� הממוני� יגבילו את פניותיה� לבחינה 
של מועמדי� בעלי זיקה פוליטית רק למקרי� שבה� יש בידיה� מידע רלוונטי מחדש 

כ� . חדש הנוגע למועמד ולא הוצג לוועדה ולמקרי� שבה� היה שינוי בנסיבות
ראוי . יצטמצמו החששות בדבר השפעות פוליטיות על ניהולו של גו! השידור הציבורי

 . מי� בעת הזוכי הערה זו תיבח
 לגבי הליכי מינוי המליאה המתקיי

בשעה , 2009התפטר מתפקידו ביוני , מר משה גביש, ר הרשות הקוד�"יו .3
על נסיבות . שברשות שררה הסכמה לגבי תרומתו לרשות ולקידו� הרפורמה

מר גביש מסר : התפטרותו נמסרו למשרד מבקר המדינה שתי גרסאות סותרות

אנחנו "ר לו כי אמ, השר הממונה דאז, שהתפטר לאחר שהשר יולי אדלשטיי

השר אדלשטיי
 הכחיש זאת ואמר כי מר גביש התפטר ". מחפשי� מישהו משלנו
. לא היה יכול להבטיח לו שיישאר בתפקידו לקדנציה נוספת) השר(היות שהוא 

בהקשר זה ציי
 השר כי מספר חודשי� מאוחר יותר הוא פעל למינויו של מועמד נטול 
 . זיקה פוליטית או אישית
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 המדינה אינו בא להכריע בי
 הגרסאות הסותרות בדבר נסיבות משרד מבקר
אול� הפרטי� המתוארי� בעניי
 זה מעוררי� . ר רשות השידור"התפטרותו של יו

 . ר לא תועדה"היות שהפגישה בי
 השר לבי
 היו, ספק בדבר נסיבות ההתפטרות

ר מ, חילוקי דעות בי
 ראש הממשלה בנימי
 נתניהו לשר הממונה הקוד� .4

ר התכוו
 השר "לאחר כשמונה חודשי� ללא יו: ר לרשות"מנעו מינוי יו, אדלשטיי

עקב חילוקי דעות ע� . ר"להביא לאישור הממשלה הצעה למינוי מר אמנו
 דיק ליו
 .ראש הממשלה לא עלה בידו למנותו

מקרי� אלו משקפי� את הקושי הקיי� בסוגיות מינוי וכהונה של העומדי� בראש גו! 
 .יבורי כאשר הממני� ה� אנשי הדרג הפוליטישידור צ

 

 תקציב 

 ניהלה רשות השידור את פעולותיה ללא תקציב 2010 עד שנת 2004משנת  .1
א! ועדת הכספי� והוועד המנהל של הרשות לא אישרו את . שאישרה הממשלה כחוק

 . תקציבה במרבית התקופה

סיס הנחות שלא  על ב2010�2008הצעות התקציב של הרשות הוכנו בשני�  .2
, בכל אחת משני� אלו הוכנה הצעת התקציב בהנחה שהרפורמה תמומש: התממשו

ומשרד האוצר יעביר לרשות את חלקו במימו
 , הסכמי� ע� העובדי� ייחתמו
 הוכ
 אומד
 ההכנסות מאגרת הטלוויזיה לפי סכו� 2010�2009בשני� ; הרפורמה

יהיה לה , תמומש הרפורמההנהלת הרשות צפתה שא� לא . אגרה נמו� משנקבע
 א! �א� לא עשתה מראש דבר כדי להקטי
 את ההוצאות , גירעו
 תקציבי כבד

שהממונה על התקציבי� במשרד האוצר ומוסדות הרשות דרשו ממנה להכי
 תקציב 

 . מאוז

החוק . אחד מתפקידיה של הרשות הוא קידו� היצירה הישראלית והעברית .3
 לרכישת הפקות 3 מהכנסותיה36%�נה לא פחות מקובע כי על הרשות להוציא בש

. 4 מהכנסותיה יוקצו לתכניות סוגה עילית10%כ
 נקבע שלפחות ; מקור מקומיות
 מהכנסותיה לרכישת הפקות 3%� היא הוציאה פחות מ2010� ו2009, 2007בשני� 

השרי� הממוני� . רוב הסכו� שימש לרכישת תכניות סוגה עילית; מקור מקומיות
הרשות והשרי� הפחיתו כמעט לחלוטי
 את . 5סמכות� והתירו זאתהשתמשו ב

הרכישה והשידור של הפקות מקור מקומיות והפקות סוגה עילית ובכ� ביטלו את 
 . אחד מתפקידיה העיקריי� של הרשות

 

__________________ 

הכנסות מימו� והכנסות מתקציב המדינה , מתשדירי שירות, משידורי חסות, הכנסות מאגרות טלוויזיה  3
 . שיועדו לשידורי טלוויזיה

 תכניות :הפקות מקומיות קנויות מהסוגי� האלה,  לתוספת לחוק1לפי סעי� , הפקות סוגה עילית ה�  4
 . תכניות דרמה ותכניות מיוחדות במתכונת מקורית ובעלת ער� מיוחד, תעודה

הרשות לא ביקשה מהשר הממונה להתיר הפחתה בסכומי ההוצאה עבור רכישת הפקות מקור מקומיות   5
 . 2008ותכניות סוגה עילית בשנת 
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 ניהול כוח אד� 

מינוי עובדי� לתפקידי ניהול ברשות , תקנות הרשות ונהליה, לפי חוק רשות השידור
א� . יפורס� מכרז חיצוני, א� לא נבחר מועמד במכרז הפנימי. כרז פנימיייעשה במ

 מינוי �להל
 (כבר ננקטו צעדי� לפרסו� מכרז נית
 למנות לתפקיד עובד במינוי זמני 
 .  עובדי� על פי מינוי בפועל50� הועסקו ברשות כ2010באוגוסט ). בפועל

לתקופה של עד שלושה נוהל הרשות העוסק במינוי בפועל קובע שהמינוי יהיה 
אול� נית
 להארי� את תוקפו עד לשנה בנסיבות מיוחדות ובאישור מוסדות , חודשי�
 . מינוי בפועל ליותר משנה מחייב מכרז שתצוי
 בו זמניותו. הרשות

 

 דרכי המינוי של מנהלי המדיה 

ת .1 י ר ב ע ב ה  י ז י ו ו ל ט ה ל  ה נ הטלוויזיה בעברית היא עמוד התוו� של : מ
ולכ
 תפקיד מנהל הטלוויזיה הוא מרכזי , שידור של הרשותמער� פעילות ה

 . לא עלה בידי הרשות לאייש את התפקיד במכרז2006מאז שנת . ומשמעותי

את תפקיד מנהל , מר מרדכי שקלאר, ל הרשות" קיבל עליו מנכ2006בנובמבר 
 ; הודיע ששני מנהלי� יסייעו לו בניהול הטלוויזיה2007ובמאי , הטלוויזיה בעברית

בתפקיד , מצליח) מושו
(מר משה , לאחר כארבעה חודשי� נותר אחד משני המנהלי�
וועדות , הרשות פרסמה מכרז פנימי ומכרז חיצוני. והוא מילא אותו במש� כשנה

החליט הוועד  2008בפברואר . המכרזי� החליטו לא לבחור בשו� מועמד לתפקיד
 החליטה ועדת האיתור 2008 א� באפריל, המנהל לבחור מנהל באמצעות ועדת איתור

 . להקפיא את הלי� הבחירה עקב הסיכוי הקלוש לאתר מנהל

ל ימונה למנהל " החליט הוועד המנהל כי המנהל שנותר לסייע למנכ2008במרס 
הוא מונה לשלושה . בלא שקיי� דיו
 ממשי בנושא) בפועל(הטלוויזיה בעברית 

המנהל את תקופת מינויו בשישה וביוני ובדצמבר אותה שנה הארי� הוועד , חודשי�
. 2010 הארי� את תקופת מינויו בשנה נוספת עד ליוני 2009במאי . חודשי� בכל פע�

בתפקידו כשלוש שני� בניגוד ) בפועל( כיה
 מנהל הטלוויזיה בעברית 2010בסו! 
הוועד המנהל הארי� את תקופת מינויו ליותר משישה חודשי� ללא : לנוהל הרשות

 . והרשות לא פרסמה מכרז למינוי בפועל מעל לשנה, יקורתאישור ועדת הב

הנהלת הרשות נמנעה מבחירת מנהל כדי שלא להתחייב למינוי לזמ
 ממוש� בתקופה 
א� בסופו של דבר מילא המנהל הזמני את , שבה עובר הארגו
 שינויי� מבניי�
 .שלוש שני�, התפקיד במש� תקופת כהונה רגילה

י .2 ב ר ע ב ה  י ז י ו ו ל ט ה ל  ה נ  לא נבחר במכרז מנהל 2002מאז מרס  :תמ
 2007 פרסמה הרשות מכרז פנימי לתפקיד ובנובמבר 2007במאי . לטלוויזיה בערבית

ביוני . ועדות המכרזי� החליטו שלא לבחור באיש מהמועמדי�. פרסמה מכרז חיצוני
ואול� בספטמבר אותה שנה ,  הוקמה ועדת איתור וא! פרסמה פנייה למועמדי�2008

הוועד המנהל . פזרה בשל חשש לניגוד ענייני� של אחת מחברות הוועדההיא הת
הישיבה נקבעה לנובמבר ; החליט לקיי� הלי� בחירה במתכונת של ועדת מכרזי�

2008 . 
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 קבע בית הדי
 הארצי לעבודה שיש לדחות את הלי� המינוי עד כינונה 2008בנובמבר 
החליט הוועד המנהל , שהמשהוקמה הממשלה החד, 2009במרס . 6של ממשלה חדשה

ובה ביקשו , 7'"בעקבות עתירה נוספת שהוגשה לבג. להמשי� בתהלי� בחירת המנהל
ועד מנהל , העותרי� צו ביניי� להקפאת הלי� איתור המנהל עד לבחירת מליאה

ל הרשות ולחברי הוועד המנהל "למנכ, מר אדלשטיי
, פנה השר הממונה דאז, 8ר"ויו
בדיו
 שבו השתת! השר .  להקפאת מכרזי� ברשותוביקש לבחו
 את האפשרות

 לא מונו 2010עד סו! . ל ג� שלא למנות מנהל בפועל לטלוויזיה בערבית"התבקש המנכ
פניית השר האמורה הייתה . מליאה וועד מנהל ולא נבחר מנהל לטלוויזיה בערבית

 . משו� מעורבות בהלי� המינוי למשרה

נדרש לנקוט זהירות והקפדה על ריחוק השר הממונה , לדעת משרד מבקר המדינה
ה
 משו� העיקרו
 המחייב שקבע , בעניינ� של הליכי� למינוי בעלי תפקידי� ברשות

 וה
 משו� שבקשותיו והמלצותיו מתפרשות ברשות כהנחיה 9בעניי
 זה בית המשפט

 .לכל דבר ועניי

תפקיד ל הרשות שמילא את ה"הטלוויזיה בערבית המשיכה לפעול בניהולו של מנכ
אי
 הוא שולט בשפה , למשל; א! שאי
 לו הכישורי� המתאימי� לכ�, 2008מאז 

 . הערבית

ת .3 י ר ב ע ב ו  י ד ר ה ל  ה נ  פרסמה הרשות מכרז פנימי למנהל 2008במרס  :מ
שרוב משתתפיה היו חברי , ביוני אותה שנה התכנסה ועדת המכרזי�. הרדיו בעברית
.  לתפקיד ולפרס� מכרז חיצוניוהחליטה שלא לבחור שו� מועמד, הוועד המנהל

באותו היו� החליט הוועד המנהל למנות לתפקיד את מר אריה שקד שהיה אחד 
 . במינוי בפועל, המועמדי� במכרז

ימי� אחדי� לפני מועד כינוסה של ועדת המכרזי� למכרז החיצוני הוגשה כאמור 
ר לבחירת ' בבקשה למת
 צו על תנאי לביטול כינוסה של ועדת האיתו"עתירה לבג

בעקבות הגשת . שהייתה אמורה להתכנס באותו מועד, מנהל הטלוויזיה בערבית
מר , פנה השר הממונה דאז, ' בנושא"העתירה ועוד בטר� התקבלה החלטת בג


ל הרשות ולחברי הוועד המנהל בבקשה לבחו
 את הקפאת המכרזי� "למנכ, אדלשטיי
בעקבות בקשת השר . ירהדרישה שלא הועלתה בעת, ובה� המכרז למנהל הרדיו

ינואר , עד מועד סיכו� דוח זה. ל הרשות לבטל את כינוס ועדת המכרזי�"החליט מנכ
 . לא כונסה הוועדה, 2011

מעורבותו של השר הממונה דאז הביאה לביטול המכרז החיצוני ומנעה בחירת מנהל 
, 2010רס במ. בניגוד לנהליה, ומשכ� האריכה הרשות את תוק! המינוי, לרדיו בעברית

נתנה היועצת המשפטית של , כבר כיה
 בתפקידו כשנתיי�) בפועל(לאחר שהמנהל 
 ,חוות דעת אשר לא הצביעה על המניעה להארכת הכהונה' ד חנה מצקבי'"עו, הרשות

שלא בהתא� לנוהל שמתנה מינוי בפועל לתקופה של מעל לשנה בחובת פרסו� מכרז 
 �הל בפועל בתפקיד יותר משנתיי� וחצי  כיה
 המנ2010בסו! . בגי
 המינוי בפועל

__________________ 

ממשלת "לה פעלה כוהממש,  התפטר מתפקידו ראש הממשלה דאז מר אהוד אולמרט$21.9.08ב  6
 ".מעבר

 .פורס� בנבו', Â·˙ 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ¯ �, 4945/09' "בג  7
 .על התפטרותו מהרשות, מר גביש, ר הרשות דאז" הודיע יו$8.6.09ב  8

, '¯‡˘ ‰Á‡Â ‰ÈÚ˘Â‡ '� 'Á‡Â ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘Î Â„È˜Ù˙· ‰Ï˘ÓÓ 10134/02' "בג  9
 .תקדי�
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 והרשות לא תכננה � שלוש שני� �תקופה הקרובה לתקופת הכהונה שנקבעה במכרז 
 . מכרז לאיוש המשרה

ת .4 י ב ר ע ב ו  י ד ר ה ל  ה נ מר אדמונד סחייק מכה
 ,  מנהל הרדיו בערבית:מ
ה  נמנע2004מאז .  שני�28�במש� כ,  ועד מועד סיו� הביקורת1983בתפקידו מאז 

. הרשות מלפרס� מכרזי� למילוי התפקיד למרות חוות דעתה של היועצת המשפטית
העסקת מנהל הרדיו בערבית במש� עשרות שני� אינה עולה בקנה אחד ע� נוהלי 

. וע� החלטות הוועד המנהל בנוגע אליו, שקצבו את מש� השהייה בתפקיד זה, הרשות
 . דינמי ותחרותיהעסקה זו א! אינה מתאימה לעיד
 של שוק תקשורת 

 

 מינוי מנהלי מחלקות וחטיבות 

בדיקת ארבעה מינויי� בפועל של מנהלי מחלקות ומנהלי חטיבות בטלוויזיה בעברית 
שלושה מאות� : וברדיו בערבית העלתה שלרשות היה דפוס קבוע של מינויי�

ובתו� תקופת הכהונה של שלוש שני� ה� , מנהלי� מונו לתפקיד� באמצעות מכרז
א� התבקשו להישאר בו באופ
 זמני עד איוש המשרה , ו הודעה על סיו� תפקיד�קיבל

מפע� לפע� הוארכו תקופות . המנהל הרביעי מונה מלכתחילה במינוי בפועל. במכרז
במש� שלוש עד שמונה שני� לא פרסמה . המינויי� בפועל בניגוד לנוהלי הרשות

 .הרשות מכרזי� לאיוש משרות אלה

 

 מינוי עובדי מטה

באחד המקרי� בחרה הרשות . הרשות מינתה עובדי מטה במינוי בפועל ללא מכרז
שלא לפרס� מכרז היות שהעובדת שהנהלת הרשות רצתה למנותה לתפקיד לא עמדה 

והרשות לא פרסמה , לפיכ� מונתה העובדת לתפקידה במינוי בפועל. בתנאי הס! שלו
י בפועל במש� תשע שני� במקרה אחר עובדת ממלאת תפקיד במינו.  שני�11מכרז 

ג� במקרי� אלה הואר� תוק! המינויי� . בלי שהרשות פרסמה מכרז לאיוש המשרה
 .בניגוד לנוהלי הרשות

 

10אנשי תקשורת בכירי�
 

גו! מתוקצב או גו! נתמ� לא יסכי� , 1985�ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב
ורשות השידור היא הואיל . לשינויי� בשכר או להטבות אלא באישורו של שר האוצר

 .הסדרי העסקה מיוחדי� בה מחייבי� את אישור הממונה על השכר, 11גו! מתוקצב

במטרה לקלוט אנשי תקשורת בכירי� חדשי� ולעודד עובדי� בכירי� להישאר 
 הממונה על �להל
 ( הממונה על השכר במשרד האוצר 1995�אישר ב, ברשות השידור

 .  על פי חוזי� אישיי�להעסיק בה אנשי תקשורת בכירי�) השכר

__________________ 

� שהשתתפות� בתכניות עשויה להגדיל את שיעור הצופי� בה�עיתונאי� ומגישי� מוכרי  10 , �המכוני
 ). כישרו�$ באנגלית talent" (טאלנטי�"במסמכי� של הרשות ושל הממונה על השכר במשרד אוצר 

 תאגיד שהוק� בחוק והוא מוסד של המדינה שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי� או $גו� מתוקצב   11
 . מתמני� בידי הממשלה או בידי השר, כול� או מקצת�, רי הנהלתובעקיפי� או שחבריו או חב
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נמצא שהרשות התקשרה ע� חלק מאנשי התקשורת הבכירי� בצורה שלא  .1
וחתמה עמ� על חוזי� בניגוד , תאמה את תקופת העסקת� ואת מהות עבודת�

במקרי� . להנחיות הלשכה המשפטית שלה ובניגוד לדעתו של הממונה על השכר
 .זיה� לא היו בתוק!מסוימי� הועסקו אנשי תקשורת בכירי� ברשות שחו

א! שלפי הנחיות נציבות שירות המדינה אי
 להעסיק עובד שפרש באופ
 קבוע  )א(
�פרש ממנה ,  שני�35�העסיקה הרשות עיתונאי שעבד בה במעמד קבוע כ, וממוש

. במסגרת תכנית לעידוד פרישה מרצו
 וקיבל תנאי פרישה מועדפי� וגמלת פרישה
ולאחריה� העסיקה , ו לפי חוזה לשלושה חודשי� החלה הרשות להעסיק2005ביולי 

 . אותו עוד כשלוש שני� בלא שחתמה על חוזה התקשרות אתו

אישר סג
 הממונה על השכר את העסקתו של , ל"בעקבות פניית המנכ, 2007באוגוסט 
 חתמה 2008במאי , למרות זאת. 2008העיתונאי באופ
 חריג לפי חוזה קבלני עד סו! 

והאריכה את תוק! החוזה מפע� , ה שלפיו יועסק כעובד הרשותעמו הרשות על חוז
 קבע סג
 הממונה על השכר שאי
 2010ביוני . לפע� ללא אישור סג
 הממונה על השכר

לית משאבי "ל הרשות וסמנכ"חר! זאת סיכמו מנכ. להמשי� את העסקת העיתונאי
קו עד סו!  כי הרשות תמשי� להעסי2010בתחילת אוגוסט , ליאור רמתי' אנוש גב

 .  הפסיקה הרשות את העסקתו2010רק בספטמבר . אותה שנה

עיתונאי בכיר אחד הועסק בטלוויזיה בעברית ארבע שני� בלא שתוק! החוזה  )ב(
�ועיתונאי בכיר אחר הועסק בה תשעה חודשי� בלא שנחת� עמו , המקורי עמו הואר

, סקה ע� האחרמשהואר� תוק! ההסכ� ע� האחד ונחת� חוזה הע. חוזה התקשרות
שעל ,  בניגוד להנחיית סג
 הממונה על השכר�היו אלה במתכונת של חוזה קבלני 

הרשות לחתו� ע� עיתונאי� שהועסקו באופ
 קבוע על חוזה העסקה אישי כעובדי 
התקשרות : ההתקשרות ע� אחד העיתונאי� שילבה שתי צורות העסקה. הרשות

קבלת דמי הבראה , למשל, כשל עובדקבלנית לעבודה קצובה בזמ
 ע� תנאי עבודה 
 . ותשלו� בגי
 ימי חופשה

לפי . אישור לעבודה פרטית יינת
 רק באישור בכתב מראש, לפי נוהלי הרשות .2
, 2009�לפי הנוהל מ; ל הרשות"האישור נית
 על ידי מנכ, 2008הנוהל שהיה תק! עד 

 . הלשכה המשפטיתל משאבי אנוש בכפו! לחוות דעת של "האישור יינת
 על ידי סמנכ

, בקשותיה� לא אושרו, שני אנשי תקשורת בכירי� ביקשו אישור לעבודה פרטית
ל הרשות אישר לה� בעל "מנכ. ולמרות זאת ה� המשיכו לעסוק בעבודת� הפרטית

לשתי עיתונאיות . בניגוד לנהלי� ולחוות דעת משפטיות, פה לעסוק בעבודה הפרטית
עבודה פרטית בערו' מתחרה בניגוד לנוהלי ל הרשות בעל פה לעסוק ב"אישר מנכ

 .באחד המקרי� האישור נית
 במטרה להגדיל את שכר העובדת. הרשות

 

 העסקת נותני שירותי�

תאגיד ממשלתי כהגדרתו בחוק , קובע שככלל, 1992�ב"התשנ, חוק חובת המכרזי�
, 1993�ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי�. יתקשר לרכישת שירותי� במכרז פומבי

 באישור ועדת �בידור או הווי , אמנות, שרות לפטור ממכרז עסקה שעניינה תרבותמא
התקשרות ע� נות
 , לפי נוהלי הרשות.  בטר� ייחת� חוזה התקשרות�המכרזי� 

ח לשנה תובא ג� לאישור ועדה של " ש250,000�שירותי� עצמאי שסכומה גדול מ
 ).250 ועדת �להל
 (מליאת הרשות 
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מה הרשות ע� עיתונאי על חוזה להפקת תכנית בטלוויזיה במש�  חת2008בינואר  .1
ל ע� העיתונאי כי תישקל הפקת עונה נוספת של " סיכ� המנכ2008ביוני .  שבועות25

 . א� ועדת התקשרויות לא אישרה את ההתקשרות, התוכנית

 סוכ� כי היא תפיק את 2009 עד יוני 2008בדיוני� שהתקיימו ברשות מאוקטובר 
והפקתה לא תתחיל קוד� , במתכונת מצומצמת בהשתתפות העיתונאיהתכנית 

הגורמי� המקצועיי� בהנהלת הטלוויזיה התריעו על היעדר מקור . שייחת� עמו חוזה
ל " טע
 מנכ2009בישיבת ועדת ההתקשרויות ביוני . תקציבי למימו
 הפקת התכנית

יתונאי בעל הרשות שהרשות מחויבת להפקת התכנית בהתא� להתחייבות שנת
 לע
 .ועדת התקשרויות אישרה משא ומת
 ע� העיתונאי. פה

 לא אישרה 250א! שוועדת , א! שוועדת המכרזי� לא פטרה את ההתקשרות ממכרז
החל העיתונאי , אותה וחר! העובדה שהלשכה המשפטית לא אישרה את נוסח החוזה

וח האד� של  חת� עמו מנהל כ2009ורק בתחילת נובמבר , 2009לעבוד ברשות ביולי 
 �ועדת המכרזי� .  חודשי�14הרשות על חוזה למפרע מתחילת יולי אותה שנה למש

 . החליטו בהתאמה בדיעבד לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז ולאשרה250וועדת 

ל מחויבות לגורמי� המקצועיי� "בהתחייבותו בעל פה לעיתונאי יצר בעצ� המנכ

 ולשמש חותמת גומי לסיכומי� שאליה� ברשות לפעול בניגוד לכללי המינהל התקי

 . הגיע

ל הרשות ובעלי תפקידי� נוספי� לבי
 " התנהלו פגישות בי
 מנכ2010מתחילת  .2
 הוא החל להגיש את 2010בסו! מאי . מגיש ברדיו בדבר שילובו בתכנית שבועית

, 2010ורק בדצמבר , קוד� תחילת העסקתו לא הסדירה הרשות את תנאיה. תכניתו
 .חתמה עמו הרשות על חוזה, חודשי� לאחר תחילת העסקתושבעה 

 

 גיוס פרויקטור לטכנולוגיות

ל להכנת " העסקת יוע' חיצוני למנכ2008הוועד המנהל של הרשות אישר ביוני 
הנהלת הרשות גייסה . מכרזי� בעניי
 שיקו� התשתית הטכנולוגיות של הרשות

וקבעה שיהיה עליו " יקט בכירמנהל פרו"פרויקטור לטכנולוגיות שתפקידו הוגדר 
רק לאחר . לרכז את עבודת הרשות לקראת שיקו� התשתית הטכנולוגית שלה

שמרבית שלבי בחירת הפרויקטור הסתיימו ביקש מרכז הצוות שעסק בגיוסו מוועדת 
ובפנייתו יצר את הרוש� שהלי� הגיוס , הכספי� של הרשות אישור עקרוני להעסקתו

 . רק בתחילתו

החליטה הרשות להעסיקו כעובד , יוס הפרויקטור היה כהלי� לגיוס קבל
א! שהלי� ג
 . ל פיתוח וטכנולוגיה בפועל"בתפקיד סמנכ

 

 סיכו� והמלצות

דוח ביקורת זה עוסק בשני נושאי� מרכזיי� שה� חלק מהתשתית הקובעת את 
איוש מוסדותיה המנהלי� והליכי המינוי של : איכות התפקוד של רשות השידור

ניהול ענייני כוח האד� בה לרבות הליכי מינוי של ראשי ;  המכהני� בה�החברי�
לימוד מסקנות הדוח ותיקו
 הליקויי� . המדיה והתקשרות ע� עיתונאי� בכירי�



 405 רשות השידור

שהיא גו! ציבורי שמנהליו חבי� , המפורטי� בו עשויי� לשפר את תפקוד הרשות
 . לציבור חובת נאמנות

 שקד� למועד סיכו� הביקורת משק! כשל ָהֶחֶסר באיוש מוסדות הרשות בעשור
מתמש� שגר� לרשות נזקי� מהותיי� בתקופה שבה עליה לתפקד במציאות 

ובה בעת היא נדרשת לקבל הכרעות כבדות משקל בעניי
 רפורמה נרחבת , משברית
על הממשלה והשר הממונה להבטיח איוש מלא של כל מוסדות . שתשפיע על עתידה


הרשות בהתא� להוראות הדי. 

הזיקה בי
 הדרג הממשלתי לבי
 רשות השידור מובנית בתו� הוראות חוק רשות 
הממצאי� . קשר זה מגל� בתוכו קשיי� המחייבי� התנהלות זהירה ורגישה. השידור

שהועלו בעניי
 הליכי מינוי חברי המוסדות המנהלי� מחייבי� בחינה והפקת לקחי� 
 ליצור תנאי� שירחיקו שיקולי� ככלל יש. בדבר הליכי� דומי� שיתקיימו בעתיד

פוליטיי� מ
 ההחלטות המתקבלות בעניי
 הרשות ויבטיחו את קיומה כערו' שידור 
 . ציבוריי� בלבד�עצמאי המקבל את החלטותיו לפי שיקולי� מקצועיי��ציבורי

פעמי� רבות , פעולות בענייני כוח אד� נעשו תו� התעלמות מהוראות הדי
 והנוהל
אי
 . התנהלות זו היה כדי להטמיע ברשות תרבות ניהולית קלוקלתב. ל"בהנהגת המנכ

 . המצביעי� על כשל ארגוני וניהולי, להשלי� ע� הליקויי� שהועלו בתחו� זה

 רשות השידור נדרשת לקד� את השידור הציבורי בסביבה 21�מראשית המאה ה
אחר כשהיא מתמודדת מצד אחד ע� גופי תקשורת מסחריי� ומצד , תחרותית מאוד

בנסיבות אלה תפקודה היומיומי ויכולתה לממש את . ע� משברי� פנימיי� ממושכי�
א� , מציאות זו לא נעלמה מעיני משרד מבקר המדינה. יעדי השידור הציבורי מורכבי�

. ההקפדה על ההוראות המחייבות של הדי
 והנהלי��אי
 בה כדי להמעיט מחומרת אי
קיו� . ל הרשות חלק מרכזי בה�"בדה כי למנכחומרת הליקויי� נובעת בי
 היתר מהעו

למינהל התקי
 , השידור הציבורי אינו עומד בסתירה לתרבות ארגונית נאותה
כל פעולותיה של הרשות . ולהקפדה ולזהירות בכל הנוגע לשימוש במשאבי הציבור

 .  ומנהליה חבי� לציבור את חובת הנאמנות�ממומנות מכספי הציבור 

ני כוח האד� ותרבות ארגונית נאותה ה� מאבני הבניי
 החשובות ניהול תקי
 של עניי
על הרשות והעומדי� בראשה להטמיע הערות . להצלחת הרפורמה ולהבראת הרשות

 .אלה בפעולת� לתיקו
 הליקויי� שהועלו בדוח זה

 

♦ 
 

 מבוא

, )ק החו�להל
  (1965�ה"התשכ, הוקמה על פי חוק רשות השידור)  הרשות�להל
 (רשות השידור 
: עד הקמתה פעלו בישראל שלושה גופי שידור". תקיי� את השידורי� כשירות ממלכתי"שלפיו היא 

 שפעל בכפיפות �" ל"גלי צה"רדיו ;  שהיה מחלקה במשרד ראש הממשלה�" קול ישראל"רדיו 
ע� .  שהייתה יחידה במשרד החינו" והתרבות�והטלוויזיה הלימודית , ל"לקצי
 חינו" ראשי בצה

 נוסדה הטלוויזיה הישראלית 1968בשנת . לאחריותה" קול ישראל"הרשות הועברו שידורי הקמת 
 .ושנה לאחר מכ
 צורפה א) היא לרשות
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בידור ,  תכניות חינו" שידור) א(ובה�   , החוק קובע את מכלול התפקידי� המוטלי� על הרשות
ות במגמה לשק) את חיי המדע והאמנ, התרבות, הכלכלה והמשק, החברה,  בשטחי המדיניותומידע

חזק את הקשר ע� המורשת היהודית ל , לטפח אזרחות טובה,יצירתה והישגיה, מאבקה, המדינה
  ;לשק) את חייה� ונכסי תרבות� של כל שבטי הע�ו  בציבור להעמיק את ידיעתה,וערכיה

ה יוסי שידורי� בשפה הערבית לצרכיה של האוכל )ג(  ;  היצירה העברית והישראלית קידו�) ב(
הדוברת ערבית ושידורי� לקידו� ההבנה והשלו� ע� המדינות השכנות בהתא� למגמות היסוד של 

על הרשות להבטיח כי בשידורי� יינת
 מקו� לביטוי מתאי� של ההשקפות , לפי החוק .המדינה
 . והדעות השונות הרווחות בציבור

שידור יחיד בתחו� עד לשנות התשעי� של המאה העשרי� נהנתה הרשות ממעמד של גו) 
בשני העשורי� האחרוני� השתנתה מפת התקשורת . הטלוויזיה וגו) עיקרי בתחו� שידורי הרדיו

ערוצי כבלי� ולוויי
 , שני ערוצי טלוויזיה מסחריי�: ללא הכר וקמו גופי שידור רבי� נוספי�
הרשות . ס)מסו) שנות התשעי� נכנסה רשת האינטרנט כערו( תקשורת נו. ותחנות רדיו אזוריות

, מצאה את עצמה אפוא כערו( אחד מני רבי� בסביבה תחרותית קשה לצד גופי תקשורת מסחריי�
 . כאשר עליה להמשי" ולקיי� שידור ציבורי ממלכתי

, בי
 היתר, הדבר בא לידי ביטוי. מזה שני� חלה הידרדרות חמורה במעמדה ובתפקודה של הרשות
כתוצאה מכ" מונו מספר ועדות .  השידור הציבוריבגירעו
 מתמש" בתקציבה ובשחיקה במעמד

בי
 . ציבוריות אשר בחנו את הגורמי� שהביאו אותה למצבה והגישו דוחות ע� המלצות לשינויי�
הוועדה לבדיקת רשות השידור שבראשה עמד האלו) : הוועדות האחרונות נית
 למנות את אלה

חיי� ' השידור הציבורי שבראשה עמד פרופועדת ; 2000רפאל ורדי ומסקנותיה סוכמו בשנת ) 'מיל(
הוועדה לרפורמה בשידור הציבורי בראשות מר רענ
 דינור ; בראשית ומסקנותיה סוכמו באותה שנה

 .200512�שפרסמה את מסקנותיה ב

מעלויות שכר , הדוחות קבעו שמצבה הקשה של הרשות נובע בי
 היתר ממספר עובדיה הגדול
שבתנאי השוק הקיימי� מקשה את , מבנה הרשות שנקבע בחוקמהסכמי שכר קשיחי� ומ, גבוהות

 . מחברי הדוחות המליצו בי
 היתר על שינויי� מבניי� ברשות ובחוק. ניהולה של הרשות במקצועיות

).  השר הממונה�להל
 (על ביצוע חוק רשות השידור מופקד שר אשר מתמנה על ידי הממשלה 
מינוי , ל מתפקידו"העברת מנכ, ל"די� למשרת המנכסמכויותיו העיקריות ה
 הזכות להציע מועמ

 . ל"ממלא מקו� למנכ

 :2010�2000להל
 פירוט השרי� הממוני� בשני� 

__________________ 

ר רענ� כה� "ד, $2001גיל סמסונוב ב, $1997 דוחות נוספי� על מצב הרשות חוברו בידי אמנו� צוקרמ� ב  12
 . $2001ב' אבני ושות, גינצבורג, ח הוג�"רו, $2001ב
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‰�Â‰Î‰ ˙ÙÂ˜˙ 

 ‡ÏÈÓ˘ ÛÒÂ� È˙ÎÏÓÓ „È˜Ù˙ 

‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ Â˙ÂÈ‰ ˙Ú· Ì˘‰ 

 דליה איציק השרה לאיכות הסביבה 2001 יוני $ 2000אוגוסט 

 ר רענ� כה�"ד א תיקשר לל 2002 אוגוסט $ 2001יוני 

 אריאל שרו� ראש הממשלה 2002 דצמבר $ 2002אוגוסט 

 ראוב� ריבלי� שר התקשורת 2003 מרס $ 2002דצמבר 

שר התקשורת והממונה על מינהל מקרקעי 
 ישראל

 2005 נובמבר $ 2003מרס 

 , ממלא מקו� ראש הממשלה

 המסחר והתעסוקה , שר התעשייה

 אהוד אולמרט

 ציפי ליבני שרת המשפטי� 2006 מאי $ 2005נובמבר 

 אית� כבל שר ללא תיק 2007 יולי $ 2006מאי 

 יצחק הרצוג שר הרווחה 2009 אפריל $ 2007יולי 

 יולי אדלשטיי� שר ההסברה והתפוצות 2010 פברואר $ 2009אפריל 

 בנימי� נתניהו ראש הממשלה  201013מפברואר 

 

יושב ראש הרשות שמתוק) תפקידו זה מכה
 : דיה של הרשותמופקדי� על מילוי תפקי, לפי החוק
מליאה של שלושי� ואחד חברי� וועד מנהל של שבעה , )ר" היו�להל
 (ר הוועד המנהל "ג� כיו

המליאה מתמנה על ידי נשיא ). ל" המנכ�להל
 (ומנהל כללי )  מוסדות הרשות�להל
 (חברי� 
מאז . ל מתמני� על ידי הממשלה" המנהל והמנכהוועד, ר הרשות"יו. 14 בהמלצת הממשלה�המדינה 

 . ר"ר אמיר גילת כיו" מכה
 ד2010ומאז יולי , ל הרשות" מכה
 מר מרדכי שקלאר כמנכ2006מאי 

הוא החל במהל" , ר"ר הרשות הקוד� מר משה גביש לתפקיד היו"ע� מינויו של יו, 2007בינואר 
דור ציבורי ברמה נאותה ובאמצעי� סבירי� להכנת תכנית כוללת לשינוי ארגוני ברשות שיאפשר שי

) 
 . אישרה מליאת הרשות את תכנית הרפורמה2007ביולי ).  תכנית הרפורמה או הרפורמה�להל
שינוי מבני ארגוני של הרשות הכולל )  א:   (לשינויי� האלה, בי
 השאר, הרפורמה מבקשת להביא

חדשי� המתאימי� לגו) שידור מודרני חתימה על הסכמי�  וביטול כל הסכמי העבודה הקיימי�את 
 מכלל 40%�כ (700�כ ב15מספר העובדי�הקטנת )  ב(;    הפועל בסביבה עתירת שינויי� טכנולוגיי�

 לתפקידי מפתח במערכות העיתונאיות ובתחו� ,ניהולל עובדי� חדשי� 150גיוס  ו)עובדי הרשות
 נוי החקיקה הקיימת והרחקת הפוליטיקהשי)  ד(;   השקעה בתשתיות טכנולוגיות)  ג.   (הטכנולוגיה

הענקת סמכויות וקביעת כפיפויות כדי לאפשר לרשות לעמוד ביעדי ההכנסה ) ה(; מרשות השידור
 . הדרושי� למימו
 פעילותה

 הסכ� בי
 הרשות ומשרד האוצר לבי
 2009כחלק מהמהלכי� ליישו� הרפורמה נחת� באפריל 
 עובדי� בכפו) לחתימת 700ולפיה� יפרשו ממנה , שותארגוני העובדי� המייצגי� את עובדי הר

 חתמה הרשות על הסכמי עבודה 2010בדצמבר . הסכמי עבודה חדשי� שיחליפו את הקיימי�
וע� ) המייצג את העיתונאי� העובדי� ברשות(חדשי� ע� האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל 

__________________ 

 השר הממונה $ $25.4.10מ. השר הממונה היה ראש הממשלה ממלא מקו� 25.4.10 $ 18.2.10בתקופה   13
 . עצמו

 . להוציא חבר מליאה אחד המומל' על ידי הסוכנות היהודית  14
 . עובדי�1,766 הועסקו ברשות 2010באוקטובר   15
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רות ההנדסאי� והטכנאי� האג) לאיגוד מקצועי והסתד, הסתדרות העובדי� הכללית החדשה
, 2011ינואר , במועד סיכומו של דוח זה. המייצגי� את העובדי� המאוגדי� בוועדי� אלה, בישראל

ר וטר� החל הלי" "עדיי
 לא הסתיי� המשא ומת
 ע� עובדי הדירוגי� המינהליי� ועובדי דירוג המח
להנהלה גמישות הנהלת הרשות גיבשה מבנה חדש המעניק , אשר למבנה הארגוני. הפרישה
 . ניהולית

 את הליכי מינוי מוסדות הרשות ואת 16 בדק משרד מבקר המדינה2010ספטמבר �בחודשי� פברואר
העסקת אנשי תקשורת בכירי� והתקשרויות ע� נותני , כ
 נבדקו מינויי� בכירי� בה. קביעת תקציבה

בדיקות השלמה . הבדיקה נעשתה במטה הרשות. תכנית הרפורמה ויישומה לא נבדקו. שירותי�
באג) הממונה על השכר ובוועדה לבדיקת מינויי� לפי חוק החברות �במשרד האוצר, נעשו

) מר יולי אדלשטיי
(במשרדו של השר הממונה הקוד� שר ההסברה והתפוצות , הממשלתיות
 ). השר הממונה כיו�(ובמשרד ראש הממשלה 

 

 

 מוסדות הרשות

 מליאת הרשות

דיו
 בדוחות של , התוויית קווי פעולתה וביניה�, ידי מליאת הרשות לחוק קובע את תפק13סעי) 
 .הנחיית הוועד המנהל במילוי תפקידיו ודיו
 והסקת מסקנות בכל עניי
 שייראה לה, ועדות שהקימה

היא תכה
 שלוש שני� מיו� מינויה ותוסי) לכה
 כמליאת מעבר עד למינויה של המליאה הבאה 
כמו כ
 ; ת להקי� ועדות מתו" חבריה ולאצול לה
 חלק מסמכויותיההמליאה רשאי).  לחוק8סעי) (

 .היא רשאית להקי� ועדות מייעצות לתחומי פעולותיה השוני�

 

 התייעצות לצור� מינוי חברי המליאה

לרשות השידור תהיה מליאה של שלושי� ואחד חברי� שימנה נשיא "לחוק קובע כי ) א(7סעי) 
י ציבור שהמליצה עליה� הממשלה לאחר התייעצות ע� הארגוני� שלושי� אנש)  1:   (המדינה וה�

ע� מוסדות ההשכלה הגבוהה והאקדמיה ללשו
 , המורי� והאומני� בישראל, היציגי� של הסופרי�
ובלבד שלא יהיו ביניה� יותר , העברית וע� גופי� ציבוריי� אחרי� שיש לה� זיקה לענייני שידור

 ". יג אחד של הסוכנות היהודית שיומל( על ידיהנצ)  2...   (מארבעה עובדי מדינה

 �בידי השר הממונה ) המפורטת להל
(בפועל מגובשת רשימת המועמדי� לתפקיד חברי המליאה 
והיא ממליצה לנשיא , הוא מביא אותה לממשלה, ולאחר השלמתה, לאחר התייעצות כאמור בחוק
 . המדינה למנות� כחברי מליאה

__________________ 

מינוי מליאת רשות ", )È˙�˘ ÁÂ„42) 1992 , ראו ג� מבקר המדינה, בעניי דוחות מבקר המדינה קודמי�  16
. 311' עמ, "עניני כח אד�", )È˙�˘ ÁÂ„53‡) 2002 , מבקר המדינה. 802' עמ, "השידור והוועד המנהל

, "מכרזי� ומשרות קידו� ומינוי של עובדי� והעסקת יועצי�", )È˙�˘ ÁÂ„54·) 2004 , מבקר המדינה
נוכחות עובדי� ותשלומי� עבור שעות נוספות ", )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה. 901' עמ

". ‰Â„" „ÁÂÈÓ Á)1999(" ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ. 1023 'עמ, "וכונניות
" היערכות גורמי ההסברה ותפקוד� במלחמת לבנו השנייה", )È˙�˘ ÁÂ„58 ‡)2007 , מבקר המדינה

ההסברה לקהלי היעד דוברי השפה הערבית ושידורי ", )È˙�˘ ÁÂ„60‡) 2010 , מבקר המדינה. 451' עמ
 .217'  עמ,"ערביתמדינת ישראל ב
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השרי� הנוגעי� בדבר בעניי
 הרכבת
 של מליאת "שפטי לממשלה את הנחה היוע( המ, 1991בשנת 
הנחייה זו ". כינו
 הועד המנהל של רשות השידור ומליאתה"הנחייה מפורטת בדבר " רשות השידור

)  חובת ההתייעצות�להל
 (לגבי חובת ההתייעצות ע� הגופי� הציבוריי� . 200017עודכנה בשנת 
מידע לגבי מועמדי� , מבעוד מועד,  ע� הארגוני� והגופי�יש להחלי)) א"(קובעת ההנחיה כי 

וזאת כדי לאפשר לאות� ארגוני� , לפני העניי
, אפשריי� בתחו� שבו הארגוני� והגופי� פועלי�
יש להטות אוז
 קשבת לעצה ) ב. (ולתת לה� הזדמנות נאותה לכ", וגופי� לעו( דבר באשר למינוי

 יש לשקול את חוות הדעת של הגופי�. לקבלה כמות שהיאהג� שאי
 חובה , ולשמעה מתו" פתיחות
ותו" , לשקלה בטר� גובשה דעה סופית לגבי המועמדי� המומלצי�, היינו... המייעצי� בכובד ראש

אי
 להחליט בדבר המועמדי� המומלצי� לפני קבלת ) ג. (נכונות לשנות דעה לאור עצות שתתקבלנה
החלטה כאמור לפני ההתייעצות ובטר� חיוו הגופי� . חוות דעת� של כל אות� גופי� וארגוני�

נימוקי� ענייני� ומפורטי� ה� אלה הצריכי� להיות מונחי� ) ד... (פסולה היא, והארגוני� את דעת�
 ".בי
 לחיוב בי
 לשלילה, ביסודה של כל החלטה בדבר מועמד

 הרשות בעשור להל
 נתוני� על מספר הגופי� שעימ� התקיימה התייעצות לקראת מינוי מליאות

 ;  ארגוני� וגופי�71דליה איציק ע� ' הגב,  התייעצה השרה הממונה דאז2000בדצמבר : האחרו

השר הממונה בי
 השני� ;  ארגוני�50�אל כ, מר אהוד אולמרט,  פנה השר הממונה דאז2003�ב
י מר יול,  פנה השר הממונה דאז2009בשנת ,  גופי�143פנה אל , מר אית
 כבל, 2007�2006


 .  גופי�139�ל, אדלשטיי

 Â‚‰�˘ ÍÈÏ‰‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Ì‰Ó˘ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··
‰‡ÈÏÓ‰ ÈÂ�ÈÓ ˙‡¯˜Ï ıÚÈÈ˙‰Ï ˘È ÌÓÚ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÓÈ˘¯ ˘Â·È‚Ï ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ÌÈÈ˜Ï ;

 ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ˙ˆÏÓÂÓ‰ ‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÌÈ�˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ÏÚÂÙ· ¯˘È‡˘ Ì¯Â‚‰ ÈÓ ¯Â¯· ‡Ï
· „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ�‰ÓÈ˘¯‰ Ï˘ ‰˘Â·È‚ ÍÈÏ‰Ï ¯˘‡ . ÂÚ·˜ ‡Ï ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ

˘Â·È‚ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÁ�Ó ÌÈÏÏÎ ‰ÓÈ˘¯‰ . ˙Ï·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï Ì‚ Ì‰
‡˘Â�· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ ÈÓ ÂËÈÏÁ‰ ‡ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰. 

שימת הגופי�  כי ר2010משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
מטרת גיבושה הייתה התייעצות מקיפה ; 2007�2006המייעצי� הקיימת כיו� גובשה בשני� 

ומהותית שתביא לידי ביטוי את עמדת� של המגזרי� והגופי� השוני� העוסקי� בתרבות ובחינו" 
רשימה זו שימשה את השרי� שכיהנו בתפקיד זה מאז גובשה בלי . כמדיו� תקשורתי ובשידור

ותגובות מקיפות , רבי� מהגופי� הללו אינ� מגיבי�, לדבריו.  בה שינויי� משמעותיי�שנעשו
הוא ציי
 כי בי
 הגורמי� המעכבי� את מינוי המליאה . ענייניות מתקבלות ממספר קט
 של גופי�

הקושי לקבל מה� תשובות ]ו[, אורכה של רשימת הגופי� אית� יש להיווע("נית
 למנות את 
 ". כי חובת ההתייעצות קוימה במלואהמקיפות שיבטיחו 

 כי רשימת הגופי� המייעצי� 2011כ אית
 כבל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר "ח
שאליה� פנה בתקופתו נמסרה לו על ידי לשכת הייעו( המשפטי במשרד ראש הממשלה ועל ידי 

 . לשכת הייעו( המשפטי של הרשות

תיקו
 ( המרכזי של ההצעה לתיקו
 חוק רשות השידור משרד ראש הממשלה הוסי) ומסר שהיעד
שהתקבלה בקריאה ראשונה באוקטובר , ) הצעת החוק החדשה�להל
  (2010�א"התשע) 25' מס

היא פישוט הליכי מינוי חברי , ")הצעות לשינוי החוק"בדבר ההצעה ראו להל
 בפרק  (2010
 .ות במתכונתו הנוכחיתעד כדי ביטול הלי" המינוי וההיוועצ, המליאה באופ
 ניכר

__________________ 

, �˘ÌÈÈ¯Ë�ÓÂ˜Â„‰ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ÌÂ¯ÂÙ '‰�È„Ó‰ ‡È �, 5933/98) "עודכנה בעקבות בג. 1.1550' הנחיה מס  17
בפסק די זה הורה בית המשפט על פיזור המליאה ועל מינוי מליאה חדשה בקבעו כי . 496, )3(ד נד"פ

 . מילוי חובת ההתייעצות נפגמו הליכי מינוי המליאה+בשל אי
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 כי רשימת הגופי� 2010 מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 18השר יולי אדלשטיי
והוא לא , המייעצי� הארוכה שאליה� פנה הועברה אליו כרשימה שבה עשו קודמיו שימוש בעבר

ו
 הדעות על מנת להימנע מהליכי� משפטיי� מיותרי� וכדי לשמור על גיו"מצא לנכו
 לגרוע ממנה 
השר ציי
 כי רוב הגופי� לא העבירו התייחסות או לא העבירו התייחסות מקיפה ". שיובאו בפניו

 ".לא נדרש לקריאת חוות דעת מרובות כמספר הגופי� שברשימה"ולכ
 הוא 

 ÈÏÂ‰È�‰ ÌÂ¯ÂÙ‰ ÈÂ�ÈÓÏ ˙È˙˘˙‰ ‡Â‰ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÈÎ·‰ ,ÔÎÏÂ ,Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ˜ÂÁ‰ ‰� , ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÓÈ˘¯ ˘Â·È‚Ï ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜ Â¯„‚ÂÈ˘ ÈÂ‡¯

ÌÈˆÚÈÈÓ‰ . ˘È˘ ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ·¯‰ ¯ÙÒÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÏÚ
Ì˙„ÓÚ· ·˘Á˙‰Ï . ¯ÙÒÓ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ˙ÂÚ„ ÔÂÂ‚Ó ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÔÂˆ¯‰ „ˆ·

ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Ó ‰˙ÈÁÙÓ ‰�È‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ È„ÈÓ ÏÂ„‚ ,„ÁÂÈÓ· ¯ÙÒÓ‰ ÁÎÂ�Ï 
ÌÈˆÚÈÈÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙Â·Â˘˙‰ Ï˘ ÔË˜‰ . 

 

 הרכב המליאה

לאחר (שהממשלה תמלי( על מינוי שלושי� אנשי ציבור כחברי המליאה , כאמור, החוק קובע
בפועל המרכיב את . 19ואינו קובע את הרכבה לפי מגזרי�)  ע� גופי� ומוסדות המנויי� בוהתייעצות

העדר הנחיות , יצוי
 כי; וא השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידוררשימת המועמדי� כולה ה
מפורטות לסיוע בקביעת ההרכב והשפעתו הגדולה של השר על התהלי" עלולי� להוביל להטיות 

 . שונות בהרכב המליאה לרבות הטיות פוליטיות

לפי חוק החברות ר הוועדה לבדיקת מינויי� "יו, טנה שפני('  פנתה גב2009בחודש נובמבר , ואמנ�
וביקשה , מר מני מזוז, ליוע( המשפטי לממשלה דאז)  הוועדה לבדיקת מינויי��להל
 (הממשלתיות 

רשות : ממנו הנחיות וכללי� בעניי
 התאמת תפקידי הוועדה לבדיקת המועמדי� לגופי שידור
השנייה של מועצת הרשות [בנושא ההרכב ", לדבריה. השידור והרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

למשל מהו , עולי� נושאי� אשר אינ� בתחו� מומחיותה של הוועדה] ושל מליאת רשות השידור
איזה משקל יש לתת לכל קטגוריה של דעות מבחינת , הרכב שמשק) מגוו
 דעות הרווחות בציבור

וכל זאת בשי� , מהו רקע תרבותי הול� והבנה למצב החברתי, מספר החברי� בעלי אותה כשירות
בחלק� , תפקידי הרשויות מוגדרי� בצורה רחבה. תר התפקידי� אשר כל רשות אמורה למלאלב לי

 היוע( המשפטי לממשלה את השר 2009בעקבות פנייה זו הנחה בדצמבר ". בתחומי� רעיוניי�
 ).ראה להל
(באשר לעיקרי הדי
 הנוגעי� להרכבת מליאת הרשות , מר יולי אדלשטיי
, הממונה דאז

ותחלי) אותה , ה ציי
 בתשובתו כי לפי הצעת החוק החדשה תבוטל המליאהמשרד ראש הממשל
את הכישורי� ותחומי העיסוק של , החוק החדש מגדיר במפורש את הרכב המועצה: "מועצה
על מנת שבמליאה יכהנו אנשי� בעלי , "ואת מספר החברי� הדרושי� מתחומי� שוני�, חבריה

משרד ראש הממשלה הבהיר שהכללי� . הול ג� יחדכישורי� בתחו� השידור הציבורי ואנשי ני

__________________ 

 .התשובה ניתנה באמצעות ראש מטה השר  18
ובכ, הוצר , לש� השוואה יצוי שבתאגידי� אחרי� בחר המחוקק לקבוע בחוק מינויי� לפי מגזרי�  19

 6סעי. : כמפורט בדוגמאות האלה, שיקול הדעת של הגור� הממנה ואתו ג� החשש מהטיה פוליטית
והחוק מונה את ,  חברי�16מועצה בת קובע כי לרשות תהיה , 1989+ט"התשמ, לחוק רשות העתיקות

קובע אמנ� , 1998+ח"התשנ, חוק מרכז מורשת בגי; הרכב המועצה לפי המשרדי� והמוסדות השוני�
א, הרכב חברי המועצה לפי משרדי ממשלה וגופי� נוספי� , שהשר הממונה ימנה את חברי המועצה

התרבות , שר האוצר ושר החינו,ע שקוב, 1967+ז"התשכ, החוק להסדר ההימורי� בספורט; קבוע בחוק
 .ימנו שמונה עשר חברי� למועצה שהרכבה נקבע לפי גופי�והספורט 
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היות שגיבוש כללי� , החדשי� יגובשו רק לאחר גמר הלי" מינוי חברי המליאה הנמצא בעיצומו
 . חדשי� קוד� גמר ההלי" עלול לדחות את מינוי המליאה לפרק זמ
 נוס) לא ידוע

ÂÈ Ï˘ ‰˙ÈÈ�Ù"˜˘Ó ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯È˙Â‰Ó È˘Â˜ ˙Ù .
ÔÈÈ�Ú· ÌÈÏÏÎÂ ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Ú„‰ ˙‡ ÍÎ ÏÚ ˙˙Ï ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÏÚ . ÌÈÎÈÏ‰‰

 ˙‡ ÌÈ¯˙ÈÈÓ Ì�È‡ ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ˜ÂÁ ÈÂ�È˘Ï ‰È¯Á‡Â ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ÌÚ ÂÓÈÈ˜˙‰˘
 ‰�Â˘È ˜ÂÁ‰˘ „Ú ‰Ê È˘Â˜ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰- ·¯ ÔÓÊ Í˘ÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÍÏ‰Ó - ˙Ú·˘ ÌÂ˘Ó 

Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ˜ÒÚ ˙¯Â˜È·‰˙Â˘¯Ï ‰˘„Á ‰‡ÈÏÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÓÈ˘¯ ˘Â·È‚· ‰. 
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בהליכי התייעצות ע� הגופי� , מר אהוד אולמרט,  החל השר הממונה דאז2003בסו) אוקטובר 
 מועמדי� למליאה כדי שיחוו עליה את 49 גופי� ציבוריי� נשלחה רשימה של 50�לכ: הציבוריי�

 רשימת מועמדי� 2003נשלחה בסו) דצמבר , חלק מה�לאחר שהתקבלה תשובת� של . דעת�
 גיבש השר אולמרט רשימת מועמדי� 2004בראשית חודש פברואר . נוספת לסבב התייעצות שני

 ואישרה את 2004הוועדה סיימה את בדיקתה באוגוסט . והעבירה לאישור הוועדה לבדיקת מינויי�
 .  מועמדי�28כשירות� של 

 כי 20 ציי
 ראש הממשלה לשעבר מר אהוד אולמרט2010ה מדצמבר בתשובתו למשרד מבקר המדינ
וכתוצאה מכ" נגרמי� ,  ומסורבליהמנגנו
 הקיי� לבחינת כשירות המועמדי� הינו מנגנו
 בירוקרט

 .בהליכי המינוי" עיכובי� בלתי סבירי�"

י� חלו שינוי, עוד בטר� אישרה הוועדה את כשירות המועמדי�, 2004במחצית השנייה של שנת 
עקב השינויי� . 21שלוש מפלגות פרשו ובינואר הצטרפו לממשלה שתיי� אחרות, בהרכב הממשלה

 . נעצרו הליכי מינוי המליאה

קיי� סבב , מר אהוד אולמרט,  התחדשו הליכי המינוי והשר הממונה דאז2005רק בפברואר 
גיבש רשימת ההתייעצויות שלישי ע� הגופי� הציבוריי� לגבי מינוי חברי המליאה ואחריו 

 . מועמדי� נוספת שהועברה ג� היא לבחינת הוועדה לבדיקת מינויי�

כי ,  המדינה ציי
 ראש הממשלה לשעבר מר אולמרט2010בתשובתו למשרד מבקר מדצמבר 
תמורות פוליטיות במדינת ישראל ה
 עניי
 תדיר ולהרכב הקואליציוני של הממשלה יש השפעה על "

הואיל והממשלה היא הגו) הממלי( בפני נשיא המדינה על . תמינוי מועמדי� למוסדות הרשו
ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ·Î¯‰· ÌÈÈ�ÂÈˆÈÏ‡Â˜ ÌÈÈÂ�È˘˘ ÍÎÓ ÌÏÚ˙‰Ï Ô˙È� ‡Ï , הרכבה של המליאה

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰�ÈÁ· ...ההדגשה " (לאור" עשרות שני�, כעת חיה, במציאות
 ).אינה במקור

השר הממונה .  חברי� לרשות28 מינוי מליאה חדשה בת  המליצה הממשלה לנשיא על2005ביולי 
התחייב כי יביא לישיבת הממשלה עוד שלושה מועמדי� כדי להשלי� את , מר אהוד אולמרט, דאז

הממשלה החליטה להביא לוועדה לבדיקת מינויי� לבדיקה חוזרת את . 22 חברי�31�המכסה ל
באוגוסט . לפה שנה מאז שאושרומאחר שח, 2004רשימת המועמדי� שהוועדה בדקה באוגוסט 

__________________ 

 .ד יעקב גלנטי"עו, באמצעות עוזרו הבכיר  20
מפלגת ; 2004ל פרשה ממנה בנובמבר "המפד; 2004מפלגת האיחוד הלאומי פרשה מהממשלה ביוני   21

 .2005ר) הצטרפו לממשלה בינואר מפלגות העבודה ומ; 2004שינוי פרשה בדצמבר 
 .3.7.2005 מיו� 3840' החלטת ממשלה מס  22
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על פי ,  מינה הנשיא דאז2005בספטמבר . ר הוועדה למר אולמרט על סיו� הבדיקה" הודיע יו2005
 .  חברי�26מליאה חדשה לרשות ובה , המלצת הממשלה

לתפקיד השר .  בראשות מר אהוד אולמרט31� החלה בכהונתה ממשלת ישראל ה2006במאי 
 2007ובמרס ,  מונו שלושה חברי� נוספי� למליאה2007בפברואר . כבלכ אית
 "הממונה התמנה חה

 . ר וחבר נוס)"משנה ליו: לאחר שמונו לה שני חברי� נוספי�, הושל� מינוי המליאה

ÔÎ ÈÎ ‰�‰ , ÍÎÏ ÂÓ¯‚ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ�È˘ ÛÂ¯Èˆ· ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÌˆÚÓ ÍÂ¯‡ ÈÂ�ÈÓ ÍÈÏ‰˙
 ÈˆÁÂ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î Í¯‡ ‰‡ÈÏÓ ÈÂ�ÈÓ ÍÈÏ‰˘)ÈÓÏ Ï˘ ÌÈÂ�26ÌÈÈ˙�˘Î Â˘¯„� ÌÈ¯·Á  ,

 ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯·Á ‰˘ÈÓÁ ÈÂ�ÈÓÏÂ-ÈˆÁÂ ‰�˘Î  ( ‰‡ÈÏÓ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙Ó ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙
 ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ-ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ . 

, לאור" שני� רבות, הלי" מינוי מליאת רשות השידור"משרד ראש הממשלה הבהיר בתשובתו כי 
, קשיי� רבי�. הלי" מורכב באופ
 יוצא דופ
משק) את היותו של ה, ועל ידי ממשלות ושרי� שוני�

יהיו אשר , נערמי� לפתח� של העוסקי� במלאכה, המובני� במתווה של הלי" המינוי הקבוע בחוק
 ".וכל אחד מ
 השלבי� מעורר קשיי�, ההלי" ארו" ומרובה שלבי�. בכל אחד משלבי ההלי", יהיו

 ‰ÏÚÙ‰ÏÂ ˙Â˘¯· ÌÈÎÏ‰Ó ÌÂ„È˜Ï È‡�˙ ‡Â‰ ‰‡ÈÏÓ ÈÂ�ÈÓ‰È˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ‰‡ÏÓ ; ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌˆÚ· ˙È˙Â‰ÓÂ ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ÌÈÚ‚ÂÙ ÌÈÎ˘ÂÓÓ ‰Î ÈÂ�ÈÓ ÈÎÈÏ‰

‰˙Â‡� ‰¯Âˆ· ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ . ¯˙ÂÈ ·¯ ÔÓÊ Í¯Â‡˘ ÈÂ�ÈÓ ÍÈÏ‰
È˙Ï· ‡Â‰ ‰‡ÈÏÓ‰ ˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙Ó-ÔÈËÂÏÁÏ ¯È·Ò . ÍÎ· ‰¯Î‰‰ ÁÎÂ� ‰„È¯ËÓ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ

ÂÙ ˙Â¯ÂÓ˙ Ì‚˘ ÚÂ�ÓÏ È„Î Ô‰· ˘È ÈÎ „Ú ‰‡ÈÏÓ‰ ·Î¯‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó Ì¯Â‚ Ô‰ ˙ÂÈËÈÏ
˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙Â‡� „Â˜Ù˙ ¯˘Ù‡È˘ ÔÓÊ ˜¯Ù· ÍÈÏ‰‰ ˙ÓÏ˘‰ ˙‡ . 
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כ" שהמליאה , תקופת כהונתה של מליאה הוא שלוש שני� מיו� מינויה, לפי החוק, כאמור .1
 בספטמבר .2008פת כהונתה כבר בספטמבר  השלימה את תקו2005המכהנת שמונתה בספטמבר 

שהיה באותה עת השר , לידיעת מר יצחק הרצוג, מר משה גביש, ר הרשות דאז" הביא יו2008
מוסיפה , יחד ע� זאת. 14.9.2008הסתיימה תקופת כהונת מליאת רשות השידור ביו� "ש, הממונה

 ". המליאה הנוכחית לכה
 עד למינוי המליאה הבאה

בפברואר . הגיש ראש הממשלה מר אהוד אולמרט את התפטרותו לנשיא המדינה 2008בספטמבר 
 הוקמה ממשלה חדשה בראשותו של מר 2009ובסו) מרס , 18� התקיימו בחירות לכנסת ה2009

 . ומר יולי אדלשטיי
 מונה לשר הממונה, בנימי
 נתניהו

הממונה לא חשבתי כשר "ציי
 השר הרצוג כי , 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
שנכו
 יהיה להתחיל בהליכי מינוי של מליאת רשות השידור כאשר תקופת בחירות נמצאת בפתח 

 ". והחוק מאפשר באופ
 מפורש להמשי" את כהונת המליאה הקיימת

החל השר אדלשטיי
 , כשנה לאחר שכהונת המליאה הסתיימה על פי החוק, 2009ביולי  .2
 גופי� ציבוריי� מייעצי� רשימת 139�וא החל בהתייעצות ושלח לה. בהליכי מינוי מליאה חדשה

כ
 ביקש השר מהגופי� אשר . מועמדי� לכהונה במליאת הרשות וביקש את חוות דעת� עליה�
ניסיונ� ותרומת� , אליה� פנה שיציעו מועמדי� העשויי� להתאי� לתפקיד מבחינת כישוריה�

 . בנושאי� שעליה� מופקדת הרשות
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ציר) לפנייתו רשימה ,  פנה השר אדלשטיי
 שנית לגופי� הציבוריי�2009בר בתחילת ספטמ
 בעיקר על החדשי� �מעודכנת של מועמדי� למליאת הרשות וביקש את חוות דעת� על המועמדי� 

אשר ברוב� המכריע נוספו לרשימה על בסיס המלצת הגופי� והארגוני� המייעצי� בסבב "

 ". ההיוועצות הראשו

הציג בפניה� רשימה ,  פנה השר אדלשטיי
 בשלישית לגופי� הציבוריי�2010ר בתחילת פברוא
בי
 הסבבי� העביר השר לבדיקת ועדת . נוספת של מועמדי� וביקש את תשובותיה� בתו" שבועיי�

  .והוועדה א) דנה בעניינ�,  מועמדי� למליאה23המינויי� שמות של 

מר בנימי
 , וראש הממשלה, רכבה המליאה התפטר השר אדלשטיי
 מתפקידו בלא שהו18.2.10�ב
 . התמנה לשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, נתניהו

קורות חייה� של . כשר הממונה החל לפעול לש� השלמת מלאכת הרכבת המליאה, ראש הממשלה
וקוימו פגישות אישיות ע� המועמדי� , המועמדי� שנבחנו על ידי השר אדלשטיי
 נבחנו שוב

ולעיונ� של הגופי� המייעצי� הועברה ,  התקיי� סבב התייעצויות נוס)2010וסט באוג. עצמ�
 . רשימת מועמדי� נוספת

‰Ê ÁÂ„ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯‡Â�È2011 ,˙Â˘¯Ï ‰˘„Á ‰‡ÈÏÓ ‰˙�ÂÓ ‡Ï . 

ÍÂ¯‡ ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ‰È‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ , ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙Â¯ÂÓ˙Â
ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰˘ ÍÎÏ ÂÓ¯‚¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· Â˙Â‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï  . ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰

˘"¯·ÚÓ‰ ˙‡ÈÏÓ " ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ ˙�‰ÎÓ)ÌÈÓÈ ÌÈÈ˙�˘Ó ‰ÏÚÓÏ.( 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד ראש הממשלה כי חלה האטה נוספת בהלי" הארו" של 
ולא , הג� א� החליט להמשי" את מינוי המליא", לדבריו. מינוי מליאה א� מתחל) השר הממונה

אינו יכול להמלי( לממשלה על מועמדי� שאינו מכיר כלל ולא ... להתחיל את התהלי" מחדש 
עוד ציי
 משרד ראש הממשלה כי ". והוא נצר" לחזור על חלקי� מסוימי� בהלי", נבחנו על ידו

שכ
 ראש הממשלה לא ראה לנכו
 לקד� מינויי� של ", נדרשו פגישות אישיות ע� המועמדי� עצמ�
 ".מדי� אשר כלל לא נבחנו על ידומוע

השר אדלשטיי
 ציי
 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אמנ� התמשכות הליכי מינוי המליאה אינה 
א" יש לית
 את הדעת לכ" כי המדובר בתהלי" מורכב הדורש תשומת , לרשות ולציבור כולו, רצויה

 .לב והקפדה מיוחדת ועשוי להמש" פרק זמ
 ארו"

 בבקשה לצו על תנאי שיורה לממשלה 23("עתרה התנועה לאיכות השלטו
 לבג 2010במרס  .3
כ
 . ר הרשות"חברי הוועד המנהל ויו, לנמק מדוע אינה משלימה את הליכי מינוי מליאת רשות

ביקשה התנועה צו על תנאי שיורה לממשלה לנמק מדוע לא ימנו מבי
 המועמדי� למליאה אשר לא 
לוועד מנהל , חברי� למליאה, אושרו על ידי הוועדה לבדיקת מינויי�היו התנגדויות למינוָי� וה� 

 . ולו רק כדי לאפשר תפקוד חלקי של מוסדות הרשות, ר"ר ומשנה ליו"ובפרט יו

( תשובה מקדמית "הרשות והוועדה לבדיקת מינויי� לבג,  השיבו ראש הממשלה2010במאי 
 ותורכב בחלקה ממועמדי� שכבר בימי� אלה מתגבשת מליאה חדשה אשר יכול"שנאמר בה כי 

השר , עוד בתקופתו של השר הקוד� שהיה אחראי על ביצוע של החוק... עברו סבב של התייעצויות

... ובחלקה ממועמדי� חדשי� אשר בעניינ� תבוצע כעת ההיוועצות כנדרש בחוק, אדלשטיי

תור המועמדי� הערכה ריאלית של לוח זמני� להשלמת המהל" צריכה לקחת בחשבו
 את שלב אי
את גיבושה ; היוועצות ע� כל הארגוני� כנדרש בחוק]ה[את שלב ... המתאימי� החדשי� הנוספי�

__________________ 

¯‡˘ ‰ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ' ˙Â˘¯ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ‰Ï˘ÓÓ �, 2419/10) "בג  23
Á‡Â ¯Â„È˘‰'. 
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את אישור חברי המליאה ... את בחינתה על ידי הוועדה לבדיקת מינויי�; של רשימה סופית מוצעת
 4�" כתו"המשיבי� העריכו כי ". נשיא המדינה' י כב"י הממשלה ואת שלב המינוי הסופי ע"ע

חודשי� נית
 יהיה להעביר רשימה סופית מוצעת של מועמדי� שעברו הלי" של היוועצות לבחינתה 
 יו� 45תו" ... וזו מצידה תעשה כל מאמ( להשלי� את בחינתה, של הוועדה לבדיקת מינויי�

 .עוד הוסיפו המשיבי� כי ייתכ
 שיידרש זמ
 נוס) לעבודת הוועדה". נוספי�

‰Ê ÁÂ„ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· , ¯‡Â�È2011 ,‚·Ï ‰�˙È� Ê‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î"˙ÈÓ„˜Ó‰ ‰·Â‚˙‰ ı ,
‰„ÚÂÂÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ‰¯·ÚÂ‰ Ì¯Ë .· „ÂÚ ‰˙�ÂÓ˘ ‰‡ÈÏÓ‰-2005 , „˜Ù˙Ï ‰ÎÈ˘Ó‰

Î"¯·ÚÓ ˙‡ÈÏÓ "ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ . 

ישנ� חסמי� " ציי
 משרד ראש הממשלה כי 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
נוכחנו בחודשי� ... ומעכבי� את הלי" מינוי מליאת רשות השידור, י ההלי"הנובעי� מאופ... שוני�

בתשובתו ". צ"האחרוני� כי גורמי� מסוג זה עיכבו את המינוי מעבר למה שצפינו בתשובתנו לבג
 מועמדי� לכהונה במליאה הועברה 30 עדכ
 משרד ראש הממשלה כי רשימה של 2011מפברואר 

 . לוועדה לבדיקת מינויי�

˙˘‰ ÌÈÈÂ�È˘ ÈÎ ˙Â„ÓÏÓ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ˙Â·Â˘˙Â ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï
 È¯·Á ÈÂ�ÈÓ ÏÚ ¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· ÌÈÚÈÙ˘Ó ÌÈ¯˘ ÈÙÂÏÈÁÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ È�ÂÈˆÈÏ‡Â˜‰ ·Î¯‰·
 ÔÓÊ ÍÂ˙· ‰‡ÈÏÓ‰ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ÍÎ ·˜ÚÂ ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ

¯È·Ò . Ì‰ÈÎÏ‰Ó ˙ÚÈË˜Â ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÎ¯‡˙‰˙Â˘¯· ˙Ú‚ÂÙ , ˙Â„ÒÂÓ‰ „Â˜Ù˙·
È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡·Â ‰ÈÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ,˙Â˘¯Ï ˙ÏÏÂÎ ‰‡¯·‰ ˙È�Î˙ Á˙Ù·˘Î „ÂÁÈÈ· . ¯˘˜‰

 ÌÈ¯˘‰ ÈÙÂÏÈÁÂ È�ÂÈˆÈÏ‡Â˜‰ ·Î¯‰· ÌÈÈÂ�È˘‰ ÔÈ·Â ‰‡ÈÏÓ‰ È¯·Á Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ÔÈ·
È¯Â·Èˆ‰ ¯Â„È˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÏ¯ËÈ�·Â ˙Â‡ÓˆÚ· ‰ÚÈ‚ÙÓ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ,ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È , ˙È˙˜È˜Á ‰¯„Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â·¯Ï
 ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ÌÈ¯˘‰ ÈÙÂÏÈÁ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ÌÂˆÓˆÏÂ ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï

ÌÓÈÏ˘‰Ï. 

 

¯ · Ú Ó  ˙ Â ‡ È Ï Ó  ˙ � Â ‰ Î 

החוק קובע כי המליאה תכה
 שלוש שני� מיו� מינויה והמליאה היוצאת תוסי) לכה
 עד , כאמור
משרד מבקר המדינה בדק את מש" הכהונה של מליאות הרשות בעשור . וי המליאה הבאהמינ


 : האחרו

והיא המשיכה לכה
 , 2003כהונתה פקעה בדצמבר .  מינתה הממשלה מליאה לרשות2000בדצמבר 
 . כשנתיי� לאחר המועד הנקוב בחוק, 2005כמליאת מעבר עד ספטמבר 

א" , 2008שסיימה את כהונתה כבר בספטמבר , שה החלה בכהונתה מליאה חד2005בספטמבר 
 .היא מכהנת כמליאת מעבר יותר משנתיי�, 2011ינואר , עד מועד סיכו� דוח זה, כאמור

ÌÈ�˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· ¯·ÚÓ ˙Â‡ÈÏÓ ‡ÂÙ‡ Â�‰ÈÎ ÌÈ�˘ ¯˘Ú· . ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰
‰‡ÈÏÓ ÏÎ Ï˘ ‰�Â‰Î‰ ÌÂ˙ „ÚÂÓ ˙‡ ˘‡¯Ó ÂÚ„È˘ Û‡ ÔÓÊ· ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ .Ì�Ó‡ , ˘È

È‡ ˙ÈÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ˜ÂÁ·-‰‡ÈÏÓ ÈÂ�ÈÓ ,È¯Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ¯˙ÂÂÈ˙ ‡Ï ˙Â˘¯‰Â , ÈÎ ÈÂ‡¯ Í‡
„·Ï· ¯ˆ˜ ÔÓÊÏÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó· ‰È‰È Â· ˘ÂÓÈ˘‰ . 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰‡ÈÏÓ ˙Â�ÓÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
‡ÈÏÓ Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ ‰Î ‰�Â‰Î ÚÂ�ÓÏÂ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ÏÎ· ‰˘„Á¯·ÚÓ ˙ . ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú·

Î ¯·ÚÓ ˙Â‡ÈÏÓ Â�‰ÈÎ-40%ÔÓÊ‰Ó  ,ÔÈ˜˙ Â�È‡ ‰Ê ·ˆÓÂ . 

משרד ראש הממשלה ציי
 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ע� שינוי החוק ושינוי הלי" מינוי 
 .המועצה יצטמצמו המקרי� שבה� המועצה תכה
 תקופות ארוכות כמליאת מעבר

 

 

 ראש הרשות�יושב

Â È  È Â � È Ó"¯ 

) ר" היו�להל
 (ליושב ראש הרשות " הממשלה תמנה שניי� מחברי המליאה"ע כי החוק קוב
א� נבצר ממנו , ר נעדר"ר וישתמש בסמכויותיו א� היו"המשנה ימלא את תפקידי היו. ולמשנה לו

אי
 לקיי� ישיבת מליאה בלא , לפי החוק. ר"למלא את תפקידו או א� נתבקש לכ" על ידי היו
איוש שתי המשרות בו בזמ
 משתק את פעולת המליאה ופוגע �לכ
 אי; ר או משנהו"השתתפות היו

 . אפוא בתפקודה של הרשות כולה

 :2010�2000הראש של הרשות בשני� �בטבלה להל
 נתוני� על יושבי

‰�Â‰Î‰ ÌÂÈÒ ‰�Â‰Î‰ ˙ÏÈÁ˙ Ì˘‰  

 1 נחמ שי  2000דצמבר  2002יוני 

 ÂÈ ‡ÏÏ"¯ 2  2002יולי  2002ספטמבר 

 3 אברה� נת 2002אוקטובר  2004ספטמבר 

 ÂÈ ‡ÏÏ"¯ 4 2004אוקטובר  2006דצמבר 

 5 משה גביש 2007ינואר  2009יוני 

 ÂÈ ‡ÏÏ"¯ 6 2009יולי  2010יוני 

 7 אמיר גילת 2010יולי   

 

ומר אברה� נת
 , ר הרשות במש" שנה וחצי בלבד"מהטבלה עולה כי מר נחמ
 שי כיה
 בתפקידו כיו
ר לרשות לא נית
 היה לכנס את "יצוי
 כי בתקופות שבה
 לא היה יו. שי� בלבד כשנה ועשרה חוד�

שבה� התכנסה המליאה , 2006יולי � וינואר2002ספטמבר �להוציא בחודשי� יולי, ישיבות המליאה
 . ר שכיהנו בתקופות אלו"בראשות
 של המשני� ליו

 לאחר � 2009 מתפקידו ביוני הוא התפטר. ר הרשות" מונה מר משה גביש לתפקיד יו2007בינואר 
). ראו להל
(ר וללא משנה " נותרה הרשות ללא יו� יותר משנה � 2010מאז ועד יולי . כשנתיי� וחצי

 .ר הרשות"ר אמיר גילת ליו" מונה ד18.7.10�ב

ר "יו"כי , מר ראוב
 שלו�,  ציי
 חבר הוועד המנהל2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
משמש כאיש , נמצא בקשר יו� יומי ומקי) ע� הנהלת הרשות] ר המליאה"וא יושה[הוועד מנהל 

,  הוועד המנהל�הקשר המרכזי ע� רשויות השלטו
 ומתא� את פעילות המוסדות הציבוריי� 
 ".ר לא נית
 היה לכנס את מליאת הרשות"ר או משנה ליו"זאת ועוד ללא יו. המליאה וועדותיה
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ÂÈ „È˜Ù˙" ÁÂÎÓ Ô‰ÎÓ‰ ˙Â˘¯‰ ¯ÔÓÊ· Â· ˜ÂÁ‰ ,ÂÈÎ"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , ÌÈ�„‡‰ „Á‡ ‡Â‰
˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙˙˙˘ÂÓ Ì‰ÈÏÚ˘ ,‰Ï˘ È�Â‚¯‡‰ Í¯ÚÓ· ÈÊÎ¯Ó Í·„� ‡Â‰Â . ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó·

ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó· „È˜Ù˙‰ ˘ÈÂ‡ ‡Ï ÔÂ¯Á‡‰ . „È˜Ù˙ ˘ÈÂ‡ ‡Ï Û‡ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙È·¯Ó·
ÂÈÏ ‰�˘Ó‰"˙Â˘¯‰ ¯ .‰ ¯Â˘Ú Â˙Â‡· ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ‰�Â‰Î‰ ÔÓÊ ÔË˜ ‰È

ÌÈÈ˙�˘Ó . ‰˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏÂ ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ ˙‡ ¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· ˘ÈÏÁ‰Ï È„Î ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â„·ÂÚ·
‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙÂ ˙Â˘¯Ï ˙È·˜Ú ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜ Ì‰·Â ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ. 

 

 

 ועד מנהל

ר הרשות ומשנהו ועוד חמישה מחברי "יו: החוק קובע כי לרשות יהיה ועד מנהל ב
 שבעה חברי�
ל "לקבל מהמנכ; לדו
 ולהחליט בענייני הרשות: אלה תפקידי הוועד המנהל, לפי החוק .המליאה

, להכי
 את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של הרשות; דוחות על הפעולה השוטפת שלה
להגיש לשר ; להגיש למליאה די
 וחשבו
 שנתי על פעולותיו; להגיש� לממשלה ולפקח על ביצוע�

 באישור השר �הוועד המנהל א) מוסמ" , לחוק) א(33לפי סעי) . 
 שיידרשהממונה כל די
 וחשבו
 . לקבוע כללי� לניהולה של הרשות ולפיקוח על השידורי� ולמילוי תפקידיו ביעילות�הממונה 

הפעיל יותר והמעורב יותר " כי הוא 24("לגבי מרכזיות תפקידיו ופעולותיו של הוועד המנהל ציי
 בג
בידו רוב הסמכויות המאפשרות מעורבות מלאה ומעשית בכל ,  משימותיהבהפעלת הרשות למימוש

 ". תחומי העשייה של הרשות

 חוות הדעת של �להל
 ( יוס) חריש,  של היוע( המשפטי לממשלה דאז1987בחוות דעת מנובמבר 
במילוי תפקידו , הוא ציי
 כי הוועד המנהל הוא הגו) הביצועי המרכזי של הרשות, )היוע( חריש

לחוק רשות ) 1(19החלטות הועד המנהל בענייני הרשות במסגרת סעי) "ו, א כפו) למליאתההו
 ".ובמהות
 ה
 בגדר מדיניות, אופי כללי ונורמטיבי, מעצ� טבע
 ואופיי
, השידור נושאות בדר" כלל

כהונת הוועד המנהל היא שלוש שני� והיא פוקעת בתו� שלוש שני� מיו� , ))א(14סעי) (לפי החוק 
בעוד שתקופת כהונתה של מליאה . 25הכול לפי המוקד�, נויו או בתו� כהונת מליאת הרשותמי

אי
 הדבר כ
 ,  דבר המבטיח את רציפות כהונתה�נמשכת לאחר סיומה עד מינוי המליאה הבאה 
אלא א� כ
 מינתה ,  תישאר הרשות בלא ועד מנהל�משתמה תקופת כהונתו : לגבי הוועד המנהל
 .הממשלה ועד חדש

 

 מינוי ועד מנהל 

, משרד מבקר המדינה בדק את הליכי המינוי של חברי הוועד המנהל בעשור שקד� למועד הביקורת
 :להל
 הממצאי�. 2000מאז שנת 

כהונת� תמה .  מינתה הממשלה שבעה מחברי המליאה לחברי� בוועד המנהל2000בדצמבר  .1
 . 2003בדצמבר , לאחר שלוש שני�

__________________ 

 .757) 1(ז"ד ל"פ, ‰È�Â¯ÎÊ '¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ �, 243/82) "בג  24

25  , )אלא א� כ מתמנית מליאה חדשה( למנות את הוועד המנהל לפחות משלוש שני� לפי החוק לא נית
 . דבר זה מבטיח את עצמאותו. ואי אפשרות להפסיק כהונת חבר ועד
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 ¯·Óˆ„Ó2003Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÏÚÙ Ï‰�Ó „ÚÂ ‡ÏÏ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓ ; Ï‰�Ó „ÚÂ ‰˙�ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰
 Ò¯Ó· ˜¯ ˘„Á2007 . 

לה לפני גורמי� שוני� על הקשיי� שנגרמו לרשות "ר הרשות ומנכ"במש" אותה תקופה התריעו יו
 : כמפורט להל
, בשל היעדרו של ועד מנהל

מר מני , לממשלה דאזלפני היוע( המשפטי , מר אברה� נת
, ר הרשות דאז" התריע יו2004במאי 
לקחה "כי הרשות פועלת בלא ועד מנהל בתקופה שבה , מר אולמרט, ולפני השר הממונה דאז, מזוז

ה
 , ליווי שוט) של הוועד המנהל"הדורש " על עצמה תהלי" התייעלות ורפורמה מרחיקי לכת
; " בלבדי די
 לוועד המנהל"וה
 מבחינת סמכויות המוקנות עפ, מבחינת הבקרה על התהליכי�

וציי
 כי בהיעדר ועד מנהל , מר אריאל שרו
,  פנה מר נת
 אל ראש הממשלה דאז2004באוגוסט 
"Î�Ó‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÔÂÂÎÈ˘ Ì¯Â‚ ÏÎ ÔÈ‡"‰Ï‰�‰‰Â Ï ,˙Â˘¯Ï ˙ÂÈ�È„Ó ‰ÂÂ˙È , Á˜ÙÈ
]Ì‰ÈÏÚ [Ì˙ÂÏ‰�˙‰Ï ‚ÈÈÒ ÌÈ˘ÈÂ!] ... גו) מפקח]ו 
ההדגשה " (ר לבדו אי
 סמכויות"שכ
 ליו, אי

 ). במקור

והתריע כי , לפרקליטות מחוז ירושלי�, מר יוס) בראל, ל הרשות דאז" פנה מנכ2004בנובמבר 
הוא ...". במיוחד בנושא כוח אד�, ועד מנהל יוצר קשיי� יומיומיי� בניהול רשות השידור... העדר"

, ו
 מעשאי
 מנוס מלהודות בעובדה שנכפה על רשות השידור מעי
 חידל, בנסיבות אלה"ציי
 כי 
 ".ועל כ
 אנו נאלצי� להקפיא כל מינוי בפועל עד למינוי מוסדות לרשות השידור

 הביאה הלשכה המשפטית של הרשות לידיעת השר הממונה דאז מר אהוד אולמרט 2005בספטמבר 
עקרו
 חוקיות , ולפיה, את חוות הדעת של היוע( חריש) באמצעות היוע( המשפטי של משרדו(

באי
 . "ויות סטטוטוריות מוסמכות לפעול רק במסגרת שהתווה לה
 המחוקקהמינהל קובע כי רש
ועד מנהל ברשות השידור ומשלא קבע המחוקק במפורש כי במצב שכזה יוכל אורג
 אחר למלא את 

שהוא האורג
 , ...הרי שבעל כורחנו אנו מגיעי� למסקנה כי אי מינוי ועד מנהל... החלל שנוצר
·Óˆ· ...  פוגע פגיעה חמורה ויסודית בפעילותיה של רשות השידור,הביצועי המרכזי של הרשות

‰Ê ÌÈ¯·„ ,È�ÂÈˆÂËÈËÒ�Â˜ Ì‚Ù ˘È-Ï‰�Ó „ÚÂ ÈÂ�ÈÓ Ï˘ Í¯„ ÏÚ Ô‰ Â�˜˙Ï ˘ÈÂ ¯ÂÓÁ ÈÏ‰�ÈÓ  , Ô‰Â
˙¯Á‡ ˙È˙˜È˜Á Í¯„·) "בהמש" המכתב הוסיפה הלשכה המשפטית ). ההדגשה אינה במקור

אינו תקי
 ויש לתק
  מצב זה... השידור ללא ועד מנהל פועלת רשות 2003מתו� שנת "והתריעה כי 
 ". אותו בדחיפות

כמו כ
 . ר הוועד וחבר מליאה"מתפקידו כיו, מר משה גביש, ר הרשות" התפטר יו2009ביוני  .2
בוועד המנהל נותרו א� כ
 רק ארבעה . ר וחבר ועד מנהל נוס)"התפטרו מתפקידיה� ג� המשנה ליו

 .)ראו להל
(חברי� 

, מר בנימי
 נתניהו, אל ראש הממשלה, רחל קרמרמ
' גב,  פנתה חברת הוועד המנהל2010 במרס
שמונה על ידי ראש הממשלה לטפל , ל משרדו מר אייל גבאי"בתוק) תפקידו כשר הממונה ואל מנכ

 מסיי� הועד מנהל 17.3.2010"�בבקשה למנות בהקד� מוסדות לרשות מאחר שב, בענייני הרשות
להלכה מכהנת מליאה שאינה יכולה "קרמרמ
 ציינה כי ' גב". הונתו הקצובה בחוקאת שלוש שנות כ

. וועדות מליאה היכולות להתכנס א" סמכות
 מוגבלת, ]ר לרשות"מאחר שלא מונה יו[להתכנס 
בלי ועד מנהל ובלי , בלי מליאה, ר"בלי יו, לפיכ" נשארת הרשות בלי מוסדות ציבוריי� אפקטיביי�

על השינוי במבנה הארגוני , תהליכי� והליכי� כל כ" משמעותיי� כמו הרפורמהפיקוח ציבורי על 
באי
 ועד מנהל , ר לרשות"ג� בא� תמנה הממשלה יו. ועל התנהלות הרשות בעת תהלי" הרפורמה


 ".אפשרויותיו וסמכויותיו מוגבלות למסגרת סמכויות המליאה, מכה

‰Ê ÁÂ„ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯‡Â�È2011 ,Ó‰ ‰˙�ÈÓ ‡Ï˘„Á Ï‰�Ó „ÚÂ ‰Ï˘Ó . 
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 ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ·Â¯ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ˘‚„ÂÈ2004 ˘ÈÂ‡Ó‰ Ï‰�Ó „ÚÂ ˙Â˘¯· ‰È‰ ‡Ï 
ÂÈ Â˘‡¯·Â ˘Â¯„‰ ÌÈ¯·Á‰ ·Î¯‰·"¯ . ÌÈÈÏÂ‰È� ÌÈÎÏ‰ÓÂ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÈ˜Ï Ô˙È� ‡Ï ÔÎÏ

˙Â˘¯· ‰˘Ú�‰ ÏÚ ˙Â‡� ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÈÈÒÈÒ· .È‡- Í˘Ó· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ Ï‰�Ó‰ ÛÂ‚‰ ˘ÂÈ‡
ÁÓ ‡Â‰ ÌÈ�˘¯ÂÓÁ Ï„ , ÌÈ¯˘‰ ÏÚ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰Â

˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ÈÙÎ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˘ÂÈ‡Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ�ÂÓÓ‰ . 

נוכח עמדתו של " כי 2010משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
את הוועד המנהל היוע( המשפטי לממשלה כי דר" המל" היא למנות את המליאה כמקשה אחת ו

 ". הוחלט להשלי� ראשית את מינוי המליאה, מתוכה

 ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‰˙Â‡ „˜Ù˘ ¯·˘Ó‰Â ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ˙Â˘¯‰ Ï˘ È¯·˘Ó‰Â ‰˘˜‰ ‰·ˆÓ ÁÎÂ�Ï
 Ì˙Â‡ ¯Â¯‚Ï ‡ÏÂ ¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ‰‡ÈÏÓ‰ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ

ÍÎ ÏÎ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ . 

הצעת החוק החדשה נותנת פתרו
 לבעיית הרציפות משרד ראש הממשלה ציי
 בתשובתו כי 
 .הניהולית

 

 תפקוד הוועד המנהל בהרכב חסר 

, וועד המנהל מתפקידו או חדל מסיבה אחרת להיות חבר בוהתפטר חבר ההחוק קובע כי א�  .1
, קיו� המליאה או הוועד המנהל, של המליאההנותרת תקופת הכהונה ליתמנה חבר אחר במקומו 

יודגש שהאחריות למינוי חבר בוועד המנהל . ותוק) פעולת� לא ייפגעו בגלל זהסמכויותיה� 
במקו� חבר שעזב מוטלת על הממשלה ועל השר הממונה מתוק) תפקיד� למנות את חברי הוועד 

 . המנהל

כתוצאה . ר הרשות והמשנה לו וכ
 חבר נוס) בוועד המנהל" התפטרו יו2009בחודש יוני , כאמור
 במש" � 2010מאותה עת ועד לסו) כהונתו במרס .  המנהל ארבעה חברי� בלבדמכ" נותרו בוועד
והשרי� הממוני� לא דאגו למילוי ,  המשי" הוועד המנהל לפעול בהרכב חסר זה�כתשעה חודשי� 

 . השורות מחברי המליאה המכהנת

 מדובר לא"כי , 2010חבר הוועד המנהל של הרשות ציי
 בתשובתו מחודש דצמבר , מר ראוב
 שלו�
מר שלו� מסר כי חברי הוועד המנהל ". מדובר בחסר תפקודי משמעותי ביותר, רק בחסר כמותי

בעיקר משו� שהגיעה לפרשת דרכי� , הנותרי� חשו אחריות ציבורית להמש" תפקודה של הרשות
 . לכ
 המשיכו החברי� הנותרי� להתכנס ולפעול כוועד המנהל כמיטב יכולת�. בנוגע לרפורמה

. ק קובע כי הוועד מנהל יקבע את סדרי עבודתו א� לא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיוהחו .2
הישיבות תקוימנה בנוכחות� של שלושה " נקבע כי 1997�בתקנו
 הוועד המנהל שהוא אישר ב

דהיינו נית
 לקיי� ישיבות ולקבל החלטות )". למעלה ממחצית חברי הועד המנהל(ר "חברי� והיו
 .הרכב חסרבוועד המנהל ג� ב

 ששלחה לחברי 2009קבעה בחוות דעת מיוני ' ד חנה מצקבי("עו, היועצת המשפטית של הרשות
כי בנסיבות שנוצרו ולאחר התפטרות שלושת חברי הוועד נית
 , ל הרשות"הוועד המנהל ולמנכ

יחד . ר לישיבה והוא ינהל אותה"ובכל ישיבה יבחרו הנוכחי� יו, להמשי" לכנס אותו בהרכב חסר
" Ï· ÌÈÙËÂ˘Â ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ‡˘Â�Ï·„על הוועד המנהל להגביל את עצמו "ע� זאת היא ציינה כי 

 ). ההדגשה אינה במקור(
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 2010 לבי
 מרס 2009 ישיבות הוועד המנהל שהתקיימו בי
 יוני 20מבדיקת פרוטוקולי� של  .3
 �ישיבה אחת נכחו שלושה וב) 80% (16�ואילו ב, עולה שרק בארבע נכחו ארבעה חברי ועד מנהל

 . רק שני חברי�

ציינה בתשובה למשרד מבקר המדינה מחודש דצמבר , חברת הוועד המנהל, ר סועאד אבו רוכ
"ד
היא החליטה לא להגיע יותר . ר היא נכחה רק בארבע ישיבות" כי לאחר התפטרות היו2010

� היות שלא נוכל להשפיע על התקדמות הדברי"לישיבות הוועד המנהל לאחר שנוכחה לדעת 
ואינו פועל דיו , וכי הארגו
 הפנימי של הרשות לא מעודד שיתו) פעולה, והסמכות שלנו מוגבלת

 ". לקידו� ענייני הרשות

מאז התפטרותו של מר גביש עקב הוועד המנהל אחרי התקדמות הרפורמה ואישר בדיעבד את  .4
לאחר שמיעת " בלבד  הוא החליט בנוכחות שלושה חברי�2009ביולי , למשל. פעולות ההנהלה

החשב והיועצת המשפטית בעניי
 ההליכי� שקדמו להסכמה שהושגה במסגרת , ל"דברי המנכ
לאשר את ההסכמה שהושגה על דעת משרד האוצר בי
 ההנהלה לבי
 ... ההתדיונית המשפטית
 ". העובדי� וההסתדרות

ת השידור אינה הרפורמה ברשו"בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי
 משרד מראש הממשלה כי 
הואיל ואלה פני ". כי א� פעולה הכרחית למניעת קריסתה של הרשות, פעולת התייעלות שגרתית

אנו סבורי� כי לא נכו
 היה "הדברי� וחלק ניכר מהמהלכי� הושלמו על ידי הוועד מנהל והמליאה 
 ".על א) ההרכב הקטוע, לעצור את החלטות בדבר קידו� הרפורמה ברשות

ד מבקר המדינה הדגישה היועצת המשפטית של הרשות כי עניי
 אישור ההסכמות בתשובתה למשר
ולכ
 ההתרחשות היא , ר גביש"על ידי חברי הוועד המנהל עלה בוועד המנהל עוד בזמנו של היו

בנושא חדש או בנושא שנית
 היה לדחותו עד למינוי , אי
 מדובר במדיניות חדשה. התרחשות המש"
 . היה שוט) ודחו) ונכנס במסגרת סמכויות הוועד המנהלהנושא . ועד מנהל חדש

 בירושלי� בתשובה לעתירה של אגודת העיתונאי� 26 קבע בית הדי
 האזורי לעבודה2010בספטמבר 
והאיגוד הארצי של עיתונאי ישראל לגבי הפעלת תכנית חירו� על ידי הנהלת הרשות כאשר הוועד 

חק קיומית לרשות חייבה התייחסות רצינית של בעלי היות העת עת ד"כי , המנהל פועל בהרכב חסר
אי
 דעתנו נוחה מהמצב בו הוועד "יחד ע� זאת ציי
 בית הדי
 כי ". ולקיחת אחריות... האחריות

 ". המנהל אינו בהרכבו השל� כפי שראוי היה שיהיה


 כי רחל קרמרמ' בתשובתיה� למשרד מבקר המדינה מסרו חברי הוועד המנהל מר ראוב
 שלו� וגב
ההחלטות לקידו� הרפורמה שהתקבלו בהרכב חסר של הוועד המנהל היו מתו" תחושה של אחריות 

ומשכ" עלו , "חיוניות להמש" קיומה של רשות השידור כגו) חי"ציבורית שכ
 מדובר בהחלטות 
 . בקנה אחד ע� הנחיית היועצת המשפטית של הרשות

˙Â�‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÂÚÏ˜� ‰Ê ÌÈ�ÈÈ�Ú ·ˆÓ· Ï˘ ·ˆÓÏ ÌÈ¯"‰¯È¯· ÔÈ‡ :" Â˘¯„� Ì‰
 ÌÈ˘„ÂÁ˘ Û‡ ˙Â˘¯· ˙·Á¯� ‰Ó¯ÂÙ¯ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÚ‚Â�‰ Ï˜˘Ó È„·Î ÌÈ‡˘Â�· ÚÈ¯Î‰ÏÂ ÔÂ„Ï
 ¯ÒÁ‰ ·Î¯‰‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ˘È ÈÎ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· Ú·˜� ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯ÙÒÓ

„·Ï· ÌÈÙËÂ˘Â ÌÈÙÂÁ„ ÌÈ�ÈÈ�ÚÏ Ï‰�Ó „ÚÂÂ‰ Ï˘ . ˙Â·ÈÒ�‰˘ ˙Â�ÚË· ˘ÓÓ ˘È Ì‡ Ì‚
È‡Ó Ì¯‚�‰ ˜Ê�‰ ˙‡ ˘È‚„‰Ï È„Î ÍÎ· ˘È˘ È¯‰ ¯ÒÁ‰ ·Î¯‰‰ Ï˘ ˙ÂÚ¯Î‰‰ ˙‡ Â·ÈÈÁ-

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÂ�ÈÓ . 

 

__________________ 

 .פורס� בנבו, ¯˘Ï‡¯˘È È‡�Â˙ÈÚ Ï˘ Èˆ¯‡‰ „Â‚È‡‰ '¯Â„È˘‰ ˙Â � 19/09ק "ס  26
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 מינוי חברי מליאה

1. ˙ Â È ¯ Â · È ˆ  ˙ Â „ Ú Â  ˙ Â ˆ Ï Ó את הוועד , החוק קובע כי את מליאת הרשות,  כאמור:‰
כיב את השר הממונה מר; ר הרשות ימנה נשיא המדינה בהמלצת הממשלה"המנהל שלה ואת יו

 .רשימת המועמדי� למוסדות הרשות

הוועדות הציבוריות שבחנו את הגורמי� שהביאו להידרדרות במעמדה ובתפקודה של הרשות 
והדבר משפיע על , בשני� האחרונות ציינו כי ניכרת פוליטיזציה במינוי חברי מוסדות הציבור שלה

 . כמפורט להל
, תפקודה

ארנו
 ' בראשות פרופ" יבורי ומעמדו המשפטי והציבוריהוועדה לבחינת מבנה השידור הצ"דוח 

שרי� ואישי� פוליטיי� בכירי� אחרי� ניסו , ראשי ממשלות" ציי
 כי 1997שהוכ
 בשנת , צוקרמ
לגבי שיטת המינויי� הקבועה בחוק ". להשפיע על תוכ
 השידורי� ועל מדיניות הרשות... לא פע�

 ממשלות ישראל למינויי� של אנשי� על פי קריטריו
 נוצלה לעיתי� על ידי"ציי
 הדוח כי היא 
 ".ולא תמיד על פי קריטריוני� מקצועיי� טהורי�, פוליטי מובהק

הפיקוח הצמוד של " קובע כי 2000חיי� בראשית משנת ' דוח ועדת השידור הציבורי בראשות פרופ
גור� , שתנותשזהותו משתנה על פי העסקות הפוליטיות המ', שר ממונה'ושל , משרד ממשלתי

אי
 . להטיה פוליטית וללחצי� קשי� על מערכת השידור על כל אגפיה מכווני� פוליטיי� שוני�
 ". כדי לשמור על מראית עי
' ממלכתי'המכונה כא
 , הפרדה בי
 הציבורי לממשלתי

מבנה " ציי
 כי 2000משנת , רפאל ורדי) 'במיל(דוח ועדת בדיקת רשות השידור בראשותו של אלו) 
מבנה זה . 21 �ערוצי בתקשורת של תחילת המאה ה�סדות הרשות אינו תוא� את העיד
 הרבמו

 ".התערבות פוליטית בתכני השידור ובמינויי� לתפקידי� מקצועיי� ברשות, בי
 השאר, מאפשר

מרגע "ציי
 כי , 2000�1998ר הרשות בשני� "שהיה יו,  של גיל סמסונוב2001הדוח משנת 
, אי אישור התקציב/ ומחליטה על אישור , )וג� מליאה וועד מנהל(ל "מנכשהממשלה היא שבוחרת 

המסר העובר עד לדרג הזוטר ביותר הוא . הרי ברור לכול� שהסמכות נמצאת בידי הפוליטיקאי�
 ". ראש הממשלה, השר הממונה, שר האוצר: שמי שקובע ה� השרי�

נות ממעמד עצמאי ולהיות משוחרר  קובע כי השידור הציבורי חייב ליה2005�דוח ועדת דינור מ
 . מלחצי� פוליטיי� וכלכליי�

 כי 2010ר הרשות לשעבר מר משה גביש מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מחודש נובמבר "יו
 ". ראויה לציו
 העובדה שהרשות הפכה לכלי משחק ולמוקד ליצירת כוח תקשורתי פוליטי"

2. Ì È È Â � È Ó  ˙ ˜ È „ · Ï  ‰ „ Ú Â Â  1975�ה"התשל, ות הממשלתיות הוראות חוק החבר:‰
) 
שהיא תאגיד , בדבר מינוי דירקטורי� חלות ג� על הרשות, ) חוק החברות הממשלתיות�להל

תפקיד הוועדה , לפי החוק. שהוק� בחוק ושחברי מליאתה מתמני� בהתא� להמלצת הממשלה
ר "יו, לבדיקת מינויי� הוא לבדוק את כשירות� והתאמת� של מועמדי� לכהונת דירקטור

בשני� . ל בחברה ממשלתית לכהונת בהתא� לתנאי הכשירות המנויי� בחוק"דירקטוריו
 או מנכ
 2006ומאז ינואר , ר הוועדה לבדיקת מינויי�" היה השופט בדימוס יצחק רביבי יו2005�1999

 .המשנה ליוע( המשפטי לממשלה לשעבר, טנה שפני(' עומדת בראשה גב

מצאה הוועדה לבדיקת מינויי� כי למועמד לכהונת "� חוק החברות הממשלתיות קובע כי א
עסקית או פוליטית לשר משרי , יש זיקה אישית... יושב ראש דירקטוריו
 או מנהל כללי, דירקטור

לא תמלי( על מועמדותו זולת א� מצאה כי יש לו כישורי� מיוחדי� בתחומי פעילותה , הממשלה
ות מיוחדת אחרת בנוס) לתנאי הכשירות הנדרשי� של החברה או שקיימי� לגביו שיקולי� של כשיר

 ". לפי חוק זה לאותה כהונה
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מינוי בעלי תפקידי� לחברות ממשלתיות " נוהל 200627פרסמה בינואר , הוועדה לבדיקת מינויי�
).  הנוהל�להל
 (שבו מפורטי� הכללי� וההנחיות המסדירי� את פעולתה " ולתאגידי� ציבוריי�

ע� זאת אפשר שהגור� המציע את המינוי יפנה אליה . 28ועדה היא סופיתחוות דעתה של הו, ככלל
במקרה שלא היה בפניה כל המידע , למשל, בבקשה לעיו
 מחדש במועמדות של אד� מסוי�

בקשה לעיו
 מחדש יכולה להיות מוגשת רק על , לפי הנוהל. הרלוונטי או במקרה של שינוי בנסיבות
הנוהל קובע כי במקרה כזה יעביר . לא על ידי המועמד עצמוידי בעל הסמכות למנות את המועמד ו

שתגובש לאחר התייעצות ע� היוע( המשפטי של המשרד , השר לוועדה את עמדתו המנומקת
כי א� החליטה הוועדה שלא , עוד נקבע בחוק החברות הממשלתיות. הממשלתי הנוגע בדבר

שגה על ההחלטה שתידו
 במליאת רשאי השר להגיש ה"להמלי( על מינויו של מועמד בעל זיקה 
 ".הממשלה

ריכוז מינויי� בעלי זיקה כאמור יכול ג� לעורר חשש " נאמר כי 29בהנחיית היוע( המשפטי לממשלה
והדבר עלול לפגוע בניהולה , אישיי� או עסקיי�, כי שיקול הדעת של השר הונע ממניעי� פוליטיי�

ניי
 זה אי
 נפקא מינה א� מצאה הוועדה כי לע, נדגיש. לרבות בתדמיתה, של החברה הממשלתית
שכ
 התהייה מתעוררת מעצ� , ג לחוק18שלמועמדי� אלה כישורי� מיוחדי� כנדרש לפי סעי) 

 ". הצטברות� של מועמדי� או מינויי� בעלי זיקה

 

 זיקה פוליטית של מועמדי� למליאה החדשה

מר , שר הממונה דאזל, מר מני מזוז,  פנה היוע( המשפטי לממשלה דאז2009בדצמבר  .1

ר הוועדה לבדיקת מינויי� ומצד גורמי� נוספי� "בעקבות פניות מצד יו: "והודיע לו, אדלשטיי

שהוגשה [ולאחר שעיינתי ברשימת המועמדי� הזמנית , ]של חברי המליאה[בקשר להלי" המינוי 
רשימת מצאתי לנכו
 להנחות" באשר לעיקרי הדי
 בנוגע להלי" ההרכבה וגיבוש , ]לוועדה

הוא הוסי) כי לשידור הציבורי תפקיד חברתי חיוני כבמה ". המועמדי� לכהונה במוסדות אלה
ולפיכ" הוקמה , ציבורית בלתי תלויה ובלתי פוליטית המשקפת את כל הדעות בחברה הישראלית

 . הרשות כתאגיד המנותק מהמערכת הפוליטית

מינוי . " בשל זיקתו או זיהויו הפוליטיאי
 למנות אד� למליאה א"היוע( המשפטי הנחה את השר ש
ולפגוע בתפקוד של רשות השידור ] חוק רשות השידור[כזה עלול לעקר מתוכ
 את תכלית החוק 

עלול , ולא בשל מעלותיו האישיות, מינוי אד� רק בשל זהותו הפוליטית. פוליטי�כגו) מקצועי א
הדי
 לחברי המליאה והוועד להביא למינוי אנשי� שאינ� מתאימי� לתפקיד החשוב שמייעד 

 ". המנהל

שהוא בעל זיקה פוליטית לשר משרי הממשלה וחבר , החוק אינו שולל מינוי של אד� ראוי", לדבריו
רשימה הכוללת מועמדי� רבי� ", א" יחד ע� זאת, "'בעל כישורי� מיוחדי�'מליאה בתנאי שהוא 

היוע( המשפטי קבע שכדי ".  החוקבניגוד לתכלית, בעלי זיקה צובעת את המליאה בגוו
 פוליטי

יש להבטיח כי ימונו לה אנשי� בעלי שיעור קומה וניסיו"למנוע צביו
 פוליטי של המליאה  

הנצחת שיטת המינוי הנוכחית עלולה "בסיו� הנחייתו העיר היוע( לשר הממונה כי ". מקצועי הול�
 ". ת המטרהלפגוע ברפורמה המתוכננת ובאי התלות של רשות השידור ולהחטיא א

לקיי� דיו
 בוועדה לבדיקת , מר אדלשטיי
, ביקש השר הממונה דאז, 2009בסו) דצמבר  .2
לאחר שקיי� לגביה� את חובת ההתייעצות ,  מועמדי� למליאת הרשות23מינויי� לגבי מינוָי� של 

 .שנדרשת בחוק

__________________ 

 .2009 ובמרס 2008שעודכ בינואר   27

על +תק, ‰�ÊÂ¯  'ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂ·¯‚ �6777/98) "ית המשפט העליו בבגראו ג� פסיקתו של ב  28
98)4( ,748. 

 .9.11.03 + מ6.5000הנחיה   29
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 2009היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה כתבה ליוע( המשפטי לממשלה בדצמבר 
התרשמנו כי ברשימת המועמדי� המוצעת מופיעי� מועמדי� רבי� אשר לה� זיקות אל שרי "ש

היא ציינה כי בעקבות ". הממשלה באופ
 אשר עלול לצבוע את המליאה המוצעת בגוו
 פוליטי
המלצתה הוסרו חלק מ
 המועמדויות והשר הודיע כי יוצעו מועמדי� נוספי� שישפרו את הרכב 

 .המליאה המוצע

 פנתה היועצת המשפטית של הוועדה לבדיקת מינויי� אל המשנה ליוע( המשפטי 2010בינואר 
ומבלי להיכנס לטיב , כפי שעולה מהרשימה שהועברה אלינו"בטענה ש) יפיסקאל�כלכלי(לממשלה 

 המועמדי� שהועברו לבדיקת 23בשלב זה עולה כי לכמחצית מבי
 , הזיקה הפוליטית ועצמתה
לפיכ" התעוררה השאלה איזה ". מחצית היא שיעור ניכר"ו, "טית או אישיתהוועדה זיקה פולי

 היא 2010במכתב נוס) מפברואר ". ייחשב סביר"שיעור של חברי מליאה בעלי זיקה פוליטית 
 המועמדי� שהוועדה אישרה את כשירות� יש זיקה ברמה כזו או 11�הוסיפה שג� לחמישה מ

 . אחרת

פנתה אגודת העיתונאי� לשר הממונה מר אדלשטיי
 בעניי
 הרשימה  2009יצוי
 כי כבר ביולי  .3
הרי שהרשימה אינה , לצערנו מצאנו כי א) שיש מועמדי� ראויי�"הראשונה שהציע וציינה ש

עמוסה לעייפה באישי� בעלי זיקה פוליטית מובהקת ובכאלה שטובת השידור , מאוזנת כראוי
, עיתונאי� בעלי ש�, אישי� מתחו� החינו", אנשי תרבותואינה כוללת די , הציבורי אינה נגד עיניה�

התנועה לאיכות ". ומי שהוכיחו לאור" שני� כי טובת השידור הציבורי חשובה לה� וקרובה לליב�
ר הוועדה לבדיקת מינויי� ולשר " ליו� 2009 בנובמבר �השלטו
 בישראל פנתה ג� היא בעניי
 זה 

מתעורר "ו, " על ידי השר על בסיס מפתח וזיקה פוליטיי�הרשימה הורכבה"הממונה דאז וציינה כי 
 ". 'כישורי� המיוחדי�'עומדי� בדרישת ה" "חלק ניכר מבעלי הזיקה הפוליטית"א� " ספק רב

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰‰
ÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ˘È‡Ï ¯˘‡· ‰Á� ‡Ï Ì˙Ú„˘ ˙Â„ÓÏÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï ˙„ÈÓÏÂ ‰· Ì

ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ ÍÈÏ‰‰ ÏÚ ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰ÚÙ˘‰‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙È�„Ù˜ ‰�ÈÁ· ˙Â·ÈÈÁÓ Ô‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙¯Â� Ô‰ ÂÏ‡ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰
‰‡ÈÏÓ‰ È¯·Á ÈÂ�ÈÓÏ Ú·˜�˘ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ . ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ

 Ú‚Â�· Ì˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘Ï Â¯È‰·È˘ ˙ÂÈÁ�‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï ˙ÁÎÂ‰Ï" ÌÈ¯Â˘ÈÎ
ÌÈ„ÁÂÈÓ "˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ . ˙‡ ‚Èˆ˙˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰Ú„Â‰ ˙¯ÈÒÓ ÏÂ˜˘Ï ˘È

ÌÈˆÏÓÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· Â˙ÏÈÏÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ˙‡Â ‰ÊÎ „ÓÚÂÓ ÏÎ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÂÈ¯Â˘ÈÎ .
È¯Â·Èˆ‰ ¯Â˘ÈÓ· ÔÁ·È‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ ˙�Ó ÏÚ ˙ÂÈÂÏ‚ ÂÈ‰È˘ ÈÂ‡¯ ÂÏ‡ ˙ÂÚ„Â‰. 

ו כי לפי הצעת החוק החדשה ינוהל הלי" מינוי המליאה על ידי משרד ראש הממשלה ציי
 בתשובת
עסקית או פוליטית לא יכהנו בוועדת האיתור ולא יהיו , מועמדי� בעלי זיקה אישית; ועדת איתור

על כ
 א� תתקבל הצעת חוק זו לא יהיה צור" להיזקק לשאלת הכישורי� . מועמדי� למועצת הרשות
 .המיוחדי� לגבי המועמדי� בעתיד

 È·‚Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯Ú‰ Â�Á·È ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰˜È˜Á‰ ˙ÓÏ˘‰Ï „Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÊ‰ ˙Ú· ÌÈÈ˜˙Ó‰ ‰‡ÈÏÓ‰ ÈÂ�ÈÓ ÍÈÏ‰. 

 

 בקשות לבדיקה חוזרת של מועמדי� על ידי הוועדה לבדיקת מינויי�

משרד מבקר המדינה בח
 . 2005הלי" מינוי כולל של מליאת הרשות הסתיי� לאחרונה בשנת , כאמור
 :להל
 הממצאי� בעניי
 כמה מהמועמדי�. ת מקצת הליכי המינוי של מועמדי� בעלי זיקה פוליטיתא
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1. ‡  „ Ó Ú Â Ó':  ד,  הציע השר הממונה דאז2001בשנת"
' את מועמדות א, ר רענ
 כה
' הוא המשי" בהליכי המינוי של מועמד א, משהתמנה ראש הממשלה דאז לשר הממונה. למליאה
 .  הוא היה חבר מרכז הליכוד�יתה זיקה פוליטית למועמד זה הי. למליאה

 דנה הוועדה לבדיקת מינויי� במועמדותו והחליטה שלפי דרישות חוק החברות 2002באוגוסט 
היות שהשכלתו אינה עונה על , "אינו כשיר לכה
 כחבר מליאת רשות השידור"הוא , הממשלתיות

הוועדה ציינה כי יש לו זיקה . �30 גדולואי
 לו די ניסיו
 בגופי� שהיק) עסקיה, דרישות החוק
היה חל , עוני� על דרישות החוק... לפיכ" אפילו הייתה מוצאת כי כישוריו"ו, פוליטית לליכוד

 ".כישורי� מיוחדי�"דהיינו היו נדרשי� , "בחוק) א(ג18בעניינו סעי) 

השופט , � דאזר הוועדה לבדיקת מינויי"באותו החודש פנה ראש הממשלה דאז מר אריאל שרו
 ליו
בתוק) תפקידו כשר הממונה על רשות השידור וביקש להביא את , בדימוס מר יצחק רביבי

הוא פירט את ניסיונו העסקי של המועמד ואת . לבחינה מחודשת בפני הוועדה' מועמדותו של א
ניסיו
 רב ומוכח ] 'מועמד א[מ
 המקוב( לעיל עולה כי ל"מסקנתו הייתה ש. תפקידיו הציבוריי�

פרסו� וניהול גופי� בעלי היק) עסקי� משמעותי והריני סמו" ובטוח כי ]ה[, בתחו� התקשורת
בפרט יש בידו לתרו� למליאת רשות . ביכולתו לתרו� רבות מניסיונו ומכישוריו שנצברו ע� השני�

תעלה כי הוא ... אני סבור ג� כי בחינת כישוריו. השידור בנושא התקשורת שהוא בקיא בו מאוד
 ...".הקבועה בחוק" כישורי� מיוחדי�" בדרישה לעומד

בפרוטוקול הדיו
 . ' שבה הוועדה לבדיקת המינויי� ודנה במועמדותו של מועמד א2002בספטמבר 
למרות שבמכתבו של ראש הממשלה לא נכלל מידע חדש באשר "ציינה הוועדה כי היא עושה זאת 

לאחר עיו
 נוס) בדברי� החליטה ]". הקודמת[לניסיונו של המועמד שלא היה בפניה בישיבתה 
להבדיל , הוועדה לשנות את החלטתה הקודמת ולקבוע כי לצור" כהונתו כחבר מליאת הרשות

 . די בניסיונו העיתונאי של המועמד כדי לענות על דרישות החוק, ר המליאה"ל או יו"ממנכ

מועמד הגיעה ועדת הנדרשי� עקב הזיקה הפוליטית של ה" שאלת קיומ� של כישורי� מיוחדי�"ל
ניסיונו רב השני� של המועמד בתחו� התקשורת והפרסו� מצביע על "המינויי� למסקנה כי 

כשיר לכה
 כחבר ' לפיכ" החליטה שמועמד א; "כישורי� מיוחדי� במידה הנדרשת לצור" הכהונה
 .מליאת רשות השידור

2. ·  ˙ „ Ó Ú Â Ó':  בהחלטתה מ. למליאת הרשות'  הוצגה מועמדותה של ב2002באוגוסט�
מונתה , 2002בספטמבר ". כשירה לכה
 כחברת מליאת רשות השידור" קבעה הועדה כי היא 5.8.02

 .כחברה במליאת הרשות והייתה חברה בוועדות שונות' מועמדת ב

;  בחנה הוועדה לבדיקת מינויי� את מועמדותה בשנית2004לקראת מינוי מליאה חדשה באפריל 
 מסרה 2004באפריל ". 1996חברה בליכוד משנת "המועמדת כי היא בתשובותיה לשאלו
 הצהירה 

 לפי מכתבה �שהיה , ר סני) הליכוד באזור מגוריה" כיהנה כיו2002לוועדה כי מדצמבר ' מועמדת ב
�מלבד פעילותו לקראת הבחירות לראשות הליכוד ולבחירות המקדימות ב( סני) לא פעיל �לוועדה 

2002 .(· ˙„ÓÚÂÓ 'ÔÎ Ì‡ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙ - ¯ÂÊ‡·˘ „ÂÎÈÏ‰ ÛÈ�Ò ˙Â˘‡¯Ó ‰¯ËÙ˙‰˘ „Ú 
 ‰È¯Â‚Ó-ÂÈ Ì‚Â ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ˙‡ÈÏÓ· ‰¯·Á Ì‚ "„ÂÎÈÏ ÛÈ�Ò ¯ . 

אינה כשירה לכה
 כחברת מליאת רשות "'  קבעה הוועדה כי מועמדת ב18.4.04�בהחלטתה מ
 הואי
 בניסיונ, ]"וריהבמקו� מג[ר סני) הליכוד "בהיותה יו, זיקה פוליטית"היות שיש לה " השידור

 . כדי להעיד על כשירות מיוחדת

__________________ 

הוא בעל תואר אקדמי באחד  ) 1(  : שנתקיי� בו אחד מאלה... כשיר לכה כדירקטור בחברה ממשלתית"  30
    .חו� עיסוקה העיקרי של החברה הכל בת...או שהוא בעל תואר אקדמי אחר, מ המקצועות הבאי�

או שהוא בעל נסיו מצטבר של חמש שני� , סיו של חמש שני� לפחות באחד מאלהיהוא בעל נ ) 2(
תפקיד בכיר בתחו� הניהול העיסקי של תאגיד בעל היק. עסקי�  ב) א(  : לפחות בשניי� או יותר מאלה

 בכיר  בתפקיד )ג(  ; ...ר בשירות הציבורי בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכי ) ב(  ; משמעותי
 ."בתחו� עיסוקיה העיקריי� של החברה
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. על החלטת הוועדה לבדיקת מינויי�, מר אהוד אולמרט,  ערער השר הממונה דאז2004בחודש יוני 
אלא חלק על שיקול דעתה , הוא לא העמיד לרשות הוועדה מידע רלוונטי חדש שלא היה בפניה

את החלטת הועדה בראשות" לפסול את " "ערבצ"הוא ציי
 שקיבל : בנוגע למינוי המועמדת
] 'מועמדת ב[זיקתה של ... מחברות במליאת רשות השידור מטעמי� של זיקה פוליטית] 'מועמדת ב[

נראה לי שהרחבת הזיקה הפוליטית ממעגל . לתנועת הליכוד היא מעט יותר מהזיקה של חבר מפלגה
 
ראוי בי
 הזכות לשמש בתפקידי� החברי� בגופי� הבוחרי� של המפלגות אינה משקפת איזו

אני סבור כי א� ג� בדיו
 חוזר בוועדה לא . ציבוריי� לבי
 הרצו
 למנוע מינויי� על בסיס פוליטי
בהתא� לקבוע בחוק החברות , תשונה החלטתכ� לא יהיה מנוס מלהביא את העניי
 לדיו
 בממשלה

 ".הממשלתיות

בישיבתה . ות סני) הליכוד במקו� מגוריהעל התפטרותה מראש'  הודיעה מועמדת ב2004ביולי 
היא חזרה ובדקה את נתוני המועמדת .  דנה הוועדה בערעור שהגיש מר אולמרט2004באוגוסט 

' א" לא מצאה כי ביכולתה לשנות את החלטתה שמועמדת ב, לאור הדברי� שפורטו במכתב השר
 . אינה כשירה לכה
 כחברת מליאת רשות השידור

אישור מינויה .  הוגשה מועמדותה פע� נוספת על ידי השר אדלשטיי
2009� בלקראת מינוי המליאה
 . בוועדה נתקל בקשיי� בשל חשש לניגוד ענייני� על רקע עיסוקה

3. ‚  „ Ó Ú Â Ó':  הוצגה על ידי השר הממונה דאז מר אהוד אולמרט מועמדותו 2005בשנת 
דיקת מינויי� הוא ציי
 כי הוא לוועדה לב' בטופס השאלו
 ששלח מועמד ג. למליאה' של מועמד ג

הוועדה לבדיקת המינויי� דנה במועמדותו וקבעה בהחלטתה מאוגוסט . חבר מרכז מפלגת העבודה
 כי בשל זיקתו הפוליטית ובהעדר כשורי� מיוחדי� אשר יגברו על הזיקה הפוליטית אינו יכול 2005

 . לכה
 במליאה

ר הוועדה לבדיקת מינויי� "במכתב ליו, מרטמר אהוד אול,  פנה השר הממונה דאז2005בספטמבר 
בנובמבר אותה שנה . 'וביקש למסור מסמכי� נוספי� ובה� המלצות מאנשי� המכירי� את מועמד ג

 .שלא להמשי" בהליכי אישור מינוי המועמד, ציפי ליבני' הגב, הורתה השרה הממונה דאז

: " במכתב לשר' פנה מועמד ג 2006במאי .  מונה מר אית
 כבל לשר הממונה2006במאי , כאמור
, אני ממתי
 להנחיות של" כדי למלא הטופס הנדרש לוועדת רביביÁË·ÂÓ‰ ÈÂ�ÈÓ‰ ˘ÂÓÈÓ לש� 

אל השר כבל את טופס '  העביר מועמד ג2006בספטמבר ]. ההדגשה אינה במקור" [בהמלצת"
 . השאלו
 החתו� בצירו) הנספחי�

' כ אית
 כבל כי לא התחייב למועמד ג" חה מסר2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 . למנותו כחבר מליאה

העביר השר הממונה מר , עוד בטר� תועבר מועמדותו לוועדה לבדיקת מועמדי�, 2006בספטמבר 
בעקבות בדיקתה . אל היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה' אית
 כבל את נתוני מועמד ג

 . ונה במליאת הרשותשלא ימלי( עליו לכה' הודיע השר למועמד ג


ממסמ" . מועמדותו שבה ועלתה פע� נוספת בוועדה לבדיקת מינויי� בסבב שקיי� השר אדלשטיי
שכ
 הוא אחד משני מועמדי� החברי� '  עלה כי לא נית
 למנות את מועמד ג2010של הוועדה מיוני 


 למנות למליאה ובדיו
 במשרד המשפטי� נקבע כי נית, בארגו
 העוסק בביקורת על גופי תקשורת
 . רק אחד מה�

Ê‡„ È‡¯Á‡‰ ¯˘Ï „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Â˙ÈÈ�Ù ÁÒÂ�˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÚÈ·‰ ‰·˘
ÈÂ�ÈÓ‰ ÔÈÈ�Ú· Â‰„ Ô‡Ó ÂÏ Ô˙�˘ ‰ÁË·‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‰ÈÈÙÈˆ , Ï˘ ‰¯ÈÂ‡ ÏÚ ÊÓ¯Ï ÏÂÎÈ

˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ È¯·Á Ï˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ· ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙ÂÚÙ˘‰. 

4. „  ˙ „ Ó Ú Â Ó': ז מר אולמרט את מועמדותה של ד העלה השר הממונה דא2005�ב '
בהיותה חברת מועצת סני) "הייתה בעלת זיקה פוליטית ' מועמדת ד. לחברות במליאת הרשות
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 כחברת מרכז הליכוד וכחברת מועצת 2003וכמי שכיהנה עד נובמבר ] בעיר מגוריה[הליכוד 
ה כשירה לכה
  דנה הוועדה במועמדותה והחליטה כי היא אינ2005ביוני ". מטעמה... עירייה

כי אילו הייתה "כחברת מליאה בנימוק שאינה עומדת בדרישות הכשירות המנויות בחוק וציינה 
' כישורי� מיוחדי�'עדיי
 היה עליה להוכיח כי מתקיימי� בה ... המועמדת עומדת בתנאי הכשירות

 ".בחוק בגלל זיקתה הפוליטית) א(ג18כנדרש בסעי) 

. ר הוועדה לבדיקת המינויי� וביקש לבחו
 את הנושא בשנית"ו אל י2005מר אולמרט פנה ביולי 
שכ
 ממשלת , הג� שמינויה למליאת רשות השידור אינו רלוונטי עוד"במכתבו ציי
 מר אולמרט כי 

אני מוצא לנכו
 , ]'מועמדת ד[ישראל אישרה בישיבתה האחרונה את הרכב המליאה שאינו כולל את 
חר שהממשלה כבר אישרה את הרכב המליאה הופסק ואול� מא". לערער על החלטת הועדה

 .הטיפול בעניינה

5. ‰  „ Ó Ú Â Ó':  להביא בפני הוועדה , אהוד אולמרט,  ביקש השר הממונה דאז2005באוגוסט
 . לחברות במליאת הרשות' לבדיקת מינויי� את מועמדותו של ה

הוועדה . חבר מליאה דנה הוועדה במועמדותו והחליטה כי הוא אינו כשיר לכה
 כ2005בספטמבר 
א" ניסיונו העסקי הרב מקנה לו את הכשירות , ציינה כי למועמד זיקה פוליטית למפלגת הליכוד

] 'מועמד ה[ממכלול עיסוקיו ומעורבותו של "למרות זאת קבעה הוועדה כי . המיוחדת הנדרשת
 ". לכה
 כחבר מליאת הרשות... לא נית
 לאשר את מועמדותו, בעסקי�

הועדה . בשנית' ר הוועדה לבחו
 את עניינו של מועמד ה"ער על ההחלטה וביקש מיומר אולמרט ער
ציפי ' בנובמבר אותה שנה מונתה גב.  ולא שינתה את דעתה2005שבה והתכנסה שנית בספטמבר 

 .וביקשה מ
 הוועדה להפסיק את הטיפול במינוי המועמד, ליבני לשרה הממונה

ציינה בתשובותיה למשרד מבקר המדינה , ד טנה שפני("עו, ר הוועדה לבדיקת מינויי�"יו .6
 כי בקשת שר לעיו
 מחדש בכשירות מועמד יכולה להתבסס על 2011 ומפברואר 2010מנובמבר 

שינוי נסיבות וא) ייחוס משקל , נימוקי� שוני� ובה� כאמור תוספת מידע שלא היה בפני הוועדה
זאת היות והוועדה , ב"הרכבה של החברה וכיושונה לכשירויות המיוחדות הנדרשות לאור מצבה או 

יתכ
 שנית
 לראות את "ולכ
 , ואינה מראיינת את המועמדי� עצמ�, דנה רק על סמ" מסמכי� בכתב

נראה שיש מקו� להשאיר "עוד ציינה כי ". הדברי� אחרת מהרוש� שקיבלה הוועדה בעת הדיו

 המקרי� שעליה לשנות את לוועדה את שיקול הדעת מה ה
 העילות לעיו
 מחדש ומה ה�
השופט בדימוס יצחק רביבי מסר בתשובתו למשרד מבקר , ר הוועדה הקוד�"יו". החלטותיה

מוצא פסול בפנייתו של שר ממנה לדו
 מחדש בהחלטת הועדה על " כי אינו 2010המדינה מנובמבר 
 ". או טענות שעל דעת השר הממנה לא נשקלו בהחלטה המקורית/בסיס עובדות ו

עצ� הפנייה והבקשה "כי , מר אהוד אולמרט, ציי
 ראש הממשלה לשעבר, 2010בתו מדצמבר בתשו
סיג ושיח ע� הוועדה וערעור בפניה על החלטותיה בוודאי אינ� ... אי
 בה כל פסול... לבחינה מחודשת

 ".בהליכי מינוי, שאצל� נמצאת הסמכות, מהווי� מעורבות בלתי רצויה של הדרגי� הנבחרי� במדינה

 

✯ 

 

 ÂÚÈ·ˆ‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· ˙Â¯„¯„˙‰‰ ˙‡ ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï Â�Á·˘ ˙Â·¯ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÚÂ
˙Â˘¯· ÌÈÈÂ�ÈÓ· ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ ˙Â·¯ÂÚÓ·˘ È˘Â˜‰Â ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰

 Ú�ÓÈ˙˘ ÍÎ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‰Ï˘ÓÓÏ" ÔÂÂ‚· ‰‡ÈÏÓ‰ ˙ÚÈ·ˆ
ÈËÈÏÂÙ" ,˜ÂÁ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ˙„‚Â�Ó‰ ,ÈÎÂ ÔÂÈÒÈ�Â ‰ÓÂ˜ ¯ÂÚÈ˘ ÈÏÚ· ÌÈ˘�‡ ÈÂ�ÈÓ ÁÈË·‰Ï ˘È 

ÌÏÂ‰ ÈÚÂˆ˜Ó . ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡Â ‰�ÈÁ· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰
ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙�ÈÁ·Ï , ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓÏ Â�ÂÓÈ ‡Ï ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ�

ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â˘ÈÎ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ,ÌÈÏÈ‚¯‰ ˙Â¯È˘Î‰ È‡�˙ ÏÚ ÛÒÂ�. 
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ÔÈ„‰ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú�Ó ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· .˙‡Ê ÌÚ , ÈÎ ‡ˆÓ�
 ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ¯˘˜· ‡˜ÂÂ„ Â�ÙÂ‰ ÌÈ¯˘ ˙Â˘˜·· ˘„ÁÓ ÔÈÈÚ˙˘ ˙�Ó ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ÌÈ¯˘ ˙ÂÈ�Ù

˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ; ıÚÂÈ‰ Ï˘Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â¯Ú‰‰ ¯Â‡ÏÂ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·
Ì‚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ Ì‡Â·· ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ È�ÈÈÙ‡ÓÏ 

‰‡ÈÏÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ıÈÏÓ‰Ï . 

 ˙ÂÈËÈÏÂÙ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·„ ¯Â‡Ï ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÈËÈÏÂÙ ÔÂÈ·ˆ ˙ÚÈ�Ó ¯·„· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ¯Â‡ÏÂ ˙Â˘¯‰ ˙„Â·Ú ÏÚ

‰ÓÂ˜ ¯ÂÚÈ˘ ÈÏÚ· ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙ÁË·‰Â ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Â ÌÏÂ‰ ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈÒÈ�Â 
 „ÁÂÈÓ· ˘È‚¯ ‡Â‰ ˙¯Â˘˜˙ ÛÂ‚Ï Ú‚Â�‰- Ì‰È˙ÂÈ�Ù ˙‡ ÂÏÈ·‚È ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ 

 Ú„ÈÓ Ì‰È„È· ˘È Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ ˜¯ ˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰�ÈÁ·Ï
˘ ‰È‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏÂ ‰„ÚÂÂÏ ‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ „ÓÚÂÓÏ Ú‚Â�‰ ˘„Á ÈË�ÂÂÏ¯˙Â·ÈÒ�· ÈÂ�È . ÍÎ

È¯Â·Èˆ‰ ¯Â„È˘‰ ÛÂ‚ Ï˘ ÂÏÂ‰È� ÏÚ ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙ÂÚÙ˘‰ ¯·„· ˙Â˘˘Á‰ ÂÓˆÓËˆÈ . ÈÎ ÈÂ‡¯
ÂÊ‰ ˙Ú· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ‰‡ÈÏÓ‰ È¯·Á ÈÂ�ÈÓ ÈÎÈÏ‰· ¯·Î ÔÁ·È˙ ÂÊ ‰¯Ú‰. 

 

 

   מר משה גביש�ר הרשות "התפטרות יו

 שררה הסכמה לגבי  למרות שברשות2009ר הרשות ביוני "מר גביש התפטר מתפקידו כיו, כאמור
כי לאחר שהשר אדלשטיי
  מר גביש מסר למשרד מבקר המדינה. תרומתו לרשות ולקידו� הרפורמה

ר "מונה לתפקיד השר הממונה ובעקבות שמועות שהתפרסמו בעיתוני� על הכוונה להחליפו ביו
חפשי� אנחנו מ"הוא פנה לשר לברר אתו את פשר
 וכי השר אדלשטיי
 אמר לו מפורשות כי , אחר

הוא היה דוחה , אילו השר היה מבקש ממנו להישאר, לדבריו. ולכ
 הוא התפטר מיד, "מישהו משלנו
 . את התפטרותו

הוא ציי
 כי .  חזר מר גביש ואישר את הדברי�2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
שורתי הרשות הפכה לכלי משחק ולמקור ליצירת כוח תק"התפטרותו באה על רקע העובדה ש

 ".פוליטי

מסרה בתשובתה , ר בתקופתו של מר גביש שהתפטרה מיד לאחר התפטרותו"יצוי
 כי המשנה ליו
בחומרה רבה את פעולתו של "כי התפטרה משו� שראתה , 2010למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

 ". ר רשות השידור"להדחתו של מר גביש יו, יולי אדלשטיי
, השר הממונה על רשות השידור דאז

בריאיו
 לתקשורת אמר השר אדלשטיי
 כי לא היה יכול להבטיח למר גביש שיישאר בתפקידו לעוד 
 . ועל כ
 מר גביש התפטר, מליאה ולעוד קדנציה

 הכחיש השר אדלשטיי
 שאמר למר גביש כי הוא 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
י הוא אכ
 לא התחייב למר גביש יחד ע� זאת ציי
 כ". מישהו משלנו"ר "מחפש לתפקיד היו

כי בשלב זה יישאר בתפקידו ויוסי) לקד� את הרפורמה כפי "א" ביקש ממנו , שכהונתו תימש"
בהקשר זה א) ציי
 כי פעל למינויו של מועמד נטול זיקה פוליטית . ומר גביש סירב, "שעשה בעבר

 ).ראו בעניי
 זה בהמש"(או אישית 
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Î‰Ï ‡· Â�È‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˙Â¯ËÙ˙‰ ˙Â·ÈÒ�Ï ¯˘‡· ˙Â¯˙ÂÒ‰ ˙Â‡Ò¯‚‰ ÔÈ· ÚÈ¯
ÂÈ „È˜Ù˙Ó ˘È·‚ ¯Ó Ï˘"˙Â˘¯‰ ¯ . Â˙Â¯ËÙ˙‰ ˙Â·ÈÒ�Ï ¯˘˜· ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈË¯Ù‰

ÂÈ Ï˘"˙Â¯ËÙ˙‰‰ ˙Â·ÈÒ�Ï ¯˘‡· ˜ÙÒ ÌÈ¯¯ÂÚÓ ˙Â˘¯‰ ¯ , ÔÈ·Ï ¯˘‰ ÔÈ· ‰˘È‚Ù‰Â ˙ÂÈ‰
ÂÈ‰"‰„ÚÂ˙ ‡Ï ¯ .Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ·Â ‰˜ÈÊ· ÌÈÈ˜‰ È˘Â˜‰ ˙‡ Û˜˘Ó ‰Ê ‰¯˜Ó ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ 

)‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ (È¯Â·Èˆ ¯Â„È˘ ÛÂ‚ ˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ Ï˘ ‰�Â‰ÎÂ ÈÂ�ÈÓ ˙ÂÈ‚ÂÒ· . 

 

 

 ר"מועמדות מר אמנו� דיק לתפקיד היו

פנתה התנועה למע
 איכות השלטו
 , 2009בסמו" להתפטרותו של מר גביש בחודש יוני  .1
אדלשטיי
 וביקשה כי בישראל אל ראש הממשלה מר בנימי
 נתניהו ואל השר הממונה דאז מר 

. בהתא� לחוק" ר מתו" חברי המליאה"ר לרשות השידור ומינוי משנה ליו"לאלתר למינוי יו"יפעלו 
 הודיעה הלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה לתנועה למע
 איכות השלטו
 כי 2009ביולי 

 ובפרק ,לשכת השר אדלשטיי
 החלה כבר בפעולות הנדרשות לקידו� המינויי� למליאה החדשה
 .ר זמני לרשות"הזמ
 שנותר עד אז הוא אינו עומד למנות יו

החליט השר אדלשטיי
 להמלי( , עקב התמשכות הליכי מינוי חברי המליאה, ע� זאת .2
, 2010בתחילת פברואר . ר המליאה"לממשלה למנות את מר אמנו
 דיק לחבר במליאה המכהנת וליו

הכי
 , ר הרשות"כשירותו להתמנות לחבר מליאה וליולאחר שהוועדה לבדיקת המינויי� אישרה את 
בדברי ההסבר להצעה הדגיש השר שלנוכח מצבה . השר הצעה להחלטת ממשלה למינוי מר דיק

הקשה של הרשות ובאופ
 חריג מובא מינויו של מר דיק כבר למליאה המכהנת בכוונה שמינויו יובא 
השר כי אי
 כוונה למנות חברי� למליאת עוד ציי
 . שוב לאישור במסגרת כינו
 המליאה החדשה

 .והרכב המליאה החדשה יובא לממשלה כמקשה אחת, הרשות המכהנת

,  התפטר השר אדלשטיי
 מתפקידו כשר הממונה בטר� הובא מינויו של מר דיק לממשלה18.2.10�ב
. ורוראש הממשלה מר בנימי
 נתניהו קיבל עליו את תפקיד השר הממונה על ביצוע חוק רשות השיד

 .ר אחר למליאה"אלא החל באיתור יו, ר"ראש הממשלה לא המשי" בהליכי� למינוי מר דיק ליו

יצוי
 כי בריאיו
 לתקשורת שנזכר לעיל אמר השר אדלשטיי
 שסבר שמר דיק היה מועמד ראוי 
 .א" לא עלה בידו למנותו עקב חילוקי דעות ע� ראש הממשלה, ר הרשות"לתפקיד יו

 המדינה מסר שר ההסברה והתפוצות מר אדלשטיי
 כי מר דיק היה מועמד בתשובתו למשרד מבקר
 כי השר אדלשטיי
 פנה אליו 2010מר דיק מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר . נטול זיקה פוליטית

בעל ניסיו
 ניהולי רחב ועשיר בגופי� גדולי� , איש עסקי� עצמאי"ללא היכרות מוקדמת בהיותו 
 ". ע� ידע כלכלי נרחב... ר מקצועי ללא זהות פוליטית "ייתה למנות יווכי הכוונה ה, ומורכבי�

ÂÈ ÈÂ�ÈÓ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ‡ÂÙ‡ ÂÚ�Ó ‰Ê ‰¯˜Ó·"˙Â˘¯Ï ¯ .
˙Â˘¯· ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ „ÈÚÓ ‰Ê ÔÈÈ�Ú Ì‚. 
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 ר הרשות"ר אמיר גילת ליו"מינוי ד

ר אמיר גילת לכהונה כחבר "ציג השר הממונה דאז מר אדלשטיי
 את מועמדותו של ד ה2009בשנת 
ר הוועדה לבדיקת "ממכתבה של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ליו. מליאת הרשות

 כיה
 2005היות שבשנת , בנימי
 נתניהו, ר גילת הייתה זיקה לראש הממשלה"מינויי� עולה כי לד
 . שורת של מר נתניהו בתפקידו כשר אוצרחודשי� מספר כיוע( התק

ר אמיר גילת להתמנות " את כשירותו של ד31  אישרה הוועדה לבדיקת מינויי�4.7.10�בישיבתה ב
הוועדה הסבה את תשומת לבו של ראש הממשלה לחוות הדעת . ר מליאת רשות השידור"לחבר וליו


 מצבה הכלכלי והניהולי של ובה נאמר כי נוכח, שנת
 היוע( המשפטי לממשלה לשר אדלשטיי
יש הכרח למנות למליאה ולוועד המנהל מועמדי� בעלי רקע כלכלי , הרשות והרפורמה הצפויה בה

הוועדה מניחה שבי
 המועמדי� הבאי� שיוגשו לבדיקת "ר הוועדה ציינה כי "יו. וניהולי הול�
 ". הוועדה יהיו בעלי הכישורי� האמורי�

' בהחלטה מס(המליצה הממשלה , ר גילת"אישרה את כשירותו של ד הוועדה לבדיקת מינויי�לאחר ש
 ,  מינהו הנשיא לחבר המליאה14.7.10�ב.  לנשיא המדינה למנותו לחבר מליאת רשות השידור)1984

 . ר הרשות" הוא מונה ליו18.7.10�וב

איש מקצוע מתחו� "ר גילת כי הוא " ציי
 ד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
 . כ
 ציי
 כי מילא תפקידי ניהול במערכות שבה
 עבד. וכי יש לו ניסיו
 רב שני� בתחו�, "ורתהתקש

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד ראש הממשלה כי ראש הממשלה חשב שיש למנות 
אי
 ", לדבריו. ר גילת"על כ
 בחר בד, ר הרשות אד� בעל ניסיו
 בניהול תקשורתי בכיר"לתפקיד יו
נוכח הקשיי� הרבי� בניהול הרשות לאור" , עלת שיקול דעת ענייני על ידי ראש הממשלהלשלול הפ

הלי" "עוד ציי
 כי ". השני� ונוכח האתגרי� העומדי� בפני מי שעתיד להנהיג את הרפורמה ברשות
, אשר בסופו מאושר על ידי הממשלה, המינוי לרשות השידור הוא מינוי של המערכת הממשלתית

אינ� בלתי , הוא ראש הממשלה, עות בי
 השר הממונה על הרשות לממונה עליוכ" שחילוקי ד
 ".סבירי� בהליכי� מסוג זה

 

✯ 

 

 ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰˘ „ÓÚÂÓ ÈÂ�ÈÓ· ‰Ï˘ÓÓ ˘‡¯ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÈÏÚ ıÈÏÓ‰ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ‰È‰˙˘ ÈÂ‡¯ , ÏÂË� ÈÚÂˆ˜Ó „ÓÚÂÓ· ¯·Â„Ó˘Î „ÁÂÈÓ·

˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ . Ì‡ ˙‡ ‚ÈˆÈ˘ ÈÂ‡¯ ˙Ú�Ó� È˙Ï· Â˙Â·¯Ú˙‰ ÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ËÈÏÁ‰
˘‡¯Ó ‰ÈÓÚË . Ï˘ ÈÂ�ÈÓÏ ¯˘˜· ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ· È„ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÂÈ"ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÏÂ˜È˘ Ï˘ ‰ÏÈ˜˘ ¯·„· ˘˘Á ¯¯ÂÚÏ È„Î ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ¯ . ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ
 ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙Â˘È‚¯Ï ˙Ú„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ÍÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‚Â‰�ÏÂ ˙Â˘¯· .

 ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙È˘ÓÓÂ ‰¯È˘È ‰˜ÈÊ Â· ˘È˘ ÍÈÏ‰· ˙Â¯È‰Ê ‰�˘Ó ËÂ˜�Ï ˘È
˙È¯Â·Èˆ ˙¯Â˘˜˙ ÛÂ‚ Ï˘ ÂÏÂ‰È�Â Â˙„Â·ÚÏ. 

 

 

__________________ 

ר גילת "כחצי שנה לאחר שד, 2011ינואר ,  עד מועד סיכו� דוח זה4.7.10+ממועד אישור הוועדה ב  31
 .טר� נחת� פרוטוקול הוועדה לבדיקת מינויי� שאישרה את המינוי, ר הרשות"מונה ליו
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 הצעות לשינוי החוק 

בתקופה שהרשות נהנתה ממעמד של גו) שידור יחיד בתחו� , 1965חוק רשות השידור נחקק בשנת 
הרשות . והאינטרנט והשידור הדיגיטלי טר� הומצאו, קרי בתחו� שידורי הרדיוהטלוויזיה וגו) עי

בדור האחרו
 חלו בשוק . נותרה במעמד זה למעלה משני עשורי� עד תחילת השידורי� המסחריי�
התפתח , והחלו לשדר בה, הוקמה רשת האינטרנט: שינויי� מפליגי�) כמו בעול�(התקשורת באר( 

, החל השידור האינטראקטיבי, הוקמו רשתות שידור גלובליות,  אופטיי�השידור הדיגיטלי בסיבי�
החוק אינו מתאי� עוד לסביבה התקשורתית בה פועלת הרשות במועד עריכת . ונוספו תחנות שידור

  .הביקורת

בדברי ההסבר לה נאמר . 32 הגישה הממשלה הצעה לתיקו
 חוק הרשות2008בינואר  . 1
ענה לתמורות שחלו בשידור הציבורי מאז חקיקתו של חוק רשות תיקוני� אלו נועדו לית
 מ"ש

כגור� משדר , תו" שמירה על עצמאותה וצביונה הייחודי של רשות השידור, 1965הציבור בשנת 
ה� מליאת ... המוסדות העיקריי� של רשות השידור , כיו�". "שאינו תלוי בגורמי מימו
 מסחריי�

כמו ג� אי , המינוי בידי הדרג הפוליטי. די הממשלהאשר נבחרי� בי, הרשות והוועד המנהל
 ". הובילו לקשיי� בתפקודה של הרשות, הבהירות בנוגע לחלוקת הסמכויות בי
 המוסדות השוני�

כ" שמוסדותיה יתמנו באופ
 מקצועי ושניהולה , שינוי מבני ברשות השידור"בדברי ההסבר הוצע 
 
כדי לאפשר ". לאלה הקיימי� בחברות ממשלתיותיהיה כפו) למנגנוני בקרה הדומי� ככל הנית

יבוטלו מליאת רשות השידור והוועד המנהל , כמתחייב בגו) משדר, לרשות גמישות תפעולית
שתהיה מעי
 דירקטוריו
 ומעמד חבריה ,  חברי�13ובמקומ
 תמונה על ידי הממשלה מועצה בת 

ל יהיה "המנכ. ותפקח על יישומההמועצה תתווה את מדיניות הרשות . יהיה דומה לשל דירקטורי�
ר "הוצע כי את היו. ותובטח עצמאות� המקצועית של מנהליה, אחראי לניהול השוט) של הרשות

 . האחרי� ייבחרו בידי ועדת מינויי�12�ו, יבחר השר מקרב שלושה מועמדי� שתציע ועדת מינויי�
בטיח שבחירתו תהיה על ל ימונה על ידי המועצה ממועמדי� שתציע ועדת האיתור כדי לה"המנכ

 .בסיס מקצועי במעורבות פחותה של הממשלה

על הצעת החוק לא .  הוקמה ממשלה חדשה2009באפריל . ההצעה אושרה בכנסת בקריאה ראשונה
. השר אדלשטיי
 גיבש צוות אשר ד
 בהצעת החוק והציע בו מספר שינויי�. הוחל די
 רציפות

מר מני , יצוי
 כי היוע( המשפטי לממשלה דאז. י" עצרה את התהל2010התפטרות השר בפברואר 
בימי� אלה נבח
 על יד" שינוי בהצעת החוק " לשר אדלשטיי
 כי 2009קבע במכתבו מדצמבר , מזוז

יש , על מנת להבטיח את אי תלותה של הרשות במטרה להגשי� את תכלית החקיקה... הממשלתית
הנצחת שיטת המינוי ; ת הרשות ואי תלותהבדבר ניטראליו, לשמר את עקרו
 היסוד שבהצעת החוק

 ". הנוכחית עלולה לפגוע ברפורמה המתוכננת ובאי התלות של רשות השידור ולהחטיא את המטרה

�הקי� צוות אשר בח
 את הצעת החוק מ, השר הממונה, מר בנימי
 נתניהוראש הממשלה  .2
�א "התשע) 25' תיקו
 מס(הממשלה הגישה הצעת חוק רשות השידור .  והוסי) בה שינויי�2008
2010)  
 . 2010והיא אושרה בקריאה ראשונה בחודש אוקטובר , לכנסת)  ההצעה�להל

מדברי ההסבר להצעה עולה כי בנושא ניתוקה של הרשות מהדרג הפוליטי הופחתו ההדגשי� 
חברי המועצה ייבחרו על ידי , לפי הצעה זו של הממשלה. 2008לעומת הצעת החוק משנת 

השר הממונה ימלי( לממשלה למנות יושב ראש לרשות : פי המלצת השר הממונההממשלה ל
 שיבואו מתחומי� שוני� המפורטי� �שאר החברי� ; משלושה מועמדי� שתציע ועדת האיתור

 יומלצו לממשלה על ידי השר הממונה ממספר מועמדי� בכל תחו� שתציע ועדת �בהצעת החוק 

__________________ 

 . הוועדה לרפורמה בשידור הציבורי+ח ועדת דינור "ססה על דוהצעת החוק התב  32
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. או פוליטית לשר משרי הממשלה לא ימונה לחבר מועצה, תעסקי, מי שיש לו זיקה אישית. האיתור
  .ל ימונה על ידי המועצה באישור השר"המנכ

ציי
 משרד ראש הממשלה כי רשות השידור איננה גו) פרטי או , בתשובתו למשרד מבקר המדינה
והממונה על ביצוע חוק רשות השידור הוא , עצמאי לחלוטי
 אלא תאגיד שיש לו זיקה לממשלה

משק) הכרעה עניינית וערכית של המחוקק לגבי האיזו
 הראוי בזיקות "החוק המוצע ,  לדבריו.שר
ובה בעת , שבי
 הממשלה לבי
 רשות השידור באופ
 המאפשר לרשות לפעול באופ
 ענייני ומקצועי

 ".מותיר את הממשלה כגו) האחראי על ביצוע חוק רשות השידור

˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙·È·ÒÏ Ì‡˙ÂÓ‰ È�Î„Ú ˜ÂÁ ÈÙÏ ÏÚÙ˙ ¯Â„È˘‰ 
‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ˙¯Â˘˜˙‰-21 . ÍÂ˙ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÁÈË·È ˘„Á‰ ˜ÂÁ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ

˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ‰˜ÈÊ ¯ÂÚÊÓ , È‡ÓˆÚ‰ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î
È¯Â·Èˆ ¯Â„È˘ ÛÂ‚Î ˙Â˘¯‰ Ï˘ .·˙ÎÓ·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÂ„· ¯Ó‡�Ï ·Ï ÌÈ˘· ˙‡Ê Ï˘ Â

¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙ÁË·‰ ˙Â„Â‡ ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ . 

 
נשקלו ונידונו "משרד ראש הממשלה מסר כי מרבית הערות משרד מבקר המדינה המוצגות כא
 ".וה
 א) מקבלות את ביטוָי
 בהצעת החוק החדשה... לעומק

 

 

 תקציב הרשות

מקורות ההכנסה . שנה תקציב ולפעול לפיורשות השידור היא תאגיד ולפיכ" עליה להכי
 מדי 
הנגבית ע� אגרת הרישוי של משרד (תוספת לאגרת הרכב , העיקריי� שלה ה� אגרת הטלוויזיה

תשלומי השתתפות של משרדי ממשלה במימו
 אגרות הטלוויזיה עבור אוכלוסיות , )התחבורה
דירי שירות וחסויות תשלומי� בגי
 פרסומות ברדיו ובגי
 תש, הפטורות מתשלו� על פי חוק

ההוצאות הקבועות העיקריות של הרשות ה
 תשלו� שכר לעובדי� ולמועסקיה . בטלוויזיה
שנתיי� שלה ע� סוכנויות ידיעות ואחרי� ובגי
 אחזקת �תשלומי� בגי
 הסכמי� רב; האחרי�
תשלומי� שוטפי� של חשבונות טלפו
 וחשמל וחשבונות בגי
 שירותי אבטחה וביטחו
 ; משדרי�

ההוצאות המשתנות ה
 תשלומי� עבור הפקות ורכישת חומרי . 
"ועוד והחזר הלוואות לרכישת נדל
 ). ב"סרטי וידאו וכיו, סרטי� מגנטיי�(עזר לצורכי הפקה 

קובעות כללי� בדבר הכנת התקציב , )התקנות�להל
 (1965�ו"התשכ, )תקציב(תקנות רשות השידור 
התקציב בצירו) דברי ההסבר יימסר לאישור "כי  לתקנות קובע 4סעי) . השנתי של הרשות

 ". הממשלה באמצעות שר האוצר במועד שיורה שר האוצר לכל שנת כספי�

על הוועד המנהל להכי
 )  א:   (החוק קובע את הסמכויות של מוסדות הרשות לגבי תקציבה השנתי
וועד המנהל את על המליאה לקבל מה)  ב.   (את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של הרשות

 . לדו
 בה
 ולהעביר את המלצותיה לוועד המנהל, הצעת התקציב הרגיל ואת הצעת תקציב הפיתוח

בצירו) , על הוועד המנהל להגיש לאישור הממשלה את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח)  ג(
ויות יצוי
 שסמכ). ובלבד שהוצאות שאוצר המדינה מכסה יאושרו בכנסת(המלצותיה של המליאה 

 . המליאה בנוגע לענייני התקציב הואצלו לוועדת הכספי� שלה

כי , קובע שתקציב של תאגיד טעו
 אישור של שר האוצר, 1985�ה"התשמ, חוק יסודות התקציב
"
והוא יוגש לאישור שר האוצר לא יאוחר , "אי
 בכ" כדי לגרוע מהיותו טעו
 אישור אחר לפי כל די
כי א� החלה שנת כספי� ותקציב התאגיד לא אושר , וד קובע החוקע.  יו� לפני תחילת השנה30�מ
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כל , יהא התאגיד רשאי להוציא בכל חודש", מסיבה כלשהי בידי אחת הרשויות שחייבות לאשרו
סכו� השווה לחלק השני� עשר מ
 התקציב השנתי שאושר לשנת , עוד לא אושר התקציב כאמור

מטעמי� , שר האוצר רשאי"ו, "ורטו בתקציב הקוד�וזאת לגבי אות� סעיפי� שפ, הכספי� הקודמת
לתאגיד ... לקבוע בצו הוראות לתקציב ביניי�] ועדת הכספי� של הכנסת[מיוחדי� ובאישור הוועדה 
 ". פלוני לשנת כספי� מסוימת

, 2010ספטמבר ,  ועד מועד סיו� הביקורת2004בדיקת הליכי אישור תקציב הרשות העלתה כי מאז 
 .כמפורט להל
,  תקציב מאושר כחוקפעלה הרשות בלא

 

 

 2010 עד 2004תקציב הרשות בשני� 

1.  Ì È � ˘ ‰2 0 0 4-2 0 0 פעלה , יותר משלוש שני�, 17.03.07 עד 21.12.03�מ, כאמור: 6
היות שאישור תקציב הרשות והעברתו לאישור שר האוצר נתוני� בידי הוועד . הרשות בלא ועד מנהל

 נת
 2004יצוי
 כי בשנת . 2006�2004לאשר לרשות תקציב לשני� , על פי החוק, לא נית
 היה, המנהל
בתוק) סמכותו לפי חוק יסודות התקציב הוראות להכנת תקציב , מר בנימי
 נתניהו, שר האוצר דאז

סכו� כולל השווה לחלק "לפיה
 הרשות הייתה רשאית להוציא בכל חודש ; ביניי� לרשות השידור
 ". כשהוא מוכפל במקד� ההפחתה2003ר לה לגבי שנת השני� עשר מ
 התקציב השנתי שאוש

רכש וכלכלה ברשות השידור ,  ציי
 מנהל תקציבי�2010בתשובתו למשרד מבקר מדינה מדצמבר 
) 
כי הג� שבהיעדר ועד מנהל לא נית
 היה לאשר את הצעות התקציב )  מנהל התקציבי��להל

 . בתבכל מקרה נקבעה מסגרת תקציבית מחיי, 2006�2004לשני� 

2.  ˙ � ˘2 0 0  הכינה הרשות הצעת תקציב אשר לפיה היה צפוי לה גירעו
 2007 בפברואר :7
 . לתקציב צורפה תכנית חירו� לצמצו� בהוצאות ולהקטנת הגירעו
. ח" מיליו
 ש156.1של 

 È�ÂÈ ˘„ÂÁ·2007·Èˆ˜˙· ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ‰�„  , Â¯˘È‡ ‡Ï ‰È˙Â„ÒÂÓ Í‡
 ‡Ï ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎ Â˙Â‡ÔÊÂ‡Ó ‰È‰ . ·Èˆ˜˙ Â¯˘È‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï

 ÔÊÂ‡Ó ¯Á‡- ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙È�ÎÂ˙ ÈÙÏ - ˙�˘Ï 2007 . 

3.  Ì È � ˘ ‰2 0 0 8-2 0 0  הוכנו בהנחה שהרפורמה 2009 � ו2008 הצעות התקציב לשני� :9
י  צוי
 כ2008�במבוא להצעת התקציב ל; תמומש במלואה ומשרד האוצר יעביר את חלקו למימונה

עשוי הגרעו
 , במידה והערכות הרשות לגבי הגדלת המקורות ומימו
 חיצוני להוצאות לא יתממשו"
 צור) נספח ובו הצעה 2009להצעת התקציב לשנת ". ח" מיליו
 ש158.1�התקציבי להגיע לס" של כ

בהצעת ".  במידה ולא תופעל הרפורמה1.1.2009�תקציב רשות השידור להפעלה מ "�חלופית 
 . ח" מיליו
 ש106.8�לופית זו גירעו
 של כתקציב ח

 2008בשלהי דצמבר . הצעות התקציב לשני� אלו נשלחו מדי שנה לאישור שר האוצר והכנסת
טר� סוכמו מרכיבי� מרכזיי� ביישו� "ר הרשות ש"הודיע נציג אג) התקציבי� באוצר ליו

היק) , ובכלל זה, השידורטר� הוסכ� על אופ
 המימו
 של הרפורמה ברשות , בי
 היתר, הרפורמה
לא נוכל להמלי( לשר האוצר לאשר את הצעת התקציב במתכונתה "לכ
 ". הסיוע של אוצר המדינה

שאינה "נציג אג) התקציבי� ביקש שהרשות תגיש לאישור השר הצעת תקציב מאוזנת ". הנוכחית
 ". כוללת קבלת מימו
 ממקורות חיצוניי� שטר� סוכמו

ל הצעת קיצוצי� " הוועד המנהל של הרשות כי תו" שבוע יגיש המנכ החליט2008בשלהי דצמבר 
 החליט הוועד המנהל כי 2009במרס ". במידה והרפורמה לא מתבצעת "2009חדשה שייעשו ממרס 

"
 ". יוחל בתו" שבועיי� בהלי" שמטרתו לצמצ� את הגירעו
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 ÛÂÒ „Ú2009‰Ó¯ÂÙ¯‰ ‰˘ÓÂÓ ‡Ï  ,·Èˆ˜˙ ¯˘‡Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓÂÔÂÚ¯È‚ ‡ÏÏ  . 

4.  ˙ � ˘2 0 1  הוכנה בהנחה שבמהל" החודשי� הראשוני� של 2010 ג� הצעת תקציב :0
 מיליו
 129.1�היה צפוי לרשות גירעו
 של כ, לפי הצעת התקציב. השנה תופעל הרפורמה במלואה

א" היא סברה שלאחר חתימת ההסכמי� ועדכו
 אגרות הרשות יושג איזו
 בי
 ההוצאות , ח"ש
 בהצעת התקציב צוי
 כי א� לא ימומשו תהליכי רפורמה במהל" החודשי� הראשוני� של .להכנסות

 .  תצטר" הרשות לבצע קיצוצי� נרחבי� במגמה להשיג איזו
 תקציבי2010שנת 

כי הרשות , 15.2.10�לאחרונה ב, יודגש כי סג
 הממונה על התקציבי� באוצר ביקש שלוש פעמי�
 ". 2010מאוזנת לשנת הצעת תקציב "תעביר לעיו
 האוצר 

¯ÂÓ‡Î ,· Â˙�Â‰Î ˙‡ ÌÈÈÒ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰-16.3.10 . ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ‰�ÈÎ‰ ‡Ï ˙Ú ‰˙Â‡ „Ú
 ˙�˘Ï ˙�ÊÂ‡Ó ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰2010 , ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ¯˘È‡ ‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‡ÏÈÓÓÂ

 ˙�˘Ï2010. 

רו ומנהל התקציבי� ברשות מס) ל כספי�" סמנכ�להל
 (ל כספי� וכלכלה מר ער
 הור
 "סמנכ
לפיכ" הצגת תקציב מאוז
 ללא ; בתשובותיה� כי מרבית הסעיפי� שבתקציב הינ� סעיפי� קשיחי�

 דבר �הפרת חוזי� והתקשרויות ופגיעה בשידורי� , מימוש הרפורמה חייבה הפרה של הסכמי שכר
 . שממנו נמנעו מוסדות הרשות

כי , ציבי� במשרד האוצר העיר סג
 הממונה על התק2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 לא הציגה רשות השידור תקציב מאוז
 ועל כ
 לא אושר תקציבה על ידי שר 2010�2004בשני� 
 .הרפורמה אמורה למנוע את הכשלי� המפורטי� לעיל, לדבריו. האוצר

 

✯ 

 

 ˙�˘ Ê‡Ó2004¯˘Â‡Ó ·Èˆ˜˙ ‡ÏÏ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ‰Ï‰È� ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ  .
Ï˘ÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰Ê Í˘Ó˙Ó ) „ÚÂ ‰Ï ‰È‰ Ô‰·˘ ÌÈ�˘·

Ï‰�Ó (‰ÈÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÚÂ . ‰¯È¯˘ Â¯Â˘È‡ÏÂ ·Èˆ˜˙ ˙�Î‰Ï ‰·ÂÁ‰ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È
‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙È�Î˙ ˙˘·‚˙Ó ¯˘‡Î Ì‚ ˙ÓÈÈ˜Â. 

 

 

 תכנו� התקציב וביצועו


 ). ח"באלפי ש (2010�2005 בשני� 34 של הרשות וביצועו33להל
 נתוני� בדבר התקציב המתוכנ

__________________ 

 .כפי שהוכנו בהצעות התקציב על ידי הנהלת הרשות  33

 ובטיוטת 2005+2006כפי שהובאו בדוחות הכספיי� של הרשות לשני� , הנתוני� על הביצוע בפועל  34
 . 2008הדוחות הכספיי� לשנת 
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הייתה אמורה השנה להסתיי� באיזו
 , 2005�מהטבלה עולה שלפי הצעת התקציב שהוכנה ל
עוד עולה מהטבלה כי בשני� . ח" מיליו
 ש137� כ�בפועל היה גירעו
 הרשות באותה שנה . תקציבי

ח " מיליו
 ש150�100� הכינה הרשות הצעת תקציב שבה חרגו ההוצאות מ
 הכנסות ב2008�2006
, היה הגירעו
 השוט) בכל שנה קט
 מהצפוי, בעקבות קיצוצי� שעשתה הרשות, בפועל. לשנה

הג� שהקטנת הגירעו
 השוט) נדונה בישיבות של .  כמעט לא היה גירעו
 שוט)2008�2007ובשני� 
 .בפועל היא לא עדכנה את הצעות התקציב, ועדת הכספי� ושל הוועד המנהל של הרשות

Ò „ÚÂÓ·‰Ê ÁÂ„ ÌÂÎÈ , ¯‡Â�È2011 , ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
· ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ·-2009. 

 

 

 אגרת הטלוויזיה 

תשלו� האגרה חל על כל מי שמחזיק ברשותו . מרבית הכנסות הרשות מקור
 באגרת הטלוויזיה
 . גבייתה מוטלת על הרשות; מקלט טלוויזיה

 ציינה הרשות בכל שנה כי היא פועלת לגביית 2010�2007לשני� בדברי ההסבר להצעות התקציב 
ונקיטת פעולות אכיפה כלפי סרבני� , אגרת הטלוויזיה תו" ניהול מערכת הסברה נרחבת מחד גיסא

, נמצאות עדיי
 מחו( למעגל המשלמי�"יחד ע� זאת ציינה הרשות כי יש אוכלוסיות ש. מאיד" גיסא
בדברי ההסבר לא מצוי
 אחוז הגבייה ולא מוגדרי� ". יעוטי�והבולטת שבה
 היא אוכלוסיית המ

 . יעדי� ברורי� להעמקתה

. תוק
 חוק רשות השידור, ע� העברתה של התכנית הכלכלית להבראת המשק בכנסת, 2003בשנת 
 ואיל" 2004�כ
 נקבע כי מ. ח לשנה" ש515� נקבע ל2003סכו� האגרה בשנת , 35לפי התיקו
 לחוק

  � 2004בשנת ): לאחר ההצמדה למדד המחירי� לצרכ
(ד בינואר בכל שנה תופחת האגרה באח
 � 2010� וב2009�ב, 2008�ב; 5%� ב� 2007�ב; 12%� ב� 2006�ב; 11%� ב� 2005בשנת ; 10%�ב

 . 5%36� תופחת ב� 2011�וב, לא תופחת

 מנהל התקציבי� ברשות ציי
 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בעקבות תיקו
 החוק פחתו
.  מבלי שנקבעו מקורות מימו
 לכיסוי הפער40%�הכנסות הרשות מאגרה בשיעור מצטבר של כ

שיעור ההפחתה בהכנסות הרשות מאגרות היו אחת מהסיבות המרכזיות שהקשו על הכנת תקציב 
 .מאוז
 בשני� הנדונות

הכנסות ו, תוספת לאגרת רישוי רכב שנגבית באמצעות משרד התחבורה: לרשות יש הכנסות נוספות
ממשרדי ממשלה שוני� המשתתפי� בתשלו� אגרת הטלוויזיה עבור אוכלוסיות הפטורות על פי 

 .37חוק

__________________ 

 .א לחוק28סעי.   35

 הוקפאה ההפחתה ונקבע כי א� 2008א, בשנת , תווה הפחתת האגרה היה שונה מ2003+יצוי כי ב  36
ולאחר מכ , 8%+ ב2009תופחת האגרה בשנת , של הרשות לא תבוצע) הרפורמה(תכנית ההתייעלות 

 לא תהיה הפחתה 2009+ אישרה הכנסת צו שלפיו ב2008בשלהי דצמבר .  מדי שנה5%בשיעור של 
 .בסכו� האגרה

נכי , יות הפטורות נית למנות אזרחי� ותיקי� שמשרד האוצר נושא בתשלו� האגרה עבור�ע� האוכלוס  37
 . ל שמשרד הביטחו נושא בתשלו� עבור� ועוד"צה
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 ÌÈ�˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰· ÔÂÈÚÓ2009Â -2010 ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ‰�ÈÎ‰ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
Â˙ÁÙÂÈ ‡Ï Ô‰˘ ¯¯·Â‰˘Î Ì‚ Ô˙Â‡ ‰�Î„Ú ‡ÏÂ Â˙ÁÙÂÈ ˙Â¯‚‡‰˘ ‰Á�‰· . ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰·

� ˙ÂÒ�Î‰ Â‚ˆÂ‰˙ÂÈÂÙˆ‰ ÔÓ ˙ÂÎÂÓ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

ח " ש360 יהיה 2009 צוי
 כי סכו� אגרת הטלוויזיה בשנת 2009�בדברי ההסבר להצעת התקציב ל
 נאמר כי סכו� האגרה לאותה שנה יהיה 2010�בדברי ההסבר להצעת התקציב ל. 2008כמו בשנת 

בפועל . 5%�כל שנה בההנחה בשתי השני� הייתה שהאגרה תופחת . ח" ש370לפי הוראות החוק 
הצעות . ח" ש390 � 2010ובשנת , 38ח" ש376 היה 2009ולכ
 סכומה בשנת , לא הופחתה האגרה

 .התקציב לא הותאמו לסכו� בפועל

הצעות התקציב משקפות את המצב "ל כספי� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "סמנכ
הדבר בא לידי , את שיעור ההפחתהבה
 הכנסת ביטלה ]ש[בשני� ... החוקי במועד הכנת התקציב

 ". ביטוי בדוחות הביצוע ובעדכו
 המערכת הממוחשבת המשמשת לניהול התקציב

ÔÎ ÈÎ ‰�‰ , ÌÈ�˘·2004-2010‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ˜ÂÁÎ ¯˘Â‡ ‰·Èˆ˜˙˘ ‡Ï· ˙Â˘¯‰ ‰ÏÚÙ  ,
‰·Èˆ˜˙ ˙‡ ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ Â¯˘È‡ ‡Ï Ô·Â¯·Â . ‡Ï‡ „·Ï· ÂÊ ‡Ï

˙ÂÁ�‰‰˘ ÌÈ�˘· Ô‰ÈÙÏ Â�ÎÂ‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰˘ 2008-2010Â˘ÓÓ˙‰ ‡Ï  : ÏÎ·
˘ÓÂÓ˙ ‰Ó¯ÂÙ¯‰˘ ‰Á�‰· ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ‰�ÎÂ‰ ÂÏ‡ ÌÈ�˘Ó ˙Á‡ , ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰

ÂÓ˙ÁÈÈ ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÔÂÓÈÓ· Â˜ÏÁ ˙‡ ˙Â˘¯Ï ¯È·ÚÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ; ÌÈ�˘·2009-2010 ‰�·� 
‡ ÌÂÎÒ ÈÙÏ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙¯‚‡Ó ˙ÂÒ�Î‰‰ Ô„ÓÂ‡Ú·˜�˘Ó ÍÂÓ� ‰¯‚ . ‰˙Ùˆ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ˆÈ ‡Ï ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˘ÂÓÈÓ ¯·„· ˙ÂÁ�‰‰ Ì‡˘ ,„·Î È·Èˆ˜˙ ÔÂÚ¯È‚ ‰Ï ‰È‰È ,
 ‰È‰È ‡Ï ·Èˆ˜˙‰˘ ÍÎ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î ˘‡¯Ó ‰ÏÚÙ ‡Ï Í‡

È�ÂÚ¯È‚ ,ÔÈÎ‰Ï ‰�ÓÓ Â˘¯„ ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰˘ Û‡ 
ÔÊÂ‡Ó ·Èˆ˜˙ . 

ודאות במועד הכנת התקציב � שררה אי2010�2008ל כספי� ברשות מסר בתשובתו כי בשני� "סמנכ
בכל הנוגע ללוחות הזמני� החזויי� עד מימושה ובעניי
 , בכל האמור ליכולת לייש� את הרפורמה

ה להביא מנהל התקציבי� ברשות מסר כי מדיניות מוסדות הרשות היית. הפחתת האגרה לפי החוק
בזמ
 הכנת , לטענתו. והנחיית� הייתה להביאה לידי ביטוי בהצעות התקציב, ליישו� הרפורמה

א" בכל אחת מהצעות ,  לא נית
 היה לחזות כי הרפורמה לא תמומש2010�2008התקציב לשני� 
 .התקציב הובהר מה יהיה במקרה כזה

˘‡Î ÔÎÂ‰ ÌÈ�˘ Ô˙Â‡Ï ·Èˆ˜˙‰˘ ‰„·ÂÚÏ ¯Ú ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·ˆÓ· ‰‡ˆÓ� ˙Â˘¯‰ ¯
È¯·˘Ó ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ ¯˘‡Î ,˜ÂÁ· ‰˙ÁÙÂ‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙¯‚‡˘ ¯Á‡Ï ‰È˙ÂÒ�Î‰ Â�Ë˜ ,

‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ¯Î˘‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ˙Ï·‚ÂÓ ‡È‰ .˙‡Ê ÌÚ ,
˙ÂÈÓÈÒÙ ˙ÂÁ�‰ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ‰�˘ È„Ó ˘È‚‰ÏÂ ˘·‚Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰·ÂÁ . ˜¯

„„ÂÓ˙‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÍÎÈ‡ ÌÚ È‡¯Á‡ ÔÙÂ‡· - ÌÈ�˘· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÁ� ‡È‰˘ ˙Â‡„ÂÂ‰
ÂÏÏ‰ . „Ú ‰Ê ÔÂ¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ

‰˙Â·ˆÈÈ˙‰Ï . 

 

 

__________________ 

 .29.12.08+התקבל בכנסת ב) להמש, הקפאת הפחתת האגרה(תיקו החוק   38
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 תקציב הפקות

במטרה לעג
 את . החוק מטיל על רשות השידור חובות הנוגעות לשידור הפקות מקומיות קנויות
ות ישראליות בחוק ובמטרה לקבוע לה עקרונות דומי� לאלו המחויבות של רשות השידור להפק

ג לחוק והתוספת לחוק את היק) השידורי� ואת 44קובעי� סעי) , החלי� על גורמי שידור מסחריי�
תחולת הסעי) והתוספת ה� ; הסכומי� שאות� מחויבת הרשות להקצות לרכישת הפקות מקומיות

 .2007מינואר 

,  מזמ
 השידורי� להפקות מקומיות קנויות50%קצות לפחות החוק קובע כי הרשות חייבת לה
ההוצאה . והיא תרכוש בכל שנה הפקות מקומיות, 39 מ
 הזמ
 יוקצו לשידור ראשוני70%לפחות 

.  באותה שנה40 מהכנסותיה36%�השנתית של הרשות לרכישת הפקות מקומיות לא תפחת מ
 .  מהכנסותיה באותה שנה10%� לא תפחת מ41"סוגה עלית"ההוצאה השנתית לרכישת תכניות 

 למימו
 רכישה של הפקות 2010�2007ההוצאה השנתית שהייתה צריכה הרשות להוציא בשני� 
 
 בהתא� להכנסות הרשות בכל אחת משני� �ח לשנה " מיליו
 ש245�230מקומיות הייתה א� כ

 מיליו
 68�64ת הייתה צריכה להיו" סוגה עילית"ההוצאה השנתית מסכו� זה לרכישת תכניות . אלו
 . ח לשנה"ש

החוק קובע כי השר הממונה רשאי להתיר הפחתה בהיק) השידורי� ובסכומי ההוצאה שבה� 
 . 2010 בדצמבר 31 עד 2007 בינואר 1�מחויבת הרשות מ

וציי
 , מר יצחק הרצוג, לשר הממונה דאז, מר גביש, ר הרשות דאז" פנה יו2007בנובמבר  .1
אי
 ", 2007ל הרשות ולנוכח העובדה שאי
 לה תקציב מאושר לשנת לנוכח המצוקה התקציבית ש

, בידיה לעמוד כיו� במכסות הקבועות בחוק ובתוספת ה
 לגבי היק) ההפקות הקנויות שעליה לשדר
לפיכ" ביקש מר גביש מהשר ". ה
 לגבי הסכו� המינימלי שעליה להוציא לרכישת תכניות אלו

 הפחתה בהיק) השידורי� ובסכומי ההוצאה � 2007בי שנת  לג�הרצוג כי ישתמש בסמכותו ויתיר 

בקשה . שבה� מחויבת הרשות על פי החוק לשידור הפקות מקור ותכניות סוגה עילית ולרכישת

שני השרי� התירו את . 2009 אל השר אדלשטיי
 לגבי שנת 2009דומה הפנה מר גביש במאי 
 . ההפחתה כמבוקש

מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי התיר את ההפחתה השר הממונה לשעבר מר יצחק הרצוג 
ר "יו". לא היה תקציב פנוי לצור" הפקות מקור"הואיל ובשל המצב הכלכלי הקשה של הרשות 

לא הייתה לרשות " בתקציב הנתו
 וברמת ההוצאות הנתונה"הרשות לשעבר מסר בתשובתו כי 
היא להביא את הרשות למצב של עוד ציי
 כי מטרת הרפורמה . האפשרות לעמוד במשימותיה

 .ח" מיליו
 ש200�הפקות שנתיות שסכומ
 כ

 לא עמדה הרשות בדרישות החוק לגבי היק) רכישת תכניות מהפקות מקומיות 2008ג� בשנת  .2
לא נמצא כי בשנה זו התיר השר הממונה הפחתה בהיק) הרכישות . ורכישת הפקות סוגה עילית
 . לתכניות מהסוגי� האמורי�

השר , לראש הממשלה מר בנימי
 נתניהו, ר אמיר גילת"ר הרשות ד" פנה יו2010נובמבר ב .3
וביקשו לעשות שימוש בסמכותו ולהתיר הפחתה בהיק) השידורי� ובסכומי ההוצאה , הממונה

ולאור העובדה כי לרשות , רשות השידור... לאור המצוקה הכספית בה מצויה" בציינו כי 2010לשנת 
ה
 לגבי , אי
 בידה לעמוד כיו� במכסות הקבועות בחוק ובתוספת, 2010 לשנת אי
 תקציב מאושר

__________________ 

 ".שידור ראשו של תכנית בישראל"החוק מגדיר שידור ראשוני כ  39
הכנסות , הכנסות משידורי חסות] ... טלוויזיה[הכנסות מאגרות : " לתוספת1וגדרות בסעי. הכנסות מ  40

 ". הכנסות מתקציב המדינה שיועדו לשידורי טלוויזיה, הכנסות מימו נטו, מתשדירי שירות

41  תכניות : הפקות מקומיות קנויות מהסוגי� האלה,  לתוספת לחוק1לפי סעי. , תכניות סוגה עילית ה
 . תכניות דרמה ותכניות מיוחדות במתכונת מקורית ובעלת ער, מיוחד, דהתעו
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ה
 לגבי הסכו� המינימלי שעליה להוציא לרכישת תכניות , היק) ההפקות הקנויות שעליה לשדר
 ". אלה

,  התיר ראש הממשלה את ההפחתה בהיק) השידורי� ובסכומי ההוצאה כמבוקש2010בדצמבר 
 ".למצב בו היא מפירה את החוק"הרשות היות שלא רצה להביא את 

, להל
 פירוט נתוני רכישת הפקות מקור והפקות סוגה עילית באחוזי� מכלל הכנסות רשות השידור
 מתו" מכתבי האישור של �הנתוני� (לפי החוק וכפי שבוצעו על ידי הרשות באישור השרי� 

 : בהצגה גרפית, )השרי�
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¯ÂÓ‡Î ‡Â‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡˙È¯·Ú‰Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÂ„È˜  .¯Ê‚� ÍÎÓ , ÔÈ·
¯‡˘‰ ,˙ÂÈÂ�˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯Â˜Ó ˙Â˜Ù‰ ¯„˘Ï Í¯Âˆ‰ ,È�Â˘‡¯ ¯Â„È˘· Ô˙È·¯Ó . ¯È„‚Ó ˜ÂÁ‰

ÏÏÎ· ˙ÂÈÂ�˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â˜Ù‰ Ï˘ ˘¯„� Û˜È‰ ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯Ï , ‰‚ÂÒ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ Ë¯Ù·Â
˙ÈÏÈÚ ,ÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙�ÈÁ·Ó Ô‰Â ¯Â„È˘‰ ÔÓÊ ˙‡ˆ˜‰ ˙�ÈÁ·Ó Ô‰ ÔÂÓÈÓÏ Âˆ˜ÂÈ˘ Ì

Ô˙˘ÈÎ¯ . 

 È·‚Ï ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ È˙Ó‡ È˘Â˜· ˙Â˘¯‰ ‰Ï˜˙� È¯·˘Ó‰ ‰·ˆÓ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ�
˙ÂÈÂ�˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯Â˜Ó ˙Â˜Ù‰ .˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙ÏÂÁ˙ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ ,1.1.07, 

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯Â˜Ó ˙Â˜Ù‰ Ï˘ ¯Â„È˘‰Â ‰˘ÈÎ¯‰ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ÌÈ¯˘‰Â ˙Â˘¯‰ Â˙ÈÁÙ‰
Â˜Ù‰Â˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡ ˙‡ ÂÏËÈ· ÍÎ·Â ˙ÈÏÈÚ ‰‚ÂÒ ˙ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,˙Â˘¯‰ ÏÚ ,È˙ÎÏÓÓ ¯Â„È˘ ÛÂ‚ ‡È‰˘ , ˙ÏÈÁ˙· ÈÊÎ¯Ó „ÚÈ ‰ÓˆÚÏ ÚÂ·˜Ï
 ‰�˘ ÏÎ-Â‚È˘‰ÏÂ ˙ÂÈÂ�˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â˜Ù‰ ¯„˘ÏÂ ˘ÂÎ¯Ï  . 

 

 

 ניהול כוח האד� ברשות

) 17% (300�כ, מה� עיתונאי�) 56%�כ (996: ובדי� ע1,766 הועסקו ברשות 2010באוקטובר  .1
לפי הצעת התקציב של הרשות לשנת . 42עובדי מינהלה) 27% (470�הנדסאי� ומהנדסי� וכ, טכנאי�

 מהצעת 54%�שה� כ, ח" מיליו
 ש480�הוצאות השכר הצפויות לעובדיה הסתכמו בכ, 2010
 . התקציב השנתית

לית "ירות בניהול משאבי אנוש ברשות ה� הסמנכבעלי התפקידי� המרכזיי� העוסקי� יש .2
ובכלל� אלה הקשורי� לכוח , בענייני� הכספיי�. למשאבי אנוש ומינהל ומנהל מחלקת כוח אד�

 .ל כספי� וכלכלה ומנהל התקציבי�"מטפלי� סמנכ, אד�

ה מתווה את סדרי הקבל, ) חוק המינויי��להל
  (1959�ט"התשי, )מינויי�(חוק שירות המדינה  .3
לא יתמנה אד� עובד המדינה אלא לאחר ",  בחוק19לפי סעי) . והמינוי של עובדי� לשירות המדינה

, שנציב השירות הכריז על המשרה בפומבי על פי בקשת המנהל הכללי או מי שהוסמ" לכ" על ידיו
בחוק רשות השידור נקבע ) א(24בסעי) ". בי
 שנתפנתה המשרה ובי
 שהיא עשויה להתפנות

בתיאומי� שייקבעו בתקנות , עובדי� לרשות ומינוייה� יהיו כשל אלה של עובדי המדינהשקבלת 
תיאומי� בעניי
 קבלת עובדי� (בתקנות רשות השידור . שיקבע השר הממונה על ביצוע חוק זה

 . נקבע כי חוק המינויי� יחול על עובדי הרשות, ) תקנות הרשות�להל
  (1965�ה"התשכ, )ומינוייה�

 עמד על החשיבות של איוש משרות בשירות הציבורי באמצעות מכרז 43לעבודההארצי הדי
  בית
 להבטחת זכות העובדי� �מכרז פנימי  :הנורמה הרצויה היא איוש משרות בדר" מכרזי�"וקבע ש

, סלקציה�כ" שלא ייווצר מצב של אנטי, להתקד� בעבודת� ועל ידי כ" ג� הבטחה למקו� העבודה
 כדי להבטיח �מכרז פומבי  ;טובי� והמש" עבודה של עובדי� אחרי�שתביא לעזיבת עובדי� 

  ".'הקרובי� ביותר'לציבור שהטובי� ביותר יתקבלו לעבודה ולא 

__________________ 

הנתוני� אינ� כוללי� את עובדי תזמורת רשות השידור . 2010לפי נתוני רשות השידור מאוקטובר   42 
 .ועובדי� המועסקי� באמצעות שוברי תשלו�

Ï˙· ¯ÂÈ„‰ ÌÂ˜È˘Ï ˙È ,4+20/בע מדד  43Â¯ÈÚ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˘ÈÓÏÁ-·È·‡-Ú· ÂÙÈ" Ó 'ÈÏÚÂÙ ˙ˆÚÂÓ 
Ï˙-‡·È·-ÂÙÈ.  
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תקנות הרשות מפרטות את תפקידיו של הוועד המנהל בכל הקשור לקביעת כללי� לקבלה ולמינוי 
י� בדבר דרכי המכרז ופרטיו הוועד המנהל רשאי לקבוע כלל: של עובדי� בהתא� לחוק המינויי�

לקבוע פטור ממכרז לאיוש משרות , באישור מליאת הרשות, הוא א) רשאי; לקבלת עובדי�
לרשות נהלי� פנימיי� המפרטי� את הליכי קבלת , נוס) על כ". מסוימות ואת התנאי� למת
 הפטור

 .העובדי� ואת מינוי העובדי� לתפקידיה�

קובע שנית
 , 1984התק) משנת , )101 נוהל �להל
 " ( פנויותמילוי משרות", 101' נוהל הרשות מס
במשרות בעלות דרגות מקבילות , לאייש משרה פנויה באמצעות העברת עובד ממשרה למשרה

. יפורס� מכרז פנימי, כדי לאייש משרה פנויה שלא באמצעות העברת עובד כאמור. ודרגת שיא זהה
עוד קובע הנוהל כי פרסו� מכרז פנימי . ז פומבייפורס� מכר, א� לא נמצא מועמד במכרז פנימי

 
יתבצע , דילוג על שלב המכרז הפנימי, קרי, )פומבי� מכרז פנימי�להל
 (ומכרז פומבי בו בזמ
 .בתיאו� ע� נציגות העובדי� הנוגעת בדבר

במקרי� בה� חיוני שתפקידי� יבוצעו ללא הפסק וללא דיחוי נית
 להעסיק עובדי� באופ
 זמני 
). 106 נוהל �להל
 ( של הרשות עוסק במינוי בפועל 106נוהל ).   מינוי בפועל�להל
 (תקנית במשרה 

שני הנהלי� ). 102נוהל  (1984עדכ
 נוהל קוד� באותו עניי
 משנת , 2007התק) מדצמבר , הנוהל
קובעי� כי ככלל לא יאושר מינוי בפועל לתקופה ארוכה משלושה חודשי� אול� בנסיבות מיוחדות 

לפי שני הנהלי� יש לפרס� מכרז . בכפו) לנוהל, 
 לבצע מינוי בפועל לתקופה של עד שנהנית
 . לאיוש המשרה הפנויה מיד ע� איושה באמצעות מינוי בפועל

 מינוי לפרק זמ
 שאינו עולה על שלושה חודשי� ייעשה על ידי מנהל שירותי מינהל 102לפי נוהל 
מינוי בפועל לתקופה . ה על כוח אד� ויחסי עבודהלפי בקשת מנהל החטיבה ובתיאו� ע� הממונ

לתקופה של מעל . שבי
 שלושה חודשי� לשנה הוסמ" לאשר הממונה על כוח אד� ויחסי עבודה
 ". ע� ציו
 הזמניות" שיש לפרס� מכרז 102לשנה קבע נוהל 

מנהל הרדיו או ( מינוי בפועל לשלושה חודשי� יבוצע לבקשת ראש המדיה 106לפי נוהל 
הנוהל ג� קובע את בעלי הסמכות היכולי� . ל"ל הנוגע לעניי
 באישור המנכ"או הסמנכ) וויזיההטל

 :כמפורט להל
, לאשר במקרי� חריגי� מינויי� לתקופות של משלושה חודשי� ועד למעלה משנה

ל "לבקשת המנכ, לפי צור" מיוחד ימונה עובד במינוי בפועל לשלושה עד שישה חודשי� )א(
מינוי בפועל לתקופה של למעלה משישה חודשי� יבוצע לבקשת )  ב(;   ד המנהלובאישור הווע

מינוי בפועל לתקופה של עד שישה חודשי� )  ג.   (באישור הוועד המנהל וועדת הביקורת, ל"המנכ
מינוי . יוע( משפטי ומבקר פני� יבוצע באישור הוועד המנהל, ל"סמנכ, למשרות מנהלי מדיה

 .   תר משישה חודשי� יבוצע באישור הוועד המנהל וועדת הביקורתבפועל למשרות אלו ליו

 . מינוי בפועל ליותר משנה מחייב מכרז שתצוי
 בו זמניות המינוי)  ד(

 ËÒÂ‚Â‡·2010Î ˙Â˘¯· Â˜ÒÚÂ‰ -50˙Â¯˘Ó ÔÂÂ‚Ó· ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ· ÌÈ„·ÂÚ  :‰È„Ó ÈÏ‰�Ó ,
˙Â˘¯‰ ‰ËÓ· ÌÈ„·ÂÚ ÔÎÂ ˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�ÓÂ ˙Â·ÈËÁ ÈÏ‰�Ó . „¯˘Ó ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó

˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â�Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰. 

 

 

 מינוי מנהלי מדיה

, מנהל הטלוויזיה בערבית, מנהל הטלוויזיה בעברית: ברשות יש ארבע משרות של מנהלי מדיה
תפקיד מנהל מדיה הוא הבכיר ביותר ברשות לאחר . מנהל הרדיו בעברית ומנהל הרדיו בערבית

 . בתהליכי מינוי מנהלי המדיה בעשור האחרו
 נמצאו ליקויי� שוני� שיפורטו להל
. ל"תפקיד המנכ
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 תקופת �להל
 (תקופת כהונתו של מנהל מדיה שנבחר במכרז היא שלוש שני� , 101לפי נוהל 
אופ
 הארכת תקופות . ואפשר להאריכה לתקופות כהונה נוספות של שלוש שני� כל אחת, )כהונה

 . בנוהלהכהונה אינו מפורט

 על � ועד עיתונות והפקה ברשות השידור ונציגי הרשות � חתמו נציגי אגודת העיתונאי� 2002במאי 
נקבע בו ).  זיכרו
 הדברי��להל
 (זיכרו
 דברי� בעניי
 שינויי� בתקופות המינוי של מנהלי המדיה 

אחת " נוספת ואפשר יהיה להארי" את כהונתו תקופה, כי מנהל מדיה ייבחר במכרז לשלוש שני�
בתו� שתי תקופות כהונה אלה . ל ובאישור הוועד המנהל וללא מכרז"בהמלצת המנכ, "בלבד

א� ייבחר . מנהל המדיה המכה
 רשאי להגיש את מועמדותו למכרז. יתקיי� מכרז למילוי התפקיד

 ולאחר מכ
 יפורס� מכרז, הוא יכה
 בתפקיד תקופת כהונה אחת בלבד, במכרז מנהל המדיה המכה

בזיכרו
 הדברי� צוי
 שהנוהל יעודכ
 . באפשרותו של המנהל לגשת ג� למכרז הנוס). חדש לתפקיד
 . בהתא� לכ"

היועצת המשפטית של הרשות מסרה  .במועד סיו� הביקורת עדיי
 לא צור) זיכרו
 הדברי� לנוהל
צר) ל] ל"מהמנכ[ביקשנו " כי בעקבות הביקורת 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 ]".101[את זיכרו
 הדברי� כנספח לנוהל 

 

 מנהל הטלוויזיה בעברית

ל "החליט מנכ, ע� סיו� כהונתו הראשונה של מנהל הטלוויזיה בעברית דאז, 2006בנובמבר  .1
 קבע 2007במאי . הרשות שלא להארי" את תוק) מינויו וקיבל עליו את ניהול הטלוויזיה בעברית

והשני יהיה אחראי , ד יהיה אחראי לתכנו
 ולביצוע של לוח השידורי�האח, ששני מנהלי� יסייעו לו
שני המנהלי� לא מונו במינוי ).  האחראי לניהול השוט)�להל
 (לניהולה השוט) של הטלוויזיה 

והאחראי ,  הועבר האחראי לתכנו
 ולביצוע של לוח השידורי� לתפקיד אחר2007באוגוסט . בפועל
 . מצליח נותר בתפקידו) 
מושו(מר משה , לניהול השוט)

.  התכנסה ועדת המכרזי� לבחירת מנהל לטלוויזיה בעברית במכרז פנימי2007בספטמבר  .2
הוועדה החליטה שלא לבחור בשו� מועמד . מר משה גביש, ר הרשות דאז"בראש הוועדה עמד יו
שוב שלא  התכנסה ועדת המכרזי� למכרז החיצוני והחליטה 2008בינואר . ולפרס� מכרז חיצוני

 החליט הוועד המנהל לבחור מנהל לטלוויזיה בעברית באמצעות 2008בפברואר . לבחור א) מועמד
" מישהו רציני"ר הרשות דאז שהרשות לא תצליח להביא " הערי" יו2008במרס . ועדת איתור

 2008באפריל , לפיכ". הוודאות בנוגע לעתיד הרשות ולנוכח הרפורמה הצפויה בה�בהתחשב באי
 .טה ועדת האיתור להקפיא את הלי" הבחירההחלי

ר הרשות לדיו
 בישיבת הוועד המנהל את הצור" במינוי מנהל " העלה יו2008במרס  .3
משו� מה את אישור מנהל ] לישיבת הוועד המנהל[לא הבאנו "לטלוויזיה בעברית בפועל וציי
 ש

כזה מינוי אבל זה לא ]  השוט)לאחראי לניהולה[ל נת
 "המנכ", לדבריו". הטלוויזיה במינוי בפועל

כמנהל הטלוויזיה העברית [לא קיבל מינוי "ל הרשות טע
 כי האחראי "מנכ". לכא
 ולא לכא

 מנהל �להל
 (באותה הישיבה החליט הוועד המנהל לאשר את מינויו בפועל של האחראי )]" בפועל(
מתו" הנחה או תקווה "ה ר הוסי) שהדבר נעש"היו. לשלושה חודשי�]) בפועל[הטלוויזיה בעברית 

 ". שבזמ
 הזה ג� נבחר מנהל טלוויזיה
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˙Â˘¯‰ Ï˘ ¯Â„È˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ Í¯ÚÓ Ï˘ ÍÂÂ˙‰ „ÂÓÚ ˙�ÈÁ·· ‡È‰ ˙È¯·Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ,
¯˙ÂÈ· È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ÈÊÎ¯Ó ‡Â‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï‰�Ó „È˜Ù˙ ÍÎÈÙÏÂ . ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰ ÌÏÂ‡Â
ÈÊÎ¯ÓÂ Â˙Â·È˘Á ˙‡ ÂÙ˜È˘ ‡Ï ‰Ê „È˜Ù˙Ï ÈÂ�ÈÓÏ Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰‰Â˙Â . ‡ÏÈÓ ‰�˘Î Í˘Ó·

˙Â˘¯· ¯Á‡ „È˜Ù˙ Ì‚ „·· „· ‡ÏÈÓ˘ Ï‰�Ó „È˜Ù˙‰ ˙‡ ,ÂÈ ÏÚÙ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â" ¯
ÏÚÂÙ· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï‰�ÓÏ Â˙Â�ÓÏ Ê‡„ ˙Â˘¯‰ , ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ˘ Û‡

ÂÈ ˙Â˘‡¯· ÌÈÊ¯ÎÓ‰"„È˜Ù˙Ï Â· ¯ÂÁ·Ï ‡Ï˘ Ê‡„ ˙Â˘¯‰ ¯ . Ï·È˜ ÈÂ�ÈÓ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡
Ï· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‡Ï·Â „È˜Ù˙‰ ˙‡ Ï‰�Ó‰ ‡ÏÈÓ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÈ�ÙÏ ‡·Â‰˘ ‡

‡˘Â�· È˘ÓÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ . ˙„ÈÓ ¯·„· ‰„ÓÚ ÚÂ·˜Ï È„Î ÔÈ‡ ÂÏ‡ ˙Â¯Ú‰· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
„È˜Ù˙Ï Ï‰�Ó‰ Ï˘ Â˙Ó‡˙‰ , ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰Ï Â„ÚÂ� Ô‰Â

˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰„È. 

נעשו כל המאמצי� " כי 2010ר הרשות דאז מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "יו
, הבעיה ברשות"הוא הוסי) כי ". א" בתנאי� ששררו לא נמצא מנהל כזה, למציאת מנהל מקצועי


לא . אלא לבחור מנהל ראוי שיש סיכוי סביר שיצליח בתפקידו, אינה לבחור מנהל, כמו בכל ארגו
 ". ו� למנות במינוי קבע מועמד שאחת דינו להיכשל ולפיכ" מינוי זמני היה הרע במיעוטוהיה מק

) בפועל( הארי" הוועד המנהל את תקופת המינוי של מנהל הטלוויזיה בעברית 2008ביוני ובדצמבר 
 אישר הוועד המנהל את הארכת תקופת המינוי בעוד שנה עד 2009במאי . בשישה חודשי� בכל פע�

 .המשי" בתפקידו) בפועל(א" מנהל הטלוויזיה בעברית , מאז לא הוארכה תקופת המינוי. 2010יוני 

 ‰˘È˘Ï ÏÚÓ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙Ï Â˘Ú�˘ ˙ÂÎ¯‡‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ�
ÌÈ˘„ÂÁ , Ì‡˙‰· ‰�˘Ï ÏÚÓ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓÏ Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎÂ

Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÏ .˙ÂÎ¯‡‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈÍÎÏ ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ È„È· Â¯˘Â‡ ‡Ï ÂÏ‡  ,
Ï‰Â�Ï „Â‚È�· Â˘Ú�Â . 

תוק) המינוי " למשרת מנהל הטלוויזיה בעברית נקבע כי 2007בשני המכרזי� שפורסמו בשנת  .4
כדי להוות ... אי
 באמור] וכי... [ שני� ע� אפשרות הארכה בהתא� לנוהלי הרשות3�הוא ל

קצובה מראש והכול בכפו) להסכמי� ונהלי� החלי� או לכהונה לתקופה /התחייבות להעסקה ו
וכפיפותו יכולי� ] של מנהל הטלוויזיה[סמכויותיו , תאור התפקיד"עוד נקבע בה� כי ". ברשות

 ". תק
 הרשות או החלטות הוועד המנהל, להשתנות בעקבות שינוי מבנה הרשות

ימי למנהל טלוויזיה ועשינו עשינו מכרז פנ"ר הרשות ש" טע
 יו2009בישיבת הוועד המנהל ביוני 
קיבלנו החלטה פה אחד בוועד המנהל , בשניה� לא מצאנו מועמדי�, מכרז חיצוני למנהל טלוויזיה

 ". שלא נצא הלאה לפני שיודעי� א� יש רפורמה או לא ולא נעשה מינוי קבע לטלוויזיה

ול כיה
 בתפקיד בתפקיד ובס" הכ) בפועל( המשי" מנהל הטלוויזיה בעברית 2010עד סו) דצמבר 
 . כמעט שלוש שני�

 Á¯Î‰ ‰È‰ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰· ˙Â˘ÈÓ‚ ‰˙ÈÈ‰˘ ÔÎ Ì‡ ‰ÏÂÚ Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙Ó
 ÔÚË˘ ÈÙÎ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ Ì„Â˜˙˘ „Ú ˙È¯·Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï‰�Ó ˙¯ÈÁ·Ï ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï

ÂÈ‰"Ê‡„ ¯. 

ÂÊ ÌÚ ÂÊ ˙Â·˘ÈÈ˙Ó Ô�È‡˘ ÌÈÎ¯„ È˙˘· ‰ÏÚÙ ˙Â˘¯‰ .„Á‡ „ˆÓ ,·‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ‰¯ˆÚ ‰¯ÈÁ
 ¯·ÂÚ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· Í˘ÂÓÓ ÔÓÊÏ ÈÂ�ÈÓÏ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‡Ï˘ È„Î ˙È¯·Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï‰�Ó Ï˘

ÌÈÈ�·Ó ÌÈÈÂ�È˘ ÔÂ‚¯‡‰ ,¯Á‡ „ˆÓÂ , ˙ÚÓ ‰Î¯‡‰ ¯Á‡Ï Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ˘ Ï‰�Ó ‰˙�ÈÓ
˙ÚÏ , ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î-Ê¯ÎÓ· ‰Ú·˜�˘ ‰�Â‰Î‰ ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó . 



 ב61דוח שנתי  442

 שמנהל הטלוויזיה בעברית 2010ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר "מנכ
 ".עוסק בצד האדמיניסטרטיבי של ניהול הטלוויזיה ונוגע מעט בתכני�, עד עצ� היו� הזה) "בפועל(

העובדה " כי 2010מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) בפועל(מנהל הטלוויזיה בעברית 
ד מנהל הטלוויזיה בפועל שבמש" תקופה כה ארוכה רשות השידור שבה והאריכה את מינויי לתפקי

 ". כשירותי והתאמתי לתפקיד זה]ל...[הינה הוכחה 

הדגיש בתשובתו את הקשיי� בהתנהלותו כמנהל בפועל שצרי" ) בפועל(מנהל הטלוויזיה בעברית 

לא קוימו "וציי
 כי זה למעלה מארבע שני� , להתנהל מול מנהלי� זמניי� אחרי� בערו( הראשו

במצב דברי� זה היו . לא) אחד מהמנהלי� הבכירי� בערו( הראשו
מכרזי� למינוי של קבע 
ל כיו
 שהיה לה� עניי
 להיבחר למשרה ברגע שיפורסמו "בידי המנכ' בני ערובה'המנהלי� 

 ". וכיוו
 שהיו מודעי� למשקלו בוועדת המכרזי�, המכרזי�

ÂÈ‰Â ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰"˙Â˘¯· ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰È„ÓÏ ÈÚÂˆ˜Ó Ï‰�Ó ˙¯ÈÁ·Ó ÂÚ�Ó� Ê‡„ ¯ ÍÈÏ‰· 
ÈÊ¯ÎÓ , Ï˘ ˙ÈÊÎ¯ÓÂ ˙È¯˜ÈÚ ‰È„ÓÏ È�ÓÊ Ï‰�Ó ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· Â�ÈÓ ÂÊ ˙Á˙Â

˙Â˘¯‰ . ˙È¯·Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï‰�Ó Ï˘ Â„ÓÚÓ ‰È‰ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú)ÏÚÂÙ· ( ‰Ï‰�‰‰ ÏÂÓ Ô˙È‡
‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÏ‰�Ó‰ ¯‡˘ ÏÂÓÂ , Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ ‰È‰ ¯·„‰Â

˙ÂÈÏÂ‰È� ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜ .Ú ÍÈÏ‰· ˙È¯·Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ÚÂ·˜ Ï‰�Ó· ¯ÂÁ·Ï ‰È‰ ˙Â˘¯‰ Ï
ÈÊ¯ÎÓ. 

 

 מנהל הטלוויזיה בערבית

לקיי� שידורי� בשפה הערבית לצרכיה של  "אחד מתפקידיהבחוק רשות השידור קובע כי ) 3(3סעי)
בהתא� , האוכלוסייה הדוברת ערבית ושידורי� לקידו� ההבנה והשלו� ע� המדינות השכנות

 ,ברדיו' רשת ד: משדרי� בערביתשל הרשות שני גופי שידור ".  של המדינהלמגמות היסוד
 . 33המשדרת בערו( , והטלוויזיה הישראלית בערבית

 צמצו� חמור ביכולות גופי השידור של הרשות בערבית מלמד על 200244משנת בקר המדינה דוח מ
 על א) ,שפה הערבית לאוכלוסייה דוברת ההמיועדת ת השידור ובעצמפ�בהיק, ברמת השידורי�

מבקר דוח ב. צורכי ההסברה המתעצמי� ובהשוואה לפיתוח המוא( של התקשורת במדינות ערב
, לדוגמה .בתחו� השידורי� בערביתא) יותר תמונת מצב עגומה  הצטיירה 200745 משנת המדינה

צפו
 הטלוויזיה בערבית משדרת ארבע שעות ביו� ומופצת בלוויי
 אירופי ובמשדר אחד ב"ש נמצא
 ". האר( כשעה וחצי בממוצע כל יו�

להטיל על השר "לפי ההחלטה יש . על הקמת מער" הסברה לאומי 46 החליטה הממשלה2007יולי ב
 לשדרוג משמעותי של טווח … יו� הצעה30הממונה על רשות השידור להציע לממשלה תו" 

 של רשות השידור תכנית להרחבה משמעותית"  ולהציג"השידור של שידורי הטלוויזיה בערבית
 ".בטלוויזיה בשפה הערבית

 נאמר כי ,"שידורי רשות השידור בערבית ",2007אוגוסט הרשות מל "לשכת מנכבמסמ" של 
הארכת שעות השידור  שיכלול את שידור בערביתל  משולבמענהיינת
 רשות בבמסגרת הרפורמה 

 .השידורי� יכולת קליטת העשרת התכני� והגברתואת בטלוויזיה 

__________________ 

 .23' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 53 ‡)2002 ,מבקר המדינה  44

 .451' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58 ‡)2007 , מבקר המדינה 45

 .1936החלטה   46
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  דנה הממשלה בתכנית לשיקו� השידורי� בשפה הערבית ברשות השידור2007טמבר בספ
רמת טכנולוגיה בברמה נאותה ושזו תשדר השר הממונה יפנה לרשות השידור על מנת  ש47והחליטה

 יו� תכנית 30תו" ב שתגבש וכדי, באר( ובמדינות השכנות, אפקטיבית לאוכלוסייה דוברת הערבית
השר יציג אותה רשות המליאת בלאחר אישור התכנית הממשלה החליטה ש .פעולה לקידו� הנושא

 .לממשלההממונה 

 נמצא שעד מועד סיו� 2009 מאי �בביקורת מעקב שעשה משרד מבקר המדינה בחודשי� פברואר 
עוד נמצא כי על א) ממצאי הביקורת . 200748לא מומשה החלטת הממשלה מספטמבר הביקורת 

 לא בחרה הרשות מנהל 2011 ועד מועד סיכו� הביקורת ינואר 2002משנת , והחלטות הממשלה
 .כמפורט להל
, קבוע לטלוויזיה בערבית

˙ È · ¯ Ú ·  ‰ È Ê È Â Â Ï Ë ‰  Ï ‰ � Ó  È Â � È Ó: מונה מנהל לטלוויזיה בערבית 2002 במרס 
 פרסמה הרשות מכרז פנימי 2007במאי . 2007והמינוי הואר" מפע� לפע� עד מאי , )בפועל(

 התכנסה ועדת 2007בספטמבר . למכרז ניגשו חמישה מועמדי�. ה בערביתלבחירת מנהל הטלוויזי
באותו החודש מונה . המכרזי� והחליטה שלא לבחור איש מאות� מועמדי� ולפרס� מכרז חיצוני

 .מנהל הרדיו בערבית לממלא מקו� מנהל הטלוויזיה בערבית נוס) על תפקידו ברדיו

במכרז השתתפו אחד עשר . הל הטלוויזיה בערבית פרסמה הרשות מכרז חיצוני למנ2007בנובמבר 
שלושה מהמועמדי� שהופיעו לפני הוועדה במכרז . שלושה מה� לא עמדו בתנאי הס), מועמדי�

ועדת המכרזי� שהתכנסה בינואר . החיצוני ה� עובדי הרשות שהופיעו לפניה ג� במכרז הפנימי
 . בערבית החליטה שאיש מה� אינו מתאי� למשרת מנהל הטלוויזיה2008

לחברי הוועד המנהל והציע שהוועד המנהל ימלי( , מר גביש, ר הרשות דאז" פנה יו2008בינואר 
כמה משרות ובה
 משרת מנהל לטלוויזיה בערבית , פעמי�באופ
 חד, למליאת הרשות לפטור ממכרז

ציי
 ר פירט את הרכב הוועדה המוצע ו"היו. ולאשר הלי" של איתור מועמדי� על ידי ועדת איתור
למרות הצור" . אול� לא נמצא שהמליאה אישרה את ההלי", שהיועצת המשפטית אישרה את ההלי"

הברור והדחו) במינוי מנהל קבוע לטלוויזיה בערבית החליט הוועד המנהל מה יהיה הרכב ועדת 
מלכתחילה נקבע . אז פרסמה הוועדה פנייה לאיתור מועמדי� לתפקיד, 2008האיתור רק ביוני 

 .2008והוא נדחה לאוגוסט , 2008האחרו
 להגשת מועמדות ליולי המועד 

ר הרשות את עניי
 כשירותו "ע� פתיחת הישיבה העלה יו.  התכנסה ועדת האיתור2008בספטמבר 
שכיה
 בעבר כחבר הוועד המנהל וא) שימש כחבר בוועדת המכרזי� של , של אחד המועמדי�

הסבו את ) כ לשעבר וסג
 שר"ח, כ"ובה� ח(מי� רבי� חברי ועדה אחרי� ציינו שגור. המכרז הפנימי
היועצת המשפטית הציגה חוות דעת חיצונית שאישרה . תשומת לב� לסוגיית כשירותו של המועמד
 . את מועמדותו לתפקיד של המועמד האמור

את , ר הרשות דאז"דורית עינבר המשנה ליו' הגב, לאחר ששני מועמדי� הופיעו לפני הוועדה פסלה
ועדת .  לניגוד ענייני� הקשור לאותו מועמד� ולו למראית עי
 � מחברות בוועדה מחשש עצמה

האיתור פיזרה את הישיבה בלי שראיינה את יתר המועמדי� והחליטה שייקבע מועד אחר 
 .להתכנסותה לאחר שהוועד המנהל ימנה ועדה חדשה

 בערבית במתכונת של ועדת באותו החודש החליט הוועד המנהל לקיי� את בחירת מנהל הטלוויזיה
באופ
 שבמקו� ועדת איתור שתפנה מועמדי� לוועד המנהל וזה ידו
 בה� , המכרזי� למנהלי מדיה

ישיבתה של ועדת המכרזי� . תורכב ועדת מכרזי� שתבחר מועמד לתפקיד, בהלי" ארו" ונפרד
 .2008נקבעה לנובמבר 

__________________ 

 .2373החלטה   47
 .217' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 60 ‡)2010, מבקר המדינה 48
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ממשלת "והממשלה פעלה כ, למרט התפטר מתפקידו ראש הממשלה דאז מר אהוד או21.9.08�ב
 ".מעבר

 בירושלי� עתירה ולפיה אי
 לקיי� את הלי" 49 הוגשה לבית הדי
 האזורי לעבודה2008בנובמבר 
אינו ראוי בתקופת ממשלת ... מינוי בעל גוו
 ציבורי מובהק"לדברי העותר . הבחירה במועד שנקבע

אשר אי
 , ציבורית של ממשלה�ליטיתנדה פו'מינוי כאמור מונחה על פי אג"הוא הוסי) ש". מעבר
בית הדי
 האזורי קיבל את ". מוסרי או ציבורי לפעול במישור זה בתקופה הנתונה, לה כל כוח חוקי

וזאת עד לאחר , להימנע מלהמשי" בהליכי� לבחירת מנהל הטלוויזיה בערבית"העתירה וקבע שיש 
 . ישיבת ועדת המכרזי� שתוכננה בוטלה". שתבחר ממשלה חדשה

והיוע( המשפטי לממשלה התייצב , 50הרשות ערערה על פסק הדי
 לבית הדי
 הארצי לעבודה
העובדה כי ממשלת ישראל מכהנת כממשלת מעבר ומצויה ערב בחירות אינה "לימינה בקבעו ש

בהעדר עילה אחרת מניעה מע� רשות השידור להשלי� את הלי" הבחירה והמינוי , יוצרת שלעצמה
יש " דחה בית הדי
 הארצי את הערעור וקבע ש2009בינואר ...". בערביתשל מנהל הטלוויזיה 

 ". לדחות את הלי" המינוי של מנהל הטלוויזיה בערבית עד לכינונה של ממשלה חדשה

 סיי� מנהל הרדיו בערבית את תפקידו כממלא מקו� בטלוויזיה בערבית 2008יצוי
 כי בנובמבר 
 א) שהוא �כממלא מקו� מנהל הטלוויזיה בערבית , רמר מרדכי שקלא, ל הרשות"ומאז שימש מנכ

 . אינו דובר ערבית ולכ
 חסר כישורי� בסיסיי� למלא את התפקיד

 התמנה מר יולי אדלשטיי
 2009ובאפריל , 2009הבחירות לראשות הממשלה התקיימו בפברואר 
 . לשר הממונה על חוק רשות השידור בממשלתו של ראש הממשלה מר בנימי
 נתניהו

 החליט הוועד המנהל כי עקב הזמ
 הרב שעבר מאז התכנסותה האחרונה של 2009תחילת מאי ב
א יבדוק א� הצעות "מנהל כ. הודעה נוספת לאיתור מועמדי�"תפורס� , ועדת האיתור הקודמת

כמו כ
 ". כדי להרחיב את מעגל המועמדי� למשרה, המועמדי� שהוגשו לוועדה עדיי
 בתוק)
, 1.6.09�מועד הגשת ההצעות נקבע ל, וספת לאיתור מועמדי� לתפקידפרסמה הרשות פנייה נ

 . 16.6.09�וישיבת ועדת האיתור נקבעה ל

 51(" הוגשה עתירה לבג11.6.09�ב. על התפטרותו, מר גביש, ר הרשות דאז" הודיע יו8.6.09�ב
ית וכ
 בבקשה למת
 צו על תנאי לביטול כינוסה של ועדת האיתור לבחירת מנהל הטלוויזיה בערב

ועד מנהל , עד לבחירת� של מליאה"צו ביניי� להקפאת הלי" האיתור למנהל הטלוויזיה בערבית 
 ". ר"ויו

Ê ¯ Î Ó ·  ‰ � Â Ó Ó ‰  ¯ ˘ ‰  ˙ Â · ¯ Â Ú Ó: החוק מסדיר את סמכויותיו של השר הממונה על 
ל מתפקידו ולמנות ממלא "להעביר מנכ, ל"ובה� הסמכות להציע מועמדי� למשרת המנכ, הרשות

סמכות השר בעניי
 העסקת עובדי� היא רק לגבי קביעת תקני� ותנאי ס) לתפקידי� . ל"מקו� למנכ
 שאי
 לשר שו� סמכות 2002 בשנת 53("בכל הנוגע למינויי� של בעלי תפקידי� קבע בג. 52מסוימי�

רשות השידור " ש2008היועצת המשפטית של הרשות קבעה בשנת .  סטטוטורית או מעשית�
כי אי
 לגורמי� פוליטיי� כל מעמד ]ו... [ולקבל עובדי� באמצעות מכרזי החוק לקד� "מחויבת עפ

, השר הממונה"היא הוסיפה ש". לא סטטוטורי ולא מעשי, והמכרז, או תפקיד במסגרת הליכי המינוי

__________________ 

 .תקדי', ¯˘Â·˙ 'Á‡Â ¯Â„È˘‰ ˙Â¯ � 2013/08א "בש 49
 .תקדי, ˙·Â„È˘‰ ˙Â˘¯ '¯Â¯ �, 672/08ע "ע 50

  .פורס� בנבו', Â·˙ 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ¯ �, 4945/09) "בג  51
 . לחוק רשות השידור) ב(24סעי.   52

', ¯‡˘ ‰Á‡Â ‰ÈÚ˘Â‡ '� 'Á‡Â ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘Î Â„È˜Ù˙· ‰Ï˘ÓÓ 10134/02) "בג  53
 .תקדי
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אי
 כל מעורבות . אי
 לו כל נגיעה לתפעול הרשות וניהולה. ממונה רק על ביצוע חוק רשות השידור
 . 54"פוליטית

 ˙˜È„·Ê‡„ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ˙Â·¯ÂÚÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÔÈÈË˘Ï„‡ ÈÏÂÈ ¯Ó ,
˙È·¯Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï‰�ÓÏ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ Í˘Ó‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ‰ÏÈ·Â‰ ,ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï. 

·-14.6.09 ,‚· ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ È�ÙÏ „ÂÚ"‡˘Â�· ı , ÔÈÈË˘Ï„‡ ¯Ó ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ·˙Î
Î�ÓÏ"˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏÂ ˙Â˘¯‰ Ï"˘ Â˙Â¯ËÙ˙‰ ¯Â‡ÏÂÈ Ï"¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ¯ , ¯Ó

˘È·‚ ‰˘Ó , ‰˘„Á ‰‡ÈÏÓ ˙·Î¯‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ ˙Â�˙Á„˜· ÌÈÏÓÚ Â�‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·˘ ‰„·ÂÚ‰Â
 ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ�ÂÈ„Ï ÏÈ·Â‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â‡Î¯ÚÏ ˙ÂÈ�Ù Ï˘· ÔÎÂ ˙Â˘¯Ï

ÌÈ¯˙ÂÈÓÂ ,ÔÂ„�·˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙‡Ù˜‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÎ˘˜·‡) " Ì‰ ¯·Â„Ó Ì‰· ÌÈÊ¯ÎÓ‰
‰ Ï‰�ÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰˙È¯·Ú· ÂÈ„¯‰ Ï‰�ÓÏÂ ˙È·¯Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏË .( 

לסגנית הבכירה של היועצת המשפטית , דורית ענבר' גב, ר דאז" הציעה המשנה ליו14.6.09�ב
) 
, לאור פנייתו של השר להנהלת רשות השידור להקפיא את המכרזי�"ש) ש" סגנית היועמ�להל

, רחל קרמרמ
' ותו יו� פנתה גבבא". הרי בכל מקרה נראה לי שצרי" להימנע מלקיי� את המכרז
ר ולשאר חברי הוועד המנהל וביקשה לדחות את "למשנה ליו, ל"למנכ, חברת הוועד המנהל

 ". לאור פנייתו של השר הממונה"המכרזי� 

שהייתה אמורה , ישיבת ועדת האיתור"ל הרשות הודיע עוד באותו היו� לשר הממונה דאז ש"מנכ
 ". י אחד המועמדי�"( שהוגשה ע" עתירה לבגנדחתה בעקבות, 16.6.09�להתכנס ב

מתעתדת , ]הרשות[לאור חילופי גברי בהנהלת המשיבה "( כי "בו ביו� הודיעה הרשות לבג
". וזאת על מנת לבחו
 את סוגיית מינוי מנהל לטלוויזיה בערבית, המשיבה לכנס את הוועד המנהל

הקרוב עתידה הממשלה למנות מליאה למיטב ידיעתה בזמ
 "( כי " הודיעה הרשות לבג2009ביולי 
עד למינוי המליאה לא תתכנס ועדת האיתור לבחירת מועמד לתפקיד מנהל הטלוויזיה ... חדשה

 . והעתירה נמחקה, ( את הודעת הרשות" קיבל בג2009בנובמבר ". בערבית

˘ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙Ú„Â‰"‰˘„Á ‰‡ÈÏÓ ˙Â�ÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰„È˙Ú ·Â¯˜‰ ÔÓÊ· " ‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï
ÓÓ Ú„ÈÓ ÏÚÈÓ˘¯Â È˘ . ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ Ï‰�Ó ˙¯˘ÓÏ Ê¯ÎÓ‰˘ ÍÎÏ ‰Ó¯‚ ˙Â˘¯‰ ˙Ú„Â‰

ÂÓÂÈ˜Ï „ÚÂÓ Ú·˜�˘ ÈÏ· ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ‰Á„� ˙È·¯Ú· ,Ê¯ÎÓ‰ ÏËÂ· ÏÚÂÙ·Â . 

חברי� שמכהני� " כי ה2010ל הרשות מסר למשרד מבקר המדינה במכתבו מאוקטובר "מנכ
ונוטי� לא רק לכבד את במוסדות ושמתמני� על ידי הממשלה קשובי� לדרישות השר והממשלה 

 ". בקשותיה� אלא לדרוש שהמכרזי� לא יתקיימו עד למינוי מוסדות חדשי�

 2010מסרה בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מדצמבר , רחל קרמרמ
' גב, חברת הוועד המנהל
, "ראיתי מכתב בסמכות הנובעת מתוק) תפקידו... במכתבו של השר הממונה" כי 2011ומפברואר 

ר הממונה הוא המוסמ" להביא לממשלה לאישור מוסדות חדשי� ובכ" לסיי� את כהונת הש"היות ו
 ". שזמנ� עבר, המוסדות הקיימי�

נער" אצל , לאחר שהיה ברור שמנהל לטלוויזיה בערבית לא ייבחר בתו" זמ
 קצר, 2009באוגוסט 
השר הממונה [י בדיו
 לא פורמאלי בי
 יול"ל ש"בתרשומת עצמית כתב המנכ. ל הרשות דיו
"מנכ

__________________ 

כמענה , )פיסקאלי+כלכלי(למור ממחלקת ייעו) וחקיקה ד רוני ט" שהופנה לעו11.11.08+במכתב מ  54
 .26.10.08+לפנייה של האגודה לזכות הציבור לדעת ליוע) המשפטי לממשלה מ
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התבקשתי על ידי כל המשתתפי� ] חברת הוועד המנהל[רחל קרמרמ
 , ]יוע( השר[אלברטו , ]דאז
 ".לא למנות מנהל בפועל לטלוויזיה בערבית למרות הסברי

 2010מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר , מר יולי אדלשטיי
, השר הממונה דאז
נוצר מצב בו היה מצוי , ר וחבר נוס)"המשנה ליו, שידורר רשות ה"בעקבות התפטרותו של יו"ש

בהתא� לחוות דעתה של היועצת המשפטית של רשות השידור הרי . הוועד המנהל בהרכב חסר
בנסיבות . 'שוטפות ודחופות בלבד'עליו לקבל החלטות , שבעת כהונתו של ועד מנהל בהרכב חסר

ינויי� חדשי� של בעלי תפקידי� בכירי� ברשות היה סבור השר כי לא יהיה זה תקי
 לבצע מ... אלה
יודגש כי השר לא נת
 הנחיות . פועל בהרכב חסר, האמו
 על הלי" בחירת�, כאשר הוועד המנהל

ביקש כי הגורמי� המוסמכי� מתו" אחריותו המיניסטריאלית והכוללת כלפי הרשות , אלא, בנושא
יודגש כי השר . של מליאה וועד מנהל חדשהא� יש מקו� להקפיא מינויי� אלה עד לכינונה  יבחנו

מודע וער למסגרת סמכויותיו ולא הייתה כוונה מצידו להתערב חלילה בניהולה השוט) של רשות 
 ).ההדגשה במקור" (השידור

 נכתב כי השר לא ניסה להתערב במינויי� מקצועיי� 2011בתשובתו של השר אדלשטיי
 מפברואר 
ושא זה התמצתה בבקשה שהגורמי� המוסמכי� יבחנו את עניי
 וכי כל פנייתו בנ, ברשות השידור

ל " למנכ14.6.09�עוד נכתב בתשובת השר כי מכתבו האמור מ. פרסו� מכרזי כוח אד� באופ
 כולל
הרשות ולחברי הוועד המנהל נשלח נוכח פניות של גורמי� חיצוניי� ושל גורמי� ברשות אשר קראו 

ל רשות השידור וחלק מחברי הוועד "הוא הוסי) כי מנכ. שהלו לנקוט צעדי� בעקבות העתירה שהוג
המנהל ביקשו להיווע( עמו בדבר התנהלות הרשות בנוגע לסוגיית המכרזי� לאור הנסיבות באותה 

בהיענות לפניות אלו לא ראה השר את עצמו כמי שמתערב בהליכי המינוי לתפקידי� . תקופה
 . מקצועיי� ברשות

למיטב הבנתי מכרז למנהל מדיה אינו ראוי בעת "קרמרמ
 כי '  גב מסרה2010בתשובתה מדצמבר 
בחירה במכרז ומינוי לתפקידי� כה מרכזיי� וחיוניי� לרשות אסור לה שתעשה על ידי גו) . כזו

 ". נתונה לערעור ולפנייה לערכאות, שימיו ספורי� וסמכותו מוטלת בספק

¯ÂÓ‡Î ,Î�ÓÂ ¯ÒÁ‰ Â·Î¯‰· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á" ˙Â˘¯‰ Ï ¯˘‰ Ï˘ Â˙ÈÈ�Ù ˙‡ ÂÏ·È˜
ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ ÚˆÂ·È ‡ÏÂ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜˙È ‡Ï˘ ÂËÈÏÁ‰Â ‰�ÂÓÓ‰ ,„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓÏ . ÛÂÒ „Ú

2010‰˘„Á ‰‡ÈÏÓ ‰˙�ÂÓ ‡Ï  ,˙È·¯Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ Ï‰�Ó ¯Á·� ‡ÏÂ Ï‰�Ó „ÚÂ ‰�ÂÓ ‡Ï .
Î�Ó‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È�· ÏÂÚÙÏ ‰ÎÈ˘Ó‰ ˙È·¯Ú· ‰ÈÊÈÂÂÏË‰" ˙�˘· ¯·Î ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÏ ‰�ÂÓ˘ Ï

2008 Û‡ ÍÎÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ÂÏ ÂÈ‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ . 

ÏÏÎÎ , Ì‡ Ì‚ ˙¯Â˘˜˙ ÛÂ‚· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘ÓÏ ÈÂ�ÈÓ Ï˘ ˘È‚¯ ÍÈÏ‰· ¯˘ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ
ÂÓˆÚ ÛÂ‚‰Ó ˙ÂÈ�ÙÏ ‰·Â˘˙· ˙È˘Ú� ‡È‰ ,‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡ .‚· ˙ÚÈ·˜" ÔÈ‡ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘Ï˘ ı

 „È˜Ù˙ Â‡ „ÓÚÓ ÏÎ-È¯ÂËÂËËÒ Â‡ ˙È˘ÚÓ ˙ -�˘Ó ÍÎÏ ˙�˙Â� ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰· Û˜Â˙ ‰ .
 ˜ÂÁÈ¯ ÏÚ ‰„Ù˜‰Â ˙Â¯È‰Ê ËÂ˜�Ï ˘¯„� ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙Â˘¯· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÂ�ÈÓÏ ÌÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì�ÈÈ�Ú· , ÔÈÈ�Ú· Ú·˜˘ ·ÈÈÁÓ‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÌÂ˘Ó Ô‰
 ˙Â˘¯· ˙Â˘¯Ù˙Ó ‰¯Â‡ÎÏ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â ÂÈ˙Â˘˜· ÈÎ ‰ÚÈ„È‰ ÁÎÂ�Ï Ô‰Â ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‰Ê

ÔÈÈ�ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ ‰ÈÁ�‰Î . 

 

 נהל הרדיו בעבריתמ

ולאחר שהוארכה תקופת הכהונה הוא סיי� את ,  נבחר במכרז מנהל הרדיו בעברית2003במאי  .1
,  פרסמה הרשות מכרז פנימי לאיוש משרת מנהל הרדיו בעברית2008במרס . 2008תפקידו במאי 

י� חמישה עובד. וביוני אותה שנה התכנסה ועדת המכרזי� שכללה את כל חברי הוועד המנהל
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הוועדה החליטה שלא . שניי� מה� עמדו בתנאי הס) והופיעו לפני ועדת המכרזי�; הגישו מועמדות
 . לבחור באיש מה� לתפקיד ולהוציא את המשרה למכרז חיצוני

ועדת " הוא הסביר כי 2010ר הרשות דאז למשרד מבקר המדינה מנובמבר "בתשובתו של יו
ברצונה לבחו
 ג� מועמדי� חיצוניי� ... תפקיד מפתחהמכרזי� החליטה כי לאור העובדה שמדובר ב

באותו ". עלה על כל השאר במכרז הפנימי"א) שאחד המועמדי� , "לפני שיוחלט על מנהל קבוע
 החליטה שלא לבחור בא) � שכאמור כללה את כל חברי הוועד המנהל �היו� שבו ועדת המכרזי� 

" עלה על כל השאר"ר דאז " שלפי דברי היוהמועמד, מינה הוועד המנהל את מר אריה שקד, מועמד
 מנהל הרדיו בעברית �להל
 ( למנהל בפועל של הרדיו בעברית לתקופה של שישה חודשי�

  ]).בפועל[

ועדת .  פרסמה הרשות מכרז חיצוני לאיוש משרת מנהל הרדיו בעברית2008בנובמבר  .2
הוגשה , 11.6.09�ב, פני מועד זהכאמור ימי� אחדי� ל. 16.6.09�הבוחני� אמורה הייתה להתכנס ב

 בבקשה למת
 צו על תנאי לביטול כינוסה של ועדת האיתור לבחירת מנהל 55("עתירה לבג
פנה השר הממונה דאז , ( בנושא"בעקבותיה ועוד לפני שהתקבלה החלטת בג, 56הטלוויזיה בערבית

 את הקפאת לבחו
"בבקשה , 14.6.09�ל הרשות ולחברי הוועד המנהל ב"מר אדלשטיי
 למנכ

דהיינו את הקפאת המכרז לבחירת הטלוויזיה בערבית ואת הקפאת המכרז למנהל " המכרזי� שבנדו

על פירוט דרישתו של השר הממונה דאז ראו ( א) שדרישה זו לא הועלתה בעתירה �הרדיו בעברית 
 ). לעיל בפרק העוסק במינוי מנהל לטלוויזיה בערבית

Î�Ó" ËÏÁÂ‰ ÈÎ ¯˘Ï ·È˘‰ ˙Â˘¯‰ Ï Ï‰�Ó ˙¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÒÂ�ÈÎ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï
˙È¯·Ú· ÂÈ„¯‰ .‰Ò�ÂÎ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

ÂÈ˘ ‰„·ÂÚ‰" ÂÓÂˆÈÚ· ‰È‰ ‰˘„Á ‰‡ÈÏÓ Ï˘ ‰˙·Î¯‰ ÍÈÏ‰˙˘Â ¯ËÙ˙‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯
˙Ú ‰˙Â‡· ,¯ÈÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÒÂ�ÈÎ ˙ÈÈÁ„Ï ˙˜ÙÒÓ ‰ÏÈÚ ÌÂ˘Ó ‰· ‰È‰ ‡Ï Ï‰�Ó ˙

˙È¯·Ú· ÂÈ„¯Ï . 

נמסר כי , 2010למשרד מבקר המדינה מנובמבר , ר הרשות דאז"יו, בתשובתו של מר גביש
ר על "ולאחר הודעת היו, ר"נעשתה שלא על דעת היו] של המכרז[התערבות השר לביטולו "

שר וציי
 כי אי
 מקו� להתערבות ה, ל"ר שוחח ע� חברי הוועד המנהל וע� המנכ"היו. התפטרותו

 ".לא התקבלה, כמי שכבר פורש, א" דעתו, וכי יש לקיי� את ההלי" כמתוכנ

) בפועל( הארי" הוועד המנהל את תקופת המינוי של מנהל הרדיו בעברית 2008בדצמבר  .3
ועדת הביקורת אישרה את ההארכה . 2009וכ" עשה ג� ביוני ובדצמבר , בשישה חודשי� נוספי�

 . האחרונה

 Ï‰Â�·106˘Ù‡ ÔÈ‡ ˙ÂÙÂˆ¯ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ „·ÂÚ Ï˘ ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ ˙Î¯‡‰ ˙Â¯ . Ò¯Ó·2010 ,
 ˙È¯·Ú· ÂÈ„¯‰ Ï‰�Ó˘ ¯Á‡Ï)ÏÚÂÙ· (ÌÈÈ˙�˘Î ¯·Î Â„È˜Ù˙· Ô‰ÈÎ , ˙ˆÚÂÈ‰ ‰�˙�

 ‰ÙÂ˜˙Ï ‰�Â‰Î‰ ˙Î¯‡‰Ï ‰ÚÈ�Ó‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆ‰ ‡Ï ¯˘‡ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰
˙ÙÒÂ� ,Ï ÏÚÓ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ ‰�˙Ó˘ Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÂÒ¯Ù ˙·ÂÁ· ‰�˘

ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ‰ ÔÈ‚· Ê¯ÎÓ. 

__________________ 

 . 51ראה העת שוליי�   55
 .כמפורט לעיל, העתירה הוגשה כי לא הושלמו הליכי מינוי מליאה חדשה לרשות  56
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 ÌÈ�ÁÂ·‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÎ „Á‡‰ ÌÚ·ÂÎ· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á)ÈÓÈ�Ù‰ Ê¯ÎÓ· ( ‡Ï˘ ÂËÈÏÁ‰
 ˙È¯·Ú· ÂÈ„¯‰ Ï‰�Ó· ¯ÂÁ·Ï)ÏÚÂÙ· (ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· „È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓÏ ,ÂËÈÏÁ‰ ÔÓÊ· Â· Í‡ ,

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì˙ÂÈ‰ Û˜Â˙Ó ,ÏÚÂÙ· „È˜Ù˙Ï Â˙Â�ÓÏ . ‰ÎÈ¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡
ÈÂ�ÈÓ‰ ,ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ,‰ÈÏ‰� ÈÙÏ ‡Ï˘ . ˙�˘ ÛÂÒ·2010 ˙È¯·Ú· ÂÈ„¯‰ Ï‰�Ó Ô‰ÈÎ ÔÈÈ„Ú 

)ÏÚÂÙ· (Â„È˜Ù˙· ,‰Ê „È˜Ù˙Ï ‰�ÂÓ˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Î , ‰·Â¯˜‰ ‰ÙÂ˜˙· ¯·Â„Ó˘ Û‡
 ˘ÂÈ‡ Í¯ÂˆÏ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ˙�ÂÂÎ˙Ó ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰‡¯� ‡ÏÂ Ê¯ÎÓ· ‰Ú·˜�˘ ‰�Â‰Î‰ ˙ÙÂ˜˙Ï

‰¯˘Ó‰ . 

‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ Ï‰�Ó ˙¯ÈÁ· ˙ÚÈ�ÓÏ Ê¯ÎÓ‰ ÏÂËÈ·Ï ‰‡È·‰ Ê‡„ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ 
˙È¯·Ú· ÂÈ„¯Ï .˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ ÈÂ�ÈÓ È�ÈÈ�Ú· ˜ÂÒÚÈ ‡Ï ¯˘‰˘ ˘¯„� . 

 

 מנהל הרדיו בערבית

 הוארכו 101ולפי נוהל , 1983מר אדמונד סחייק נבחר לתפקידו במכרז בשנת , מנהל הרדיו בערבית
 חתמה הרשות ע� מנהל הרדיו 2001בינואר . 200457שני� עד לשנת תקופות כהונתו אחת לשלוש 

לתקופה של ארבע שני� ע� אפשרות )  חוזה בכירי��להל
 (בערבית על חוזה מיוחד להעסקת עובד 
 . לפיו מנהל הרדיו בערבית יועסק בתפקידו או בכל תפקיד אחר שהרשות תטיל עליו, 58להארכה

רי� שתקופת כהונת� של מנהלי מדיה ברשות תוגבל לשתי  נקבע בזיכרו
 הדב2002במאי , כאמור
תקופות כהונה ובמידה שמנהל המדיה המכה
 יבחר שוב במכרז יהיה זה לתקופת כהונה אחת 

לאחר שמנהל הרדיו בערבית כיה
 בתפקידו במש" , 2002ביולי . שבסופה תצא הרשות למכרז נוס)
בעקבות זאת הגיש מנהל הרדיו . התפקידהחליט הוועד המנהל לפרס� מכרז לאיוש ,  שני�20�כ

שתוקפו , בערבית תביעה נגד הרשות בטענה שהוצאת המכרז אינה מתיישבת ע� חוזה העבודה עמו
פסק בית , לאחר שרשות השידור לא השיבה לתביעה, 2003ביולי . 2004באותה עת היה עד סו) 

א כדי
 והיא בטלה הדי
 האזורי לעבודה שההחלטה בדבר פרסו� מכרז למשרה התקבלה של
בעבודתו כמנהל , נית
 צו המורה לרשות שלא לעשות כל צעד שיפגע בתובע, נוס) על כ". מעיקרה

 . בתנאי עבודתו ובזכויותיו כעובד עד תו� תקופת החוזה, הרדיו בערבית

 החליטה הרשות לעכב את פרסו� המכרז לתפקיד מנהל הרדיו בערבית עד סיו� 2003בספטמבר 
וחוזה העסקתו , ואול� המכרז לא פורס�. 2004 ע� מנהל הרדיו בערבית בסו) שנת תקופת החוזה

 . 2008עד סו) שנת , ברשות הואר" בארבע שני� נוספות

מ
 הדי
 , על פי נהלי הרשות" כי 2008היועצת המשפטית של הרשות קבעה בחוות דעת מאוקטובר 
 קבעה בחוות הדעת כי בנסיבות המקרה א) על פי כ
 היא". זה מכבר, היה להוציא מכרז לתפקיד זה

נית
 להארי" את תקופת כהונתו של מנהל הרדיו בערבית עד לסיו� חוזה ההעסקה עמו בהגיעו לגיל 
 .2010דהיינו עד סו) ינואר , 65

עד סו) ינואר ,  אישר הוועד המנהל את הארכת כהונתו של מנהל הרדיו בערבית2008 בנובמבר 
. ל לפרס� מכרז לתפקיד שלושה חודשי� לפני תו� החוזה"ת המנכהוועד המנהל הנחה א. 2010

ל הרשות למנהל שעל פי החלטת הוועד המנהל יש בכוונתו לפרס� מכרז " הודיע מנכ2009בינואר 
בעקבות שינוי גיל הפרישה במשק . לתפקיד מנהל הרדיו בערבית שלושה חודשי� לפני תו� מינויו

 . 2012הארכת חוזהו של מנהל הרדיו בערבית עד סו) ינואר ל הרשות את " מנכ2009אישר באוגוסט 

, על פי הנחיית הוועד המנהל "2010ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר "מנכ
במועד זה לא כיה
 . 2009המכרז לאיתור מנהל הרדיו בערבית היה צרי" להתפרס� בחודש נובמבר 

__________________ 

 . בהתא� לזיכרו הדברי�, 2002 רק במאי קיצוב מספר הכהונות של מנהלי מדיה נכנס לתוק.  57

 . גיל פרישה+ שני� 65או עד שימלאו לעובד , ל"לפי אישור מנכ, ההארכה לארבע שני� נוספות  58
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א היה אפוא מי שיכנס את ועדת המכרזי� ולא היו די ל. ר"ר למליאת הרשות וג� לא משנה ליו"יו
 ". י הנהלי�"כדי לאייש את ועדת המכרזי� עפ)  בלבד4(חברי ועד מנהל 

 Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÂÏ·˜˙‰ ˙È·¯Ú· ÂÈ„¯‰ Ï‰�Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ˙ÂËÏÁ‰‰
˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â�Ï , ˙„Â‚‡ È‚Èˆ� ÌÚ Ì˙Á�˘ ÌÈ¯·„‰ ÔÂ¯ÎÈÊÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï

Â˙ÈÚ‰ÌÈ‡�;ÌÈÙÒÂ� ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ‡ÏÏ „È˜Ù˙· ‰�˘ ÌÈ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó· Â˙˜ÒÚ‰  , ‰�È‡
¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÔÂ¯ÎÈÊ· ‡Ë·˙Ó˘ ÈÙÎ È˙Â¯Á˙Â ÈÓ�È„ ˙¯Â˘˜˙ ˜Â˘ Ï˘ Ô„ÈÚÏ ‰ÓÈ‡˙Ó. 

 

✯ 

 

Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡ , ÈÏ‰�Ó ÈÂ�ÈÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ·
‰È„Ó‰ ,˘‡ ˙¯Â˘˜˙ ˜Â˘· È�Â‚¯‡ Ï˘Î ÏÚ „ÈÚÓ ‰·ÈË�¯ËÏ‡ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ Â· ¯

˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘‰ È¯·Â„ ¯Â·Èˆ ÌÏÏÎ·Â ¯Â·Èˆ‰ È¯Ê‚Ó ÏÎÏ ‰�ÂÙ‰ ‰·Â˘Á . ÏÂ‰È�‰ ˙¯„˘
 ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂ‰È�Ï ˙È˙˘˙ ˘Ó˘ÏÂ ÈÏÂ‰È� ÔÂÊÁ ÏÈ·Â‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰È„Ó‰ ÈÏ‰�ÓÓ ˙·Î¯ÂÓ‰

˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ . ÌÈÈÂ�ÈÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰È„Ó‰ ÈÏ‰�Ó ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ Í‡
ÌÈÈ�ÓÊÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÈÎ¯‡ÂÓ‰ ¯ˆ˜ ÁÂÂËÏ Â„ÚÂ�˘  , Ì˙ÏÂÎÈÂ Ì˙ÂÎÓÒ ˙ÂÚ‚Ù� ÍÎÈÙÏÂ

ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ÌÈÈÂ�È˘ Ï‰�ÏÂ ÏÈ·Â‰Ï . È„ÂÒÈ ÈÂ�È˘ ÏÏÂÁ˙ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È
 ‰È„Ó‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÎ· ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏ‰�Ó ÈÂ�ÈÓÏ ÏÚÙ˙Â ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏ‰�˙‰·

ÔÈ„· ˘¯„�Î ÈÂ‡¯ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰·. 

 

 

 הלי מחלקות וחטיבות מינוי מנ

 101תפקידי� שלפי נוהל , משרד מבקר המדינה בדק את מינוי� של מנהלי מחלקות ומנהלי חטיבות
 .מחייבי� מכרז

ÌÈÈÂ�ÈÓ Ï˘ ÒÂÙ„ ‰È‰ ˙Â˘¯·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ : Â�ÂÓ ÌÈ„·ÂÚ‰- Ê¯ÎÓ· ÌÈ˙ÚÏ - ‰ÙÂ˜˙Ï 
˙Ï·‚ÂÓ ;˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â� ÈÙÏ ‡Ï˘ ·Â˘Â ·Â˘ Í¯‡Â‰ ÈÂ�ÈÓ‰ ;�ÈÓ‰ ˙Î¯‡‰ ‰�Â¯Á‡‰ ÈÂ

 È�ÂÈÏ „Ú Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ‰˙˘Ú�2010 ; „ÚÂÓ „ÚÂ ˙Ú ‰˙Â‡Ó
„È˜Ù˙‰ Â˙Â‡· Â¯‡˘� Ì‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï. 

 

 מנהלי� במחלקות המדיה 

1. ˙ È ¯ · Ú ·  ‰ È Ê È Â Â Ï Ë ·  ¯ È Î ·  È ‡ Ó  בחרה הרשות במכרז פנימי במאי 1999 ביולי :·
יצוי
 כי . ופת כהונה אחת של שלוש שני� ע� אפשרות להארכתהבכיר בטלוויזיה בעברית לתק

 הודיע מנהל כוח אד� לבמאי שנבחר 2002באוגוסט . התפקיד מקביל לתפקיד של ראש חטיבה
מנהל כוח אד� ביקש מהבמאי הבכיר . והוחלט לפרס� מכרז לתפקיד, שתקופת כהונתו הסתיימה

המינוי הזמני נית
 ".  המשרה באמצעות המכרזעד לאיוש, להמשי" למלא את התפקיד באופ
 זמני"

 .ללא הגבלת זמ
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 È�ÂÈ· ˜¯2008 , ÌÒ¯ÙÏ ËÏÁÂ‰˘ ¯Á‡ÏÂ ‰�Â˘‡¯‰ ‰�Â‰Î‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘˘Î
Ê¯ÎÓ ,ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ‰ ˙‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯˘È‡ , Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ˙Â˘¯‰ ‰ÎÈ¯‡‰ Ê‡ÓÂ

ÂÁ ‰˘È˘Ï ‰˘ÂÏ˘ ÔÈ·˘ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ¯ÈÎ·‰ È‡Ó·‰ È�ÂÈ „Ú ÌÈ˘„2010 . „ÚÂÓ·
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ , ¯·ÓËÙÒ2010 ,¯ÈÎ·‰ È‡Ó·‰ Ï˘ ‰�Â¯Á‡‰ ‰Î¯‡‰‰ ˙ÙÂ˜˙ È¯Á‡ , ‡Â‰

Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÍÈ˘Ó‰ ÔÈÈ„Ú . Ô‰˘ ·˙Î� ÈÂ�ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯‡‰ ÏÎ·˘ ÔÈÂˆÈ" ˘ÂÈ‡Ï „Ú
ÔÂ„È�· ˙¯Á‡ ‰ËÏÁ‰Ï „Ú Â‡ Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˘Ó‰ ,¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ‰ „ÚÂÓ‰ ÈÙÏ ÏÂÎ‰ ."

·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ„È˜Ù˙‰ ˘ÂÈ‡Ï Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘Î Í˘Ó . 

2. ˙ È ¯ · Ú ·  ‰ È Ê È Â Â Ï Ë ·  ‰ ˜ Ù ‰  ˙ ˜ Ï Á Ó Ï  Ï ‰ � Ó: בחרה ועדת 2001 ביולי 
המכרזי� במכרז פנימי מנהל למחלקת הפקה בטלוויזיה בעברית לתקופה של שלוש שני� ע� 

מחלקת ההפקה למנהל  דאז) בפועל(ל משאבי אנוש " הודיע סמנכ2004באוגוסט . אפשרות הארכה
הוסי) שבכוונת הרשות לפרס� מכרז ) בפועל(ל "הסמנכ. שתקופת כהונתו בתפקיד הסתיימה

 . אול� ביקש ממנו להמשי" ולאייש את התפקיד באורח זמני עד שיפורס� המכרז, לתפקיד

 È�ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ�2009 ,Î�ÓÒ ÚÈ„Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ" ˘Â�‡ È·‡˘Ó Ï)ÏÚÂÙ· ( Ê‡„
Ï ˙Â˘¯‰ ˙�ÂÂÎ·˘„È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ ÌÒ¯Ù ,‰˜Ù‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰�ÓÏ ‰ÙÈÏÁÓ ˙Â˘¯‰ ‰˙�ÈÓ , Ì‚
ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ· ‡È‰. 

,  מינה האחראי לניהולה השוט) של הטלוויזיה בעברית את מנהל מחלקת הפקה2007באוגוסט 
אישר הוועד , כשנה לאחר המינוי, 2008רק ביוני . לממלא מקו� מנהל חטיבה, שהועסק במינוי זמני

המינוי נית
 לחצי שנה או עד שהמשרה תאויש באמצעות . ו למנהל החטיבה בפועלהמנהל את מינוי

נעשה ) בפועל(יודגש שהמינוי לתפקיד מנהל החטיבה . מכרז או שתתקבל החלטה אחרת בנידו
מפע� לפע� הארי" הוועד המנהל את תקופת ). בפועל(נוס) על מינויו למנהל מחלקת הפקה 

 .עדיי
 הועסק מנהל החטיבה במסגרת מינוי בפועלובמועד סיו� הביקורת , המינוי

 ÌÈ�˘ ˘˘Î Í˘Ó·˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ- ËÒÂ‚Â‡Ó 2004 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ - ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï 
˙È¯·Ú‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË· ‰˜Ù‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰ ,ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó·Â ,

 ËÒÂ‚Â‡Ó2007 ,‰·ÈËÁ‰ Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï . 

3. Ó  Ï ‰ � Ó‰ È Ê È Â Â Ï Ë ·  Ì È � Ò Á Ó  ˙ ˜ Ï Á : מינתה הרשות את מנהל 2002באוגוסט 
במינוי בפועל עד ) הכפו) מקצועית למנהל חטיבת ההנדסה בטלוויזיה(מחלקת מחסני� בטלוויזיה 

במש" כחמש שני� נהגה הרשות להארי" את תקופת המינוי אחת לכמה חודשי� . נובמבר אותה שנה
 .  בלי אישור הוועד המנהל2007עד יוני 

ומנהל ) בפועל(מנהל הטלוויזיה בעברית , ל הטכנולוגיות דאז"סמנכ, ל"בישיבה בהשתתפות המנכ
אול� בעקבות הוראת , הוחלט שלא לחדש את המינוי, 2008שהתקיימה ביולי , ההנדסה בטלוויזיה

 הודיע מנהל כוח 2009בפברואר . ל שונתה ההחלטה ומנהל מחלקת המחסני� נשאר בתפקידו"המנכ
ולאחר מכ
 היא , שתקופת המינוי הוארכה בארבעה חודשי�) בפועל(למנהל מחלקת המחסני� אד� 

 .2010הוארכה עד יוני 

 ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘Î Í˘Ó·˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ- ËÒÂ‚Â‡Ó 2002 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ - ‡Ï 
‰ÈÊÈÂÂÏË· ÌÈ�ÒÁÓ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù .ÂÊÓ ‰¯˙È , ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰

Ó Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓÛˆ¯· ‰˙˘Ú� ‡Ï ÌÈ�ÒÁÓ‰ Ï‰� , ¯‡˘� ‡Â‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰Ó ˜ÏÁ Í˘Ó·Â
ÈÂ�ÈÓ ‡ÏÏ „È˜Ù˙· . 
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ההחלטה , כאמור" ש2010ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר "מנכ
הייתה למנות את בעלי התפקידי� מ
 הקודקוד ] 2007שהתקבלה בישיבת הוועד המנהל במרס [

לא נית
 היה לקיי� , � לתפקיד מנהלי החטיבות בשירותי ההנדסהכיוו
 שלא נערכו מכרזי. ומטה
 ". מכרזי� למנהלי מחלקות

 ˙Â·ÈËÁ ÈÏ‰�Ó È·‚Ï Ú·˜� ‰·È˘È ‰˙Â‡·˘ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó)È˙Â¯È˘· (
˘ ‰È„Ó· ‰Ò„�‰‰"˙ÈË¯Â‡È˙ ˙ÂÙÈÙÎ ‡È‰ ‰È„Ó È˘‡¯Ï Ì‰Ï˘ ˙ÂÙÈÙÎ‰ "ÔÎÏÂ , ÏÚ ‡Ï˘

Î�Ó‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ"Ï, ÌÈÈÏÂ‰È� ÌÈ„È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ‰È‰ Ô˙È� 
‰Ò„�‰‰ ÌÂÁ˙· . 

4. ˙ È · ¯ Ú ·  Â È „ ¯ ·  ‰ · È Ë Á  ˙ Ï ‰ � Ó: בחרה הרשות במכרז פנימי מנהלת 2001 ביולי 
ל " הודיע סמנכ2004ביולי . חטיבה ברדיו בערבית לתקופה של שלוש שני� ע� אפשרות להארכה

וכי בכוונת , הונתה בתפקיד הסתיימהדאז למנהלת החטיבה שתקופת כ) בפועל(משאבי אנוש 
ביקש ממנהלת החטיבה להמשי" לאייש את ) בפועל(ל "הסמנכ. הרשות לפרס� מכרז לתפקיד זה

,  אישר הוועד המנהל את המינוי בפועל2009רק במאי . עד לפרסו� המכרז, התפקיד באופ
 זמני
 .2010שתוקפו הואר" מפע� לפע� עד יוני 

 ÈÏÂÈÓ2004ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ  ˙¯Â˜È·‰ - ÌÈ�˘ ˘˘Î Í˘Ó· - Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï 
˙È·¯Ú· ÂÈ„¯· ‰·ÈËÁ‰ Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï. 

בה
 כיה
 " נאמר שבתקופות ש2010ל הרשות למשרד מבקר המדינה מדצמבר "בתשובתו של מנכ
 ]הייתה[ועד מנהל הוא היה המוסמ" להחליט על הוצאת מכרזי� למשרות פנויות והנהלת הרשות 

הוועד המנהל החליט בתחילת כהונתו שלא לקיי� מכרזי� , לדבריו". כרזאחראית לפרסו� המ
ויהיו " בראש הפירמידה"לאיוש תפקיד מנהלי חטיבות ומחלקות עד למינוי מנהלי מדיה שיעמדו 

 . שותפי� לבחירת הכפופי� לה�

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙·˘ ˘‚„ÂÈ , Ò¯ÓÓ2007 Ò¯Ó „ÚÂ 2010 , ÌÈÊ¯ÎÓ ÂÓÈÈ˜˙‰
ÈÂ�ÈÓÏ‰È„Ó‰ ÈÏ‰�Ó  , ÈÂ�ÈÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ÈÓ· ¯ÂÁ·Ï ‡Ï˘ ÂËÈÏÁ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â„ÚÂ ÌÏÂ‡

˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰�Ó·Â ˙Â·ÈËÁ ÈÏ‰�Ó· Â¯Á· ‡Ï Ì‚ ÍÎ Ï˘·Â ÚÂ·˜ .˙‡Ê ÌÚ , ¯Á·� ‡Ï˘ Û‡
˙È¯·Ú· ÂÈ„¯Ï ÚÂ·˜ ÈÂ�ÈÓ· Ï‰�Ó , Â¯Á·�Â ˙È¯·Ú· ÂÈ„¯· ˙Â·ÈËÁ ÈÏ‰�ÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ ÂÓÈÈ˜˙‰

ÂÈ„¯ ˙Â˙˘¯ Ú·˘Ï ÌÈÏ‰�Ó59 .‡ ‡ˆÂÈÌÈ‚È¯Á ÂÈ‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ú·˜˘ ÏÏÎÏ Ì‚˘ ‡ÂÙ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È„Ó ÈÏ‰�Ó ˙¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ÈÎ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÁÎÂ�˘ ¯Á‡Ï
È‡ ¯·„· Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ·Â˘ ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈÎ˘Ó˙Ó ÌÈÚÂ·˜- ÌÂÒ¯Ù

ÌÈÈ�È·‰ È‚¯„ ˙Â¯˘Ó È·‚Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ,˙Â˘¯· ˙ÈÏÂ‰È�‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ·ˆÈÈÏ È„Î .Á‰‰ ÈÎ ‰ËÏ
 ÔÂ�‚�Ó· ‰Ú‚Ù ‰È„Ó ÈÏ‰�Ó Â¯Á·ÈÈ˘ ÍÎ· ‰�˙Â˙ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰�ÓÂ ˙Â·ÈËÁ‰ ÈÏ‰�Ó ˙¯ÈÁ·
 ÂÚ·˜�˘ ‰�Â‰Î‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï „ÈÓÂ È�ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‡˘

ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÏ‰�ÓÏ . 

 

__________________ 
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 מנהלי� במטה הרשות

1. ‡  ‰ ˜ Ï Á Ó  ˙ Ï ‰ � Ó': ינוי מנהלת ל הרשות דאז על מ" הודיע מנכ1999 באוקטובר
ל דאז "ל משאבי אנוש דאז העיר למנכ"סמנכ".  המרשימי� בעבודההבעקבות הישגי"' מחלקה א

ל הוסי) "הסמנכ". לא יעמוד במבח
 כלשהו"וכל מינוי שלא בדר" זו , שמינוי בדרג זה טעו
 מכרז
, אפשר למנות את העובדת לתפקיד מאחר שאינה עומדת בקריטריוני� שנקבעו לתפקיד זה�שאי

ל הציע לשנות את תיאור התפקיד באופ
 שהעובדת תוכל לעמוד "הסמנכ. ובה� השכלה אקדמאית
תו" שינוי תיאור ', ל דאז החליט למנותה בפועל למנהלת מחלקה א"המנכ. בתנאי הס) של התפקיד

 .התפקיד כמוצע

ד ע'  שלח מנהל כוח אד� מכתב המארי" את תקופת מינויה בפועל כמנהלת מחלקה א2002במרס 
ועקב כ" המשיכה , בהארכת המינוי לא צוי
 מה יהיה מש" המינוי. איוש המשרה על ידי מכרז

. למלא את התפקיד במש" שני� מבלי שהנושא נבח
 ואושר על ידי הוועד המנהל' מנהלת מחלקה א
עד ליוני , בכל פע� בכמה חודשי�,  הארי" הוועד המנהל את תקופת מינויה מפע� לפע�2008מיוני 
 .בתקופה זו א) הוחזר תיאור התפקיד למתכונתו הראשונית. 2010

‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ ÌÒ¯Ù˙‰ ‡Ï ÌÈ�˘ ‰¯˘Ú ˙Á‡Î Í˘Ó· ÈÎ ¯¯·˙‰. 

‡ ‰˜ÏÁÓ ˙Ï‰�Ó „È˜Ù˙Ï ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰ÈÂ�ÈÓ ÍÈÏ‰ ' ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÌÚ ·˘ÈÈ˙‰ ‡Ï
˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â� ÌÚÂ .Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ „È˜Ù˙Ï ‰˙Â‡ Â�ÈÓ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ,‚˘ ¯¯·˙‰˘ÓÂ ÌÈÈ˜˙È Ì‡ Ì

ÛÒ‰ È‡�˙· ‰„ÓÚ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ ¯Á·È‰Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï ‡È‰ Ê¯ÎÓ , ˙�Ó ÏÚ „È˜Ù˙‰ Ì˘ ‰�Â˘
ÌÈÈ˘È‡‰ ‰È�Â˙�Ï ÂÓÈ‡˙‰Ï . ‰È„·ÂÚ ˙‡ Ì„˜Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

È¯Â·Èˆ „È‚‡˙Î ‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ÌÈ�ÈÈËˆÓ‰ . 

2. ·  ‰ ˜ Ï Á Ó  ˙ Ï ‰ � Ó' : י אנוש על מינוי בפועל של ל משאב" הודיע סמנכ2001באפריל
 . לתקופה של שלושה חודשי� במסגרת של מילוי מקו�' מנהלת מחלקה ב

 È�ÂÈ „Ú ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Í¯‡Â‰ ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··2010 , ÌÈ�˘ Ú˘˙Î Í˘Ó·˘ ÔÙÂ‡·
‰Ê „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡Ï Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï. 

מבקר המדינה בתשובתו  מסר למשרד �כפופה לו '  שמנהלת מחלקה ב� ל כספי�"יצוי
 שסמנכ
יתקיי� מכרז "ל משאבי אנוש בפועל דאז ש" מסמנכ2007 שהוא ביקש כבר בדצמבר 2010מדצמבר 

 . אול� בקשתו לא נענתה, "ל"פנימי על המשרה הנ

באותה העת ההנחה הייתה כי מכרזי� "ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "מנכ
 ".שיובהרו אילו תפקידי� נדרשי�יפורסמו לאחר התנעת הרפורמה ולאחר 

Î�Ó‰ ˙·Â˘˙" ˘È ‰ÈÙÏÂ ˙Â˘¯‰ ‰Ë˜�˘ ‰˘È‚‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ Ï" ÈÏÚ· ˙‡ ˙Â�ÓÏ
‰ËÓÂ „Â˜„Â˜‰ ÔÓ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ." ˙�˘· ¯·Î ¯Á·� ˙Â˘¯Ï2007Î�ÓÒ " ÌÈÙÒÎÏ ÚÂ·˜ Ï

‰ÏÎÏÎÂ , ‰ÙÂÙÎ‰ ˙„·ÂÚ‰ ÈÂ�ÈÓÏ Ê¯ÎÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ˙˘¯ÂÙÓ‰ Â˙˘˜· ˙Â¯ÓÏ Í‡
ÂÏ. 

¯ÂÓ‡Î ,Ï˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â� ÈÙ , ÂÓÎ È„ÈÓ Í¯Âˆ ‡ÏÓÏ È„Î ÔÓÊ· Ï·‚ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ
Ê¯ÎÓ· „ÓÚÂÓ ˙¯ÈÁ· „Ú ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡ Â‡ È�ÓÊ ÔÙÂ‡· „È˜Ù˙‰Ó „·ÂÚ ¯„Ú‰ . „ÚÂÓ·

Î ˙Â˘¯· ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰-50ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˘ÈÂ‡˘ ˙Â¯˘Ó  . È�ÂÈÓ ÏÁ‰2010 
 ¯‡Â¯·Ù·Â ÂÎ¯‡Â‰ ‡Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ‰2011 ÌÈ„·ÂÚ‰ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÓ ÔÈÈ„Ú . 
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˙Â˘˜ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜·Â ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ÔÂ�Î˙· ‰˘˜˙Ó È�ÓÊ ÈÂ�ÈÓ· Ï‰�Ó ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ .
 ˙ÈÏÂ‰È�‰ Â˙ÓˆÚ ˙˘ÏÁÂÓ ÍÎ·-‰Ï‰�‰‰ ÈÙÏÎ Ô‰Â ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÈÙÏÎ Ô‰  . ÈÂ�ÈÓ ˙Â·È˘Á

˙¯·Â‚Â ˙ÎÏÂ‰ ¯Â„È˘‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯Á˙‰ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· ¯˙ÂÈ ‰·¯ ÚÂ·˜ . 

 שמצבה של 2010רושלי� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר י�ר אגודת העיתונאי�"יו
Ï ÏÏÎ‡ : "קשה, שמונתה במסגרת המינויי� בפועל, מרבית שדרת הניהול המכהנת כיו� ברשות

Â�ÂÓ ÔÓÊ ‰ÓÎÏ ¯Â¯· ,ÌÈÈÂ�ÈÓ Û˜Â˙ ‰Ó ,ÌÂÈ „ÏÈÈ ‰ÓÂ . של 
מצב דברי� זה אינו מאפשר ניהול נכו
שהינ� לח� יומה , ואינו מאפשר התעדכנות וחידוש, נחוצי� לרשותה, מונע הובלת שינויי�, הרשות

 ).ההדגשה במקור" (של התקשורת בימינו

בחירת בעלי . מינויי� בפועל אינ� רצויי�"ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "מנכ
� מצב בו רוב המנהלי� הכפופי� אלי מכהני", לדבריו". לכל הדעות, תפקידי� במכרז עדיפי�


פרישת מאות עובדי� , רפורמה, בעיקר בתקופה של צמצומי�, במינוי בפועל אינו בריא ואינו תקי
הנהלת הרשות היא המעוניינת העיקרית לקיו� מכרזי� למשרות הבכירות "ל הוסי) ש"המנכ". ועוד

 ".אול� החלטה זו מצויה בסמכות מוסדות הציבור

מסרה , )לית משאבי אנוש" סמנכ�להל
 (ור רמתי ליא' גב, לית משאבי אנוש ומינהל ברשות"סמנכ
וכי היא , 2008 שהיא החלה בתפקידה באמצע שנת 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

היא העלתה את נושא המינויי� בפועל , לדבריה. ביצעה מיפוי ואפיינה את סוגית המינויי� בפועל
והדגישה , )בישיבתו האחרונה (2010במרס " ללרבות בפני הוועד המנה, בפני הגורמי� הרלוונטיי�"

 ". פעולות מערכתיות באופ
 שיטתי בניגוד לנוהל"לפניה� שזה שני� רבות מתבצעות 

 

✯ 

 

È˙Ï· ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙ ˙Â˘¯· ÌÈÈÊÎ¯ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â�ÂÓ ÌÈ„·ÂÚ˘ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ˜¯Ù È‡ˆÓÓ-
ÏÚÂÙ· ÈÂ�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ˙Â‡� .ÌÈ�˘ Í˘Ó· ˙Â¯˘Ó ÌÈ„·ÂÚ Â˘ÈÈ‡ ÂÊ Í¯„· ‡Ï˘ ˙Â·¯ 

 ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ�˘ ÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘Â . ÂÏ·˜˙‰ ‰ÎÏ‰Ó·˘ ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰ÙÂ˜˙‰Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Ì¯ÙÒÓ

˙Â˘¯‰ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È�· ˜ÂÓÚÂ È„ÂÒÈ Ï˘Î ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÍÎ ‚Â‰�Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ .
˙Â„ÒÂÓ·Â ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰· ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ Â¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ÂÊ ‰ÈÂ˜Ï ˙ÂÏÈÚÙ Â˜ÈÒÙ‰ ‡Ï ¯˘‡ ‰È

¯ÂÓ‡‰ Ï˘ÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ‡˘Â�‰ Ì‰ ÔÈ˜˙‰ ‰„Â·Ú‰ ÏÂÏÒÓÏ ˙Â˘¯‰ . Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡
 ‰˙ËÒ˘ ‰ÏÂÒÙ ˙È�Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ‡È·‰ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰È˙Â„ÒÂÓÂ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰

ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ÍÏÓ‰ Í¯„Ó ¯Â¯· ÔÙÂ‡· . 

È¯‡‰ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎÏÚÂÙ· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ Ï˘ ‰�Â‰Î‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ˙‡ ‰Î , ¯˘Ù‡ ‰È‰
 ÌÈÈ˙Ò˙ ¯˘‡ ‰¯ˆ˜Â ˙Ï·‚ÂÓ ‰ÙÂ˜˙Ï ‡Â‰ ÈÂ�ÈÓ‰˘ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ‰ÁÒÈ� Â·˘ ÔÙÂ‡‰Ó „ÂÓÏÏ

„È˜Ù˙Ï Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÈ˜ ÌÚ . ·Â¯· ˙Â˘¯‰ ‰Ë˜� ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÁÂÒÈ� Û‡ ÏÚ˘ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈÂ�ÈÓ ÌÂ„È˜Ï „Úˆ ÌÂ˘ ÌÈ¯˜Ó‰ . 

Á‡‰ ÌÈ�˘·˙Â˘¯· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÂÎ¯Î ˙Â�Â¯ ,ÂÈ‰ Ì‰·Â"¯ , Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á
Î�Ó‰Â"Ï ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÚÂˆÈ· ÌÚ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÏ‰�Ó ÈÂ�ÈÓ . ÔÈËÂÏÁÏ ÏÂÒÙÏ Ô˙È� ‡Ï Ì‡ Ì‚

ÂÊ ‰˘È‚ ,·ÎÚ˙Ó ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÚÂˆÈ· ÈÎ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÂÁÎÂ�˘Ó È¯‰ , ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰
ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÏ‰�Ó ÈÂ�ÈÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï , ˙ÙÙÎ‰ ÍÂ˙ ÌÈ�Â‚¯‡ ÌÈÈÂ�È˘Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È‡�˙

ÌÈÈ„È˙Ú .ÍÎ ˙Â˘ÚÏÓ ÂÚ�Ó�˘ ¯Á‡Ó ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÏÂ‰È�‰ ‰¯„˘‰ ‰˘ÏÁ� , ¯·„‰˘ ÔÎ˙ÈÈÂ
‰�Â˙� ˙Â˘¯‰ Â·˘ ¯·˘Ó‰ ˙˜ÓÚ‰Ï Ì¯‚. 
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 Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÂ‰È�Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Û˜È‰ ˙·Á¯ ‰Ó¯ÂÙ¯ È�ÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÂÚ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ�ÈÈ�Ú·Â ‰· . ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â¯˘Ó‰ ÏÎ ˘ÂÈ‡Ï Ì„˜‰·

˜ÂÁÎ ÌÈÊ¯ÎÓ , ÈÂ�ÈÓ Ï˘ ˙È�Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰ ˙‡Â ˙ÂÏÂÒÙ‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ˙‡ ˘¯Â˘‰Ó ¯Â˜ÚÏÂ
˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÏÚÂÙ· ÌÈ„·ÂÚ . 

 

 

 אנשי תקשורת בכירי�

עזבו אנשי תקשורת בכירי� כמו , ע� הקמתו של הערו( השני, בשנות התשעי� של המאה העשרי�
במסמכי הרשות ובמסמכי . את עבודת� ברשות ועברו אליו, גישי� בכירי�שדרני� ומ, עיתונאי�

הממונה על השכר באוצר מכוני� אנשי התקשורת הבכירי� שהשתתפות� בתכניות עשויה להגדיל 
 
 ).talent" (טאלנטי�"במונח ") רייטינג("את שיעור הצפייה בה

אישר בשנת , ירי� להישאר ברשותכדי לקלוט אנשי תקשורת בכירי� חדשי� וכדי לעודד עובדי� בכ
 עובדי� 27לרשות להעסיק )  הממונה על השכר�להל
 ( הממונה על השכר במשרד האוצר 1995

נקבע כי שכר� של .  אנשי תקשורת בכירי�25 העסיקה הרשות 2010באוגוסט . בחוזי� אישיי�
 בשכר ממוצע והשאר הועסקו, ל בשירות המדינה" משכר מנכ125%חמישה מה� יהיה בשיעור של 

כעובדי הרשות לפי חוזה : במועד הביקורת ה� הועסקו בשני אופני�. ל" משכר מנכ90%ששיעורו 
 .העסקה אישי המפרט תנאי העסקה ייחודיי� לעובד וכקבלני� לפי חוזה קבלני

 

 קבלת אנשי תקשורת בכירי� לעבודה

של אלה של עובדי המדינה חוק רשות השידור קובע שקבלת עובדי הרשות ומינוָי� יהיו כ, כאמור
מתקנות הרשות עולה שהוועד המנהל הוא בעל הסמכות . בתיאומי� שייקבעו בתקנות לביצוע החוק

לקבוע פטור ממכרז , באישור מליאת הרשות, והוא רשאי, העיקרי בעניי
 העסקת עובדי� ברשות
 .למשרות מסוימות

העברת עובד ממשרה : דרכי� האלהשמשרה תקנית פנויה תמולא באחת ה, כאמור,  קובע101נוהל 
ר הרשות דאז במאי "ש ליו"בחוות דעת שהעבירה סגנית היועמ. מכרז פנימי ומכרז פומבי, למשרה

ללא קשר לצורה בה העובד , קבלת עובד ברשות תעשה באמצעות מכרז" היא קבעה ש2007
  .שהגיעו מחו( לרשות דבריה התייחסו ג� להעסקת אנשי תקשורת בכירי�". יועסק

ÌÈ�˘‰ Í˘Ó·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , È‡ÓÓ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ‰�˙È�˘ ¯Á‡Ï Ì‚Â
2007 ,ÌÈÊ¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰È„·ÂÚÎ ÌÈ¯ÈÎ· ˙¯Â˘˜˙ È˘�‡ ˙Â˘¯‰ ‰ÒÈÈ‚ . 

מבוסס כוח , כגו) תקשורת" ש2010ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר "מנכ
אי
 . ברדיו ובטלוויזיה, ייחודיי�] רת בכירי�אנשי תקשו[האד� של רשות השידור ג� על טאלנטי� 

אפשרות לבחר� במכרז מאחר שקשה מאד להגדיר את ייחודו של כל אחד מה� וכ
 קשה להשוות 
מדובר בכישרו
 של טאלנט מסוי� . אי
 אמות מידה וקריטריוני� ספציפיי�. בי
 המגישי� השוני�

אלה אינ
 . יכולת למשו" קהל צופי�, טוייכולת בי, מעבר מס", לתוכנית בעלת מאפייני� מסוימי�
זו הייתה התפיסה ברשות השידור מאז ומעול� וזו התפיסה הרווחת בכל ערוצי . תכונות מדידות

 ".השידור באר( ובעול�
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שנית
 לגייס כוכבי " שאינו סבור 2010ר הרשות דאז מסר בתשובתו למבקר המדינה מנובמבר "יו
 ".ר אינו נעשה בשו� גו) תקשורתהדב. תקשורת בדר" של מכרז] אנשי[

 ÁÂÎÓ ÏÚÂÙ‰ È¯ÂËÂËËÒ ÛÂ‚ ‡È‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ ·ÈÂÁÓÂ ˜ÂÁ . ˙Â˘¯ ˜ÂÁ· ‰Ú·˜� ˙Â˘¯Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜ Í¯„

¯Â„È˘‰ , ˘ÂÈ‡Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ÚÂ·˜Ï ÍÓÒÂÓ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ˙Â˘¯‰ ˙Â�˜˙· Ú·˜� ÔÎÂ
 ˙Â¯˘Ó˙ÂÓÈÂÒÓ . È˘�‡ ÒÂÈ‚Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰�È‡ Ê¯ÎÓ‰ ˙ËÈ˘ ÈÎ ˙Â˘¯‰ ÈÏ‰�Ó Â¯·Ò Ì‡

ÌÈ¯ÈÎ· ˙¯Â˘˜˙ , ˙Â¯˘Ó ‚ÂÒ ÈÎ ËÈÏÁ‰ÏÂ ˙Â�˜˙· ˘¯„�‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ È¯‰
Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ‰Ê .ÔÎ Â˘Ú ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ,ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰˙˘Ú� ÂÊ Ì˙ÏÂÚÙ˘ È¯‰. 

ÈÚ‚Â�‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚÌÈ¯ÈÎ· ˙¯Â˘˜˙ È˘�‡ ÒÂÈ‚Ï Ì  ‰È˙Â¯Â˘Ï
 ‰�˜· ÂÏÚÈÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÈÎ¯ˆÏ ‰�ÚÓ Ô˙Ó ÍÂ˙ Â˘ÚÈ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ

‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡. 

 

 התקשרות להעסקת אנשי תקשורת בכירי�

 קובע כי גו) מתוקצב ינהיג, ) חוק התקציב�להל
  (1985�ה"התשמ, חוק יסודות התקציב .1
בהתא� למה שהוסכ� או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר "שינויי� והטבות שכר 

הסדרי העסקה , 60 לחוק התקציב21כהגדרתו בסעי) , "גו) מתוקצב"הואיל והרשות היא ". האוצר
 .מיוחדי� של עובדי� בה מחייבי� את אישורו של הממונה על השכר

מתייחס להעסקה לפי חוזה , ) חוק חובת המכרזי��להל
  (1992�ב"התשנ, חוק חובת המכרזי� .2
או לרכישת , תאגיד ממשלתי כהגדרתו בחוק יתקשר בחוזה לביצוע עבודה, לפי החוק. קבלני

 תקנות חובת �להל
  (1993�ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי�. על פי מכרז פומבי, שירותי�
, ירותי� או טובי
 ייחודיי� שעניינ� תרבותמאפשרות ביצוע עסקה בלא מכרז לרכישת ש, )המכרזי�

התקשרות בפטור ממכרז תידו
 בוועדת מכרזי� והחלטת , לפי התקנות. בידור או הווי, אמנות
לאחר אישור הפטור תעביר ועדת , לפי נוהלי הרשות. הוועדה תינת
 בטר� ייחת� חוזה התקשרות

 �להל
 (ועדה של מליאת הרשות ח לשנה לאישור " ש250,000�מכרזי� התקשרות בסכו� גדול מ
 .בטר� חתימת החוזה) 250ועדת 

 נקבע כי אד� יועסק בחוזה קבלני א� הוא מבצע עבודות או 61בנוהלי נציבות שירות המדינה .3
 ואינו משולב במער" הפונקציונאלי הקבוע ;מספק שירותי� בנושא מוגדר לתקופה קצובה ומוגדרת

 .משקפי� התנהלות ראויה לגו) ציבורי, י� על הרשותהג� שאינ� חל, נהלי� אלה. של המשרד

רשות השידור נוהגת להתקשר מידי פע� " כי 2007ש קבעה בחוות הדעת ממאי "סגנית היועמ .4
מכיוו
 שבמקרי� ' הסכ� קבלני'לתקופה קצובה ב, יועצי� או פרשני�, עורכי�, שחקני�, ע� מנחי�

בהסכ� ... התקשרות למש" תקופה ארוכה"שוהדגישה " אלה מדובר בהתקשרות לקבלת שירותי�
ד לעבודה כהתקשרות בי
 עובד למעביד על כל הכרו" "י ביה"ע, בדיעבד, קבלני עלולה להתפרש

 �בחוזי� אישיי� וע� חלק�  הרשות התקשרה ע� מרבית אנשי התקשורת הבכירי�, כאמור". בכ"
 . בחוזי� קבלניי�

__________________ 

 תאגיד שהוק� בחוק והוא מוסד של המדינה שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי או +גו. מתוקצב   60
 . מתמני� בידי הממשלה או בידי השר, כול� או מקצת�, עקיפי או שחבריו או חברי הנהלתוב

 .20/ נו+ ו48/מ נב" הודעות נש 61
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˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·· È�Ï·˜ ÌÎÒ‰· ˙Â˘¯‰ ‰¯˘˜˙‰ ÌÈ�Â
ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙¯Âˆ ÂÓ‡˙ ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˙Â‰ÓÂ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÙÂ˜˙˘ ‰Ú˘· . ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ

 Ô‚Ò Ï˘ Â˙Ú„Ï „Â‚È�·Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ÂÓ˙Á� ÂÏ‡ ÌÈÓÎÒ‰
¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ . ˙Â¯ÓÏ Â˜ÒÚÂ‰ ÌÈ¯ÈÎ· ˙¯Â˘˜˙ È˘�‡˘ ‡ˆÓ� ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·

‰ ‡Ï Ì‰ÈÊÂÁ˘Û˜Â˙· ÂÈ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï62 : 

1. ‡  È ‡ � Â ˙ È Ú':35�הוא עבד ברשות במעמד קבוע כ; עבד בטלוויזיה בעברית'  עיתונאי א 
 וקיבל תנאי פרישה מועדפי� במסגרת תכנית עידוד פרישה מרצו
 2001פרש ממנה בסו) , שני�

, 63"ההינתקות"בתקופת . 1970�ל"התש, )נוסח משולב) (גמלאות(וגמלה על פי חוק שירות המדינה 
 עד סו) 2005 מסו) יולי �החליטה הרשות להעסיקו בחוזה קבלני שלושה חודשי� , 2005ביולי 

 . 2005אוקטובר 

דאז היא ) בפועל(ל משאבי אנוש "ש לסמנכ"שמסרה סגנית היועמ, 2005בחוות דעת מאוגוסט 
פ
 קבוע ונית
 פרש מהרשות בתנאי� מועדפי� אי
 להעסיקו בה באו' קבעה שמאחר ועיתונאי א

 חתמה הרשות ע� 2005בסו) ספטמבר . להתקשר עמו בהסכ� קבלני לשלושה חודשי� בלבד
 . 2005 עד אוקטובר 2005 מסו) יולי �העיתונאי על הסכ� קבלני בדיעבד 

‡ È‡�Â˙ÈÚ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ˙Â˘¯‰ ' Ï˘ ‰˙ÚÈ·˜ ˙Â¯ÓÏÂ ‰ÓÚ Â‰ÊÂÁ Û˜Â˙ ‚Ù˘ Û‡
ÓÚÂÈ‰ ˙È�‚Ò"·˜· Â˜ÈÒÚ‰Ï ÔÈ‡˘ ˘˙ÂÚÈ . 

ל משאבי אנוש "לסמנכ, מר יאיר אלוני, ל הזמני של הרשות דאז" הודיע המנכ2006בפברואר 
שכר� של ] את[ להמשי" ולשל� 2005כבר באוגוסט "דאז ולמנהל התקציבי� שהחליט ) בפועל(

 ועל בסיס חשבוניות בלבד כדי לא לנעול ÌÎÒ‰ ˘Â„ÈÁ ‡ÏÏ) אנשי תקשורת בכירי�(מנחי� בכירי� 
... אלה' כוכבי�'לת בפני החלטות אפשריות של המוסדות ומנגד לא להפסיק את שירות� של את הד

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ). ההדגשה אינה במקור]" ('ג� לעיתונאי א... [החלטה זו מתייחסת
ל הזמני דאז שהחליט כ" היות שלא רצה לפגוע בלוח השידורי� של " מסר המנכ2010מנובמבר 
 . הטלוויזיה

Î�Ó‰ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰"ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÏÏÎÏ ˙„‚Â�Ó È�ÓÊ‰ Ï . 

' כי ההתקשרות ע� עיתונאי א, מר גביש, ר הרשות דאז"ש ליו" הודיעה סגנית היועמ2007במאי 
 " ·‡ÛÂˆ¯ ÔÙÂ]למעלה משנה וחצי[ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï . ˙Â˘¯· „·ÂÚ ‡Â‰ Ê‡Ó "הייתה

ל "י
 להעסיקו ברשות בקביעות אלא לאחר קבלת אישור המנכא, לדבריה). ההדגשה אינה במקור(
 �הענייני� יוסדרו בדחיפות "ל ש"ר הרשות דאז מהמנכ"בתגובה לכ" דרש יו. והממונה על השכר

 ".י חוק"לא ייתכ
 שגו) ציבורי יעסיק שלא עפ

ל הרשות מסג
 הממונה על השכר את אישורו להעסקת� של שלושה " ביקש מנכ2007ביולי 
מדובר בעיתונאי� "על בסיס קבלני לשנה לכל היותר כיוו
 ש' נאי� ובה� עיתונאי אעיתו

 ". שתכניותיה� נהנות מייחודיות בקרב המאזיני� והצופי�

__________________ 

כדי למנוע את אפשרות , הואיל ואנשי התקשורת הבכירי� שהדוח עוסק בה� אינ� נזכרי� בשמותיה�  62
 . 'וכו' עיתונאית ב', זיהויי� ה� מכוני� בדוח זה עיתונאי א

63  .התכנית להינתקות מרצועת עזה ומצפו השומרו
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כקבל
 לתקופה קצובה עד '  אישר סג
 הממונה על השכר את העסקתו של עיתונאי א2007באוגוסט 
מנגנו
 פרישת עובדי� "ת להעסקתו שכ
 הוא ציי
 שלא תינתנה הארכות נוספו. 2008לסו) שנת 

 . 64"בתנאי� מועדפי� וקליטת� בחזרה אינו מקובל

נענתה הרשות , על בסיס קבלני' למרות שסג
 הממונה על השכר אישר את העסקתו של עיתונאי א
. 2008 על חוזה העסקה כעובד הרשות עד סו) שנת 2008לדרישות העיתונאי וחתמה איתו במאי 

בחוזה הוסכ� שמלבד שכרו . ר הרשות להתקשרות זו"א נמצא אישור בכתב של יובמסמכי הרשות ל
בסו) דצמבר . 2008אפריל �פעמי נוס) כפיצוי עבור החודשי� ינואר�החודשי הוא יקבל תשלו� חד

ר הרשות דאז למנהל כוח אד� שבתיאו� ע� סג
 הממונה על השכר ובאישורו " הודיע יו2008
 . 2009מינואר , ה של העיתונאי לשנה נוספתהוחלט להארי" את תוק) החוז

 שלחה הרשות לסג
 הממונה על 2009ל הרשות ציי
 בתשובתו למשרד מבקר המדינה שבמרס "מנכ
לדברי . נכלל בה' השכר רשימה של המועסקי� ברשות על פי חוזה אישי וג� שמו של עיתונאי א

 . סג
 הממונה לא העיר על האמור במסמ", ל"המנכ

בחינת המסמכי� " למשרד מבקר המדינה ש2010 על השכר מסר בתשובתו מדצמבר סג
 הממונה
יחסי "לדבריו ]". 'עיתונאי א[שבידינו מעלה שלא נית
 אישור פורמאלי לעניי
 המש" העסקתו של 
אינ� מאפשרי� הסתמכות ... העבודה בי
 נציגי הממונה על השכר לגופי� המתוקצבי� והנתמכי�

 ". שלא גובו במסמ" פורמאלי... ארוכת טווח על סיכומי�

 2010היה כפו) לו מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר ' מנהל בטלוויזיה שעיתונאי א
ל ומנהל הטלוויזיה את ענייניו של " העליתי לפני המנכ2009בדצמבר ... ע� כניסתי לתפקיד"ש
ל וה
 "ה
 המנכ"לדבריו ". וציינתי שא� צרי" לקצ( בחוזי� מבחינתי אוכל לוותר עלי] העיתונאי[

מנהל הטלוויזיה לא פסלו את הרעיו
 אבל נאמר לי שכדאי להמתי
 לרפורמה אז נוכל להפסיק את 
 ".עבודתו במסגרת צמצו� החוזי� האישיי� שהרשות מחויבת לבצע על פי ההסכ�

ת  א2010למרות הצעתו של המנהל להפסיק את ההתקשרות ע� העיתונאי האריכה הרשות בינואר 
ברשות לא נמצאו . 2010ולאחר מכ
 האריכה אותו מידי חודש עד יולי , 2010החוזה עמו עד מרס 

 2010יצוי
 שבאמצע יוני . מסמכי� המעידי� על כ" שסג
 הממונה על השכר אישר הארכות אלה
בהגשת תכניות "והוא שוב( ' הפסיקה הרשות לשדר את התכנית העיקרית שבה השתת) עיתונאי א

 ". טיבת החדשות ובמשימות עיתונאיות נוספותשונות בח

ל הרשות שלאור העובדה שזה מכבר פג " קבע סג
 הממונה על השכר בפגישה ע� מנכ2010ביוני 
" ‰Ó È��È‡]˙‡ [˙ÙÒÂ� ‰ÙÂ˜˙Ï Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‡˘¯ "' תוק) אישור העסקתו המקורי של עיתונאי א

 ). ההדגשה אינה במקור(

�ÂÓÓ‰ Ô‚Ò Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ‰ Â˙„ÓÚ Û¯Á¯Î˘‰ ÏÚ ‰ , ‰ÈÊÈÂÂÏË· Ï‰�Ó‰ Ï˘ Â˙Ú„Ï „Â‚È�·
Î�Ó ÂÓÎÈÒ ‰˜ÒÙÂ‰ È‡�Â˙ÈÚ‰ Û˙˙˘‰ ‰·˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ ˙È�Î˙‰˘ ˙Â¯ÓÏÂ" ˙Â˘¯‰ Ï

Î�ÓÒÂ" ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙· ˘Â�‡ È·‡˘Ó ˙ÈÏ2010 ‰˙Â‡ ÛÂÒ „Ú ˙Â˘¯· Â˜ÈÒÚ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï 
‰�˘ .ÔÈÂˆÈ , ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ· ÈÎ2010‡ È‡�Â˙ÈÚ Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙‡ ˙Â˘¯‰ ‰˜ÈÒÙ‰ '. 

__________________ 

ר סעי. הקובע כי אי להעסיק עובד אשר פרש פרישה מוקדמת משירות " נוס. לתקשי4.11.09+ב  64
 ). 16.731(המדינה באותו התפקיד שמילא טר� פרישתו המוקדמת 
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‰�‰ÔÎ ÈÎ  ,· „ÂÚ˘ ÍÎ ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�· ‰ÏÚÙ ˙Â˘¯‰-2005 , ‰Ó˙Á ‡È‰
‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ „·ÚÈ„· , È‡�Â˙ÈÚ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ÌÎÒ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰Ó˙˘Ó

‡ '‰Î¯‡‰ ÌÎÒ‰ Ì˙Á�˘ ‡Ï· ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Î . È˘È‡ ‰ÊÂÁ ÏÚ ÂÓÈÚ ˙Â˘¯‰ ‰Ó˙Á ÍÎ ¯Á‡
˙Â˘¯‰ „·ÂÚÎ ,‡ÏÏÂ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ „Â‚È�·¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ô‚Ò ¯Â˘È‡  . ÏÚ ¯˙È

ÔÎ, ‡ È‡�Â˙ÈÚ '‰˘È¯Ù „Â„ÈÚ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘¯‰Ó Ì�Ó‡ ˘¯Ù , ‰ÊÂÁ· ÂÓÚ ‰˙Â¯˘˜˙‰ Í‡
 Ï·È˜˘ ˙Â·Ë‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Â�ÓÓ ‰˘¯„˘ ‡Ï· ˙Â˘¯‰ „·ÂÚ ˙ÂÈ‰Ï Â˙Â‡ ‰¯ÈÊÁ‰ È˘È‡

‰˘È¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ· .ÍÎ· , ÌÚ ‰Ï˘ ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ‰ÓˆÓˆ ‡Ï ˙Â˘¯‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï
Â˙˘È¯Ù ,Â˙˜ÒÚ‰ ÔÈ‚· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡Â Ô˙Â‡ ‰ÏÈ„‚‰ ‡È‰˘ ‡Ï‡ . 

 הוא מסר שכלל לא ידע שהרשות 2010למשרד מבקר המדינה מנובמבר ' בתשובתו של עיתונאי א
, "בניגוד להנחיות משרד האוצר"שהיא נעשתה , להעסקתו" את כל האישורי� הדרושי�"לא קיבלה 

מפורשות שכל "בכל פע� שהעניי
 עלה נאמר לו , לדבריו. ושהפגמי� המנהליי� לא היו בידיעתו
העובדה שהועסקתי בניגוד להנחיות האוצר "עוד הוסי) בתשובתו ש". האישורי� הדרושי� ניתנו

 ". תקינה ואי
 בה כל פג� מצידי�אינה מהווה התנהלות בלתי

 Ê‡Ó È‡�Â˙ÈÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰2005‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ�˘ ˙·¯ ˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙Ù˜˘Ó  ÔÈ„
‰˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎÓÂ . ˙ÂÈÏ‰�Ó ˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ , ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï ËÏÁÂÓ „Â‚È�·
¯Î˘‰ ,‰Ï·˜Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÏ‰�˙‰ ‡È‰ .Î�Ó"˙Â˘¯‰ Ï , ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ˘‡¯· ‰È‰ ¯˘‡

Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ÔÈÈ�Ú· , ÌÈ�˘·2006-2010 , ‰˜ÒÚ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ‡˘Â�
È˙Ï·‰-ÌÈ�˘ Ô˙Â‡· È‡�Â˙ÈÚ‰ Ï˘ ‰�È˜˙. 

2. ·  ˙ È ‡ � Â ˙ È Ú' :1993היא עבדה ברשות בשני� ; עבדה בטלוויזיה בעברית' עיתונאית ב�
1998
חתמה איתה הרשות על , ע� חזרתה לעבודה ברשות, 2002בנובמבר .  כעובדת מ
 המניי

 אפשרות להארכה לתקופה נוספת בלי שוועדת המכרזי� סיווגה הסכ� קבלני לתקופה של שנה ע�
 . את ההתקשרות כפטורה ממכרז

כוללי� ' כי סעיפי החוזה הקבלני של עיתונאית ב  התריע מנהל התקציבי� ברשות2002בדצמבר 
. ימי חופשה ועוד, ביטוח מנהלי�, קר
 השתלמות, ביגוד, רכיבי שכר מובהקי� כגו
 דמי הבראה

" הסכ� מסוג זה כתשלו� לספק אלא באמצעות מחלקת שכר] תשלו� בגי
[נית
 לשל� "א ל, לדבריו

עורכת די
 מהלשכה המשפטית העירה א) היא שהחוזה הקבלני . כפי שמשלמי� לעובד מ
 המניי

עוד העירה הלשכה ". היה צרי" לעבור ועדת מכרזי� כי יש ש� הסממני� של ספק עצמאי"
א) שמנהל התקציבי� ולשכת הייעו( . החוזה טר� חתימתוהמשפטית שהיא לא אישרה את 

שו� גור� ברשות לרבות מנהל כוח אד� לא קיי� , המשפטי הסתייגו מאופ
 העסקת העיתונאית
 .בדיקה באשר לתקינותה

· ˙È‡�Â˙ÈÚ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ' ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ ÔÎ˘ ˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�· ‰˙ÈÈ‰
�Â˘ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙Â¯Âˆ È˙˘ Ï˘ ·ÂÏÈ˘˙Â :‡ÒÈ‚ „ÁÓ , ‰„Â·Ú ¯Â·Ú ÔÏ·˜Î ‰˜ÒÚÂ‰ ‡È‰

ÔÓÊ· ‰·Âˆ˜ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ , ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ˙Â˘¯ ˙„·ÂÚ Ï˘Î ‰„Â·Ú È‡�˙ ‰Ï ‰˜È�Ú‰ ˙Â˘¯‰
˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙˜ÒÚÂÓ‰ . 

 ומנהל 65 סיווגה ועדת המכרזי� את ההתקשרות ע� העיתונאית כפטורה ממכרז2003בדצמבר 
באוגוסט , כאמור לעיל. �2004 הקבלני עד סו) נובמבר הטלוויזיה דאז חת� על הארכת תוק) ההסכ

שכר� של ] את[להמשי" ולשל� ", מר יאיר אלוני, ל הזמני של הרשות דאז" החליט המנכ2005

__________________ 

 .תרבות אמנות והווי, )11(3לפי תקנה   65
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עבדה א� כ
 ברשות ' עיתונאית ב". ללא חידוש הסכ�] אנשי תקשורת בכירי�[מנחי� בכירי� 
 .על הסכ� בלא שהרשות חתמה עמה 2008 עד נובמבר 2004מדצמבר 

 ‡È‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏÂ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÌÈ�˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· ÔÏ·˜ ˙˜ÒÚ‰
ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎÓ ‰ËÂ· ‰‚È¯Á. 

; 2009 חתמה הרשות על הסכ� העסקה קבלני ע� העיתונאית לשנה עד סו) נובמבר 2008בנובמבר 
 .ההסכ� כלל אפשרות הארכה לשנה נוספת

¯·Ó·Â�· ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á Ì¯Ë˘ ˘‚„ÂÈ 2008 ˙‡ ¯ÂËÙÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙Â˘¯‰ ‰˙�Ù ‡Ï 
 ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯˘˜˙‰‰250 , ÌÂÎÒ˘ ˙Â¯ÓÏ

‰¯Â˘È‡ ˙‡ ·ÈÈÁ È˙�˘‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ . 

 ובאוקטובר אותה שנה הודיע מנהל כוח אד� לעיתונאית 2009באוגוסט , 2008בדצמבר 
והוא א) ציר) , "הממונה על השכר" לפי דרישות שהתקשרות נוספת אתה תהיה בחוזה עבודה אישי

הרשות תפסיק את ההתקשרות " דרש סג
 הממונה על השכר ש2009במאי . להודעתו חוזה לדוגמה
הרשות לא "הוא הוסי) ש]". של עובד קבוע[ותעביר אותה לחוזה ] 'עיתונאית ב[הקבלנית ע� 

היא לא חתמה על חוזה ,  ע� הרשותהעיתונאית לא הגיעה להסכמה". תעסיק עובדי� בהסכ� קבלני
 שבהעדר חתימה על חוזה לא תוכל הרשות 2009ומנהל כוח אד� הודיע לה בדצמבר , עבודה אישי

חר) הודעתו של מנהל כוח אד� האריכה הרשות את החוזה .  ואיל"7.12.09�להמשי" ולהעסיקה מ
 .2010עד סו) מאי ' הקבלני של עיתונאית ב

ובאישורו של , הגיעו הרשות והעיתונאית להסכמה, עד סיו� הביקורתלאחר מו, 2010באוקטובר 
 .סג
 הממונה על השכר נחת� עמה חוזה אישי כעובדת מ
 המניי
 ברשות

של [אי
 עוררי
 שהעסקתה "ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש"יצוי
 שמנכ
תנאי החוזה האישי אינ� מ לגבי "י הסכ� קבלני והתמשכות המו"במש" השני� עפ] 'עיתונאית ב

 ". תקיני�

 ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰Ó ‰ÓÏÚ˙‰ ˙Â˘¯‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ‰‡·Â‰˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
 ˙Â˘¯ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈÒÈÒ· ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ˙Â�Â¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ˙ÂÙ˜˘Ó ‰Ï‡ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â ‰˙Â‡

˙È¯Â·Èˆ .È˙Ï· ÔÙÂ‡· „·ÂÚ Ï˘ ˙Î˘Ó˙Ó ‰˜ÒÚ‰-ÌÈ‡˙Ó ,‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÈÏ· , ˙Ï·˜ ‡Ï·
È¯Â˘È‡ È„ÂÒÈ Ï˘Î ˙Ù˜˘Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙ÂËÏÁ‰Ï „Â‚È�·Â ÌÈ˘¯„�‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ 

˙Â˘¯‰ ˙ÂÏ‰�˙‰· .„È˙Ú· ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ÌÈ¯˜Ó ˙ÚÈ�Ó ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ËÂ˜�Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ. 

3.  ‚  È ‡ � Â ˙ È Ú':  כמגיש תכנית '  החליטה הרשות להתחיל בהעסקת עיתונאי ג2008בינואר
, ל הרשות"מנכ, ר הרשות" בהשתתפות יו2008ואר בפגישה שהתקיימה בפבר. בטלוויזיה בעברית

דאז של הרשות סיכמו הנוכחי� ) בפועל(ל משאבי אנוש "סג
 הממונה על השכר באוצר וסמנכ
בתו� .  חודש18יהיה לתקופה קצובה של עד "הסכ� קבלני ש' שהרשות תחתו� ע� עיתונאי ג

 " ]אנשי תקשורת בכירי�[נטי� בהתא� לעקרונות שנקבעו לחוזי טאל, התקופה יעבור לחוזה אישי
 ).ההדגשה במקור(

. טר� תחילת עבודתו הוא לא חת� עמה על חוזה. 2008החל לעבוד ברשות בפברואר ' עיתונאי ג
העיתונאי , לדברי מנהל כוח אד�.  שלח לו מנהל כוח אד� חוזה לחתימה2008בפברואר ובאפריל 

פיעו בהסכמי הרשות כמו תוספת ימי חופשה סירב לחתו� עליו הואיל והיו לו היו דרישות שלא הו
 . והתחייבויות להעלאת שכר
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כי הרשות ממשיכה להעסיק עובדי� או נותני שירותי� "ל וקבע "ר הרשות למנכ" פנה יו2008ביולי 
מהווה מקור להלנות , נוגד כללי מינהל תקיני�, נוהל זה הינו נוהל פסול. קוד� לחתימה על חוזה
‡·˜˘Ú·˙˙ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÌÈ‚¯„‰ ÏÎ· ÌÈÏ‰�ÓÏ ¯È‰·‰Ï Í ‡˙ . נגד הרשותשכר ולריבוי תביעות כ

Ú ¯˘Â‡˘ ‰ÊÂÁ ˙ÓÈ˙ÁÏ Ì¯Ë ‰˜ÒÚ‰ ¯˘‡È˘ Ï‰�ÓÓ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ¯Î˘"˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ È. רצוי 
  ).ההדגשה במקור" (א" לגבי הקיימי� אי
 להמתי
 לו, לקבוע או לרענ
 נוהל העסקה וקבלה לעבודה

הודיע אחד מהמנהלי� בטלוויזיה בעברית , � כבקשתור הועברה למנהלי"לאחר שהבהרת היו
ל שכבר חודשי� הוא מתריע על העסקת עובדי� ללא חוזה חתו� ולמרות ההתרעות הרבות "למנכ

' ל לגבי שיבו( עיתונאי ג"המנהל ביקש את הוראות המנכ. לא נחתמו חוזי� ע� כמה עובדי� בכירי�
העיתונאי המשי" . ל חוזה ע� הרשותבלוח השידורי� מאותו ערב מאחר שהוא טר� חת� ע

 .בעבודתו ג� לאחר מועד זה

אי
 להעסיק שו� עובד שתנאי " אשרר הוועד המנהל החלטה קודמת שלו ש2008בספטמבר 
באותו החודש ". לרבות עובדי� בחוזה שלא חתמו עליו, העסקתו לא סוכמו בכתב ע� אג) כוח אד�

א� "לא חתו� על החוזה וקבע ש' � כ" שעיתונאי גל שלא נית
 להשלי� ע"ר הרשות למנכ"הודיע יו
 חתמה הרשות על חוזה העסקה 2008בסו) אוקטובר .  תופסק עבודתו�" לא נית
 לגמור באופ
 סביר

 .  חודשי�23�ל, 2009למפרע מתחילת פברואר ועד לסו) ' קבלני ע� עיתונאי ג

 ]'עיתונאי ג[מ ע� "והמ" ש2010ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר "מנכ
עוד הוסי) ". תחילת העסקתו] את[לא נית
 היה לדחות ] מפאת צרכי הטלוויזיה[התאר" אול� 

לתפקיד היא ראויה ולא ] 'עיתונאי ג[כבר ברור היה שבחירתו של , משנחת� החוזה"ל ש"המנכ
 ".2009הייתה סיבה שלא להתחייב עד סו) שנת 

˙Â˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‚ È‡�Â˙ÈÚ ÌÚ ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ‰È‰  ' ÏÎ ¯·„·
Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÏÁ˙‰ È�ÙÏ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á· Ì˙Â‡ Ô‚ÚÏÂ Â˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,Î�Ó‰" Ï

¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ô‚Ò Ï˘ ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ÏÚÙ , ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ Ô‰ÈÙÏ˘
 È˘È‡ ‰˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁÏ È‡�Â˙ÈÚ‰)˙Â˘¯‰ „·ÂÚ Ï˘Î ( ¯Á‡Ï18‰˜ÒÚ‰ È˘„ÂÁ  . 

. נדונה ההתקשרות בוועדת המכרזי�, לאחר שהרשות חתמה אתו על החוזה, 2008רק בנובמבר 
 250 והעבירה אותה לאישור ועדת 66הוועדה סיווגה את ההתקשרות בדיעבד כפטורה מחובת מכרז

 .שאישרה אותה

תסתיי� ' ל הרשות שהעסקתו של עיתונאי ג"לית משאבי אנוש למנכ" הודיעה סמנכ2009בדצמבר 
 2010בפברואר . החוזה לא נחת�. ולפיכ" שלחה אליו חוזה אישי לחתימה כמקובל, ו) החודשבס

ל הרשות החליט לאשר "לית למשאבי אנוש שמנכ"ל כספי� ולסמנכ"הודיע מנהל כוח אד� לסמנכ
 מבלי סיווגו כפטור ממכרז 2010את הארכת החוזה הקבלני למפרע מתחילת ינואר ועד סו) פברואר 

 . 250מכרזי� ובלי אישורו בוועדת בידי ועדת ה

ל הכספי� בבקשה לאשר תשלו� מקדמות "ל לסמנכ"מספר ימי� לאחר מכ
 פנתה עוזרת המנכ
מדובר בהתקשרות "ל הכספי� השיב כי "סמנכ. מחשש שהרשות תואש� בהלנת שכר' לעיתונאי ג

 שיש לקבל הוא ציי
. ומקדמה תשול� בכפו) לקבלת הנחיה מתאימה, "קבלנית אשר תוקפה פג
הוא קבע שבהיעדר . החלטה ובהתא� לה לאשר את ההעסקה בוועדת מכרזי� ולהארי" את החוזה

 .בעייתי' החלטה וחוזה חתו� המש" העסקתו של עיתונאי ג

ל לשל� את מלוא שכרו של "הורה המנכ, ל הכספי�"כי בניגוד לדעתו המקצועית של סמנכ, נמצא
 .העיתונאי לפי החוזה שפג תוקפו

__________________ 
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 אישרה את 250 סיווגה ועדת המכרזי� את ההתקשרות כפטורה ממכרז וועדת 2010מרס רק ב
 סיווגה ועדת 2010ביוני . 2010עד סו) אפריל ' הארכת ההתקשרות בחוזה קבלני ע� עיתונאי ג

ברשות . המכרזי� של הרשות את ההתקשרות עמו כפטורה ממכרז בדיעבד עד סו) מאי אותה שנה
לאחר דרישות חוזרות ונשנות של סג
 הממונה על השכר . ות של החוזהלא נמצאו הארכות חתומ

 . ע� העיתונאי חוזה העסקה אישי כעובד מ
 המניי
 ברשות2010נחת� בספטמבר 

ל הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שעל מנת לשמור על רציפות השידור ויציבותו הוא "המנכ
 . שא ומת
 אינטנסיבי עמובחר להעסיק את העיתונאי ללא חוזה תו" ניהול מ

 שההחלטות על המש" 2010לית משאבי אנוש מסרה למשרד מבקר המדינה בנובמבר "סמנכ
, העסקת העיתונאי בחוזה קבלני ולא בחוזה אישי נמסרו בעל פה על ידי סג
 הממונה על השכר

 .שככלל אי
 הוא מאשר התקשרויות שלא בכתב, כאמור, ואילו סג
 הממונה על השכר מסר

 2010לית משאבי אנוש מסרו בתשובת� למשרד מבקר המדינה בנובמבר "ל הכספי� וסמנכ"מנכס
שה� אמנ� התריעו על ההעסקה והביעו את עמדת� המקצועית אול� מי שקיבל את ההחלטה בסופו 

ככל שהייתי שות) "מנהל כוח אד� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ש. ל"של דבר היה המנכ
פ ולא חסכתי מאמ( "הבעתי את עמדתי המקצועית בכתב ובע, לקבלת החלטותבתהליכי� שהוליכו 

במקרי� מסוימי� הועמדתי במצב שבו סוכמו תנאי� מראש ע� , ואול�. למע
 מינהל תקי
 ושקיפות
ונאלצתי להתמודד ולהשלי� את ההלי" המנהלי ) מ"בלא שהייתי שות) למו(כוכב כזה או אחר 

 ". בהמש"

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰� ,Î�Ó‰ Ì‡" Ï˘ Ì˙Ú„ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÏÂÚÙÏ ˘È˘ ¯Â·Ò ‰È‰ Ï
˙Â˘¯· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡˘Â� , ÈÏÏÎ ˙‡ Ì‡Â˙ ¯·„‰ Ì‡ ˜¯ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰

¯Â„Ò ÍÈÏ‰ ¯Á‡Ï ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ,˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ „ÚÂ˙ÓÂ ˜ÓÂ�Ó . ÂÈË¯Ù˘ ‰¯˜Ó·
ÍÎ ÌÈ¯·„‰ Â˘Ú� ‡Ï ÏÈÚÏ Â‡·Â‰. 

· ˙Â·Â˘˙‰ÓÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó‚ È‡�Â˙ÈÚ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÈÈ�Ú ,' Ï˘ ‰�ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ
ÈÂ˜Ï ÏÂÙÈË .Î�Ó ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ‰¯˜Ó Ï˘ ÂÈË¯Ù Ì‚" ˙ÂËÏÁ‰‰ È¯ÂÁ‡Ó „ÓÚ ˙Â˘¯‰ Ï

ÍÎÏ Â‡È·‰˘ . 

 

✯ 

 

· ‰˜ÒÚÂ ÔÂ�Î˙ ‡ÏÏ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÏÚÙ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰"˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎ " ‰¯ÈÚ·‰˘
‰ÓˆÚ· :Î�Ó‰"Â˘ ÂÏ Â�˙�˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ „Â‚È�· ÏÚÙ Ï ˙Â˘¯· ÛÒ‰ È¯Ó-Î�ÓÒ‰ " ÌÈÏ

˘Â�‡ È·‡˘ÓÏÂ ÌÈÙÒÎÏ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ô‚Ò ÔÎÂ Ì„‡ ÁÂÎ Ï‰�Ó . ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
Â�˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó˘ ÏÂÚÙÏ. 

 

 עבודה פרטית 

עובדי� אלה זוכי� לחשיפה .  אנשי תקשורת בכירי�25הרשות העסיקה במועד הביקורת , כאמור
 .  לפתוח עבור� פתח לעבודה פרטית ולהכנסה נוספתשיש בה כדי, נרחבת בטלוויזיה וברדיו

החלי) נוהל קוד� )  הנוהל החדש�להל
  (2009מינואר " עבודה פרטית"נוהל הרשות העוסק ב
עבודה בשכר "כ" עבודה פרטית"בשני הנהלי� הוגדרה ).  הנוהל היש
�להל
  (1988�באותו עניי
 מ
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וזאת מחו( למסגרת תפקידו של עובד , וחי�או שלא בשכר או עיסוק שמטרתו קבלת הכנסה או רו
 ".ברשות

העובד יפנה . בשני הנהלי� נקבע שבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית תוגש לפני מועד תחילתה
יפרט את תפקידו ברשות וימסור פרטי� על , בכתב למנהל החטיבה על גבי טופס מיוחד לכ"

ובד הרשות תיעשה רק באישור בכתב כל עבודה פרטית של ע", לפי הנוהל היש
. העבודה הפרטית
וזה , מנהל החטיבה יעביר את המלצתו למנהל המדיה, לפי הנוהל החדש". ל הרשות"מראש של מנכ

ההחלטה למת
 . "ל משאבי אנוש"יעביר אותה לחוות דעת של הייעו( המשפטי ולאחר מכ
 לסמנכ
 ". ד הגשת הבקשה ימי� ממוע30ישיב לעובד בתו" ]ש... [א"ל כ"היתר נתונה בידי סמנכ

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שאנשי תקשורת בכירי� הגישו בקשה להיתר לעבודה  .1
 : להל
 פרטי�; ולמרות זאת ה� המשיכו לעסוק בה ללא היתר, היא לא אושרה לפי הנהלי�, פרטית

„ )א(  È ‡ � Â ˙ È Ú': הגיש עיתונאי ד2007 באוגוסט  ' 
בקשה לאישור עבודה פרטית בעיתו
מדובר בבקשה "ל היא קבעה ש"בחוות דעת שהעבירה היועצת המשפטית למנכ. תפוצה�י רביומ

בשימוש בחומרי� שהעובד מקבל עבור רשות השידור , לעבודה נוספת בתחו� עיסוקו של העובד
דברי� אלה יכול שייצרו ניגוד ענייני� בי
 תפקידו . בתוק) תפקידו ברשות ואולי א) באות
 שעות

 ". לא נית
 לאשר את הבקשה"לפיכ" ".  לבי
 תפקידו בעבודה הנוספתשל העובד ברשות

' ל פנה ליועצת המשפטית באותו החודש בבקשה לבחו
 שוב את בקשתו של עיתונאי ד"המנכ
היועצת המשפטית ענתה . בטענה שאי
 ניגוד ענייני� בי
 עבודתו בעיתו
 לבי
 עבודתו ברשות

עלי" , ת את מדיניות הרשות ואת הנוהל הקיי� היו�א� ברצונ" לשנו"ו, שעמדתה בעינה עומדת
 ".להחלטתו, עמדת" לדיו
 בוועד המנהל] את[להביא 

באותו החודש הוא . למרות שלא היה לו אישור לכ", לעבוד בעיתו
'  החל עיתונאי ד2008באפריל 
 ביוני ".ל"הנ] הפרטית[קיבלתי ג� את אישור" לעבודה "ל הרשות וטע
 שבשיחה ביניה� "פנה למנכ

ל אישר "ושני עובדי� נוספי� טענו כי המנכ' ל וציי
 שעיתונאי ד" פנה מנהל כוח אד� למנכ2008
ל שיעביר אליו את האישור "מנהל כוח האד� ביקש מהמנכ. לה� לעבוד עבודה פרטית מחו( לרשות

 . ל השיב למנהל כוח אד�"בבדיקת משרד מבקר המדינה לא נמצא שהמנכ. לכ"

ג� א� הבעתי בעל פה הסכמה עקרונית "ל הרשות ש"מבקר המדינה מסר מנכבתשובתו למשרד 
 ". על פי הנוהל, להגיש בקשה בכתב] העיתונאי[הנחיתי את , לעבודתו הפרטית

Î�ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ì�Ó‡˘ ˙Â˘¯‰ Ï ,Ô˘È‰ Ï‰Â�‰ ÈÙÏ , ‰„Â·Ú ¯Â˘È‡
Î�Ó‰ ˙ÂÎÓÒ· ‰È‰ ˙ÈË¯Ù"Ï , ˘‡¯Ó ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÌÏÂ‡·˙Î·Â . ÏÚ· ¯Â˘È‡ Ô˙Ó

‰Ù ,˙È�Â¯˜Ú ‰ÓÎÒ‰ Ô˙Ó ˙Â·¯Ï ,Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÚ ‡Ï . 

וביקש ממנו שימלא טופס בקשה '  פנה מנהל כוח אד� לעיתונאי ד2008באוגוסט ובאוקטובר 
עבד עבודה ' לאחר שעיתונאי ד. העיתונאי לא עשה כ
. לעבודה פרטית כדי שידונו מחדש בבקשתו

 ומסר 2009בינואר ) בפועל(פנה אליו מנהל הטלוויזיה בעברית ,  אישור כעשרה חודשי�פרטית ללא
להפסיק מיידית מלבצע כל עבודה פרטית "לית משאבי אנוש עליו "לו שבהתא� להוראת סמנכ

 ".מחו( לרשות מכיוו
 שאי
 ל" אישור לכ"

לית " אישרה סמנכ2009בפברואר . בקשה להמש" עבודתו בעיתו
'  הגיש עיתונאי ד2009בינואר 
שהבקשה , משאבי אנוש את הבקשה בהתא� לחוות דעת נוספת של מחלקת הייעו( המשפטי

או /ו,  כספית מסחרית�תאושר בכפו) להצהרה שעבודתו הפרטית אינה קשורה באופ
 כלשהו 
ועבודתו הפרטית לא תפגע , חובת הנאמנות הראשונה שלו היא לרשות, עניינית ע� תפקידו ברשות

 2010�ב. 2009האישור נית
 עד סו) . בודתו ברשות ובאינטרס של הרשות או של הציבור הרחבבע
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בעקבות . לכתוב בעיתו
 למרות שלא הגיש בקשה לעבודה פרטית בשנה זו' המשי" עיתונאי ד
 .ל לבדוק את הנושא לגבי אותה שנה"הביקורת הנחה המנכ

‰ )ב(  È ‡ � Â ˙ È Ú': הטלוויזיה בעברית אישור לעבודה מ'  ביקש עיתונאי ה2009 בפברואר
. ש קבעה שאי
 מניעה לאשר את העבודה הפרטית תו" הסדר של ניגוד ענייני�"סגנית היועמ. פרטית

 להמשי" את העבודה הפרטית ג� ' ביקש עיתונאי ה2010בינואר . בהתא� לכ" אושרה בקשתו לשנה
לטענת . גוד ענייני� מובהקהלשכה המשפטית קבעה שאי
 לאשר את הבקשה בטענה של ני. 2010�ב

הינה פוגעת ; תפקידו] את[פוגעת ביכולתו של העובד לבצע "עבודה זו , הלשכה המשפטית
הינה קושרת את העובד ע� מוסד הקשור קשר ; באינטרס רשות השידור ובאינטרס הציבור הרחב

 ). רההדגשה במקו" (וכ
 הינה פוגעת במעמדו של העובד ברשות ;ע� הרשות ומסחריענייני 

מאז קבלת "ולמנהלו הישיר וטע
 ש) בפועל(למנהל הטלוויזיה בעברית , ל" פנה למנכ'עיתונאי ה
בסיס ההתנגדות , האישור לפני שנה לא חל שינוי עובדתי במצב למעט נות
 חוות הדעת ולדבריו

בחוות הדעת הנוגע לניגוד ענייני� הוכח כבר כתיאורטי בלבד ובמבח
 המעשה במהל" שנת 
איני יכול וג� לא יהיה נכו
 והוג
 כלפי כל הנוטלי� ... נוכח התחייבותי...  לא היו כל תקלותהעבודה

". אבקש" לאפשר לי לסיי� את תפקידי ולהארי" את האישור המבוקש. בו חלק להפסיקו באמצע
מבדיקה נוספת שערכנו בהתא� "ל ש" הודיעה הלשכה המשפטית של הרשות למנכ2010בפברואר 

 ". אנו בדעה שאי
 מנוס מלסרב לבקשתו...  פרטיתלנוהל עבודה

‰ È‡�Â˙ÈÚ ÈÎ ‡ˆÓ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··' È�ÂÈ „Ú ˙ÈË¯Ù‰ Â˙„Â·Ú ˙‡ ÍÈ˘Ó‰ 
2010¯Â˘È‡ ÈÏ· . 

ל הרשות " כי סיכ� ע� מנכ2010 מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 'עיתונאי ה
 . וכ" נהג2010ד יוני ע) בעקבות התחייבותו(שימשי" את עבודתו הפרטית 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�Ó"‰ È‡�Â˙ÈÚÏ Â¯˘‡· ‰¯Â˘Î ‡Ï ‚‰� ˙Â˘¯‰ Ï' ÍÈ˘Ó‰Ï 
˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ „Â‚È�· ˙ÈË¯Ù‰ Â˙„Â·Ú ˙‡. 

לסתור אינטרסי� ... לא תאושר עבודה פרטית כאשר עבודה זו עלולה"בנוהל היש
 נקבע כי  .2
  ".של הרשות

לא תותר עבודה פרטית נוספת לעובדי " התקבלה החלטה ש1995נהל ממרס בישיבת הוועד המ
ג� ". בי
 בטלוויזיה ובי
 ברדיו, הרשות במסגרת בעלי הזיכיו
 של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

העובד , מניעת עובד של רשות השידור" ש2001בית הדי
 האזורי לעבודה קבע בפסק די
 מספטמבר 
... במקביל לעבודתו ברשות השידור, במדיו� הטלוויזיה אצל רשות מתחרהמלעבוד , במדיו� הרדיו

 . 67"הינה פעולה לגיטימית של רשות השידור

לא , ברדיו או בטלוויזיה: עובד המועסק במדיו� של הרשות" קבע ש2009הנוהל החדש מינואר 
דור לא יעבוד עובד המועסק ברדיו ברשות השי', כ" לדוג(יקבל היתר לעבודה פרטית במדיו� זהה 

 )".עובד המועסק בטלוויזיה ברשות השידור לא יעבוד בערו( טלוויזיה אחר, בערו( רדיו אחר

להל
 ; בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצאו עובדי� שעבדו עבודה פרטית בגו) שידור זהה
 :דוגמאות

__________________ 

 .פורס� בנבו, ¯˘Ò�¯Ù '¯Â„È˘‰ ˙Â � 2501/00א "בש  67



 ב61דוח שנתי  464

Â )א(  ˙ È ‡ � Â ˙ È Ú':  ו העובדת בטלוויזיה בעברית וברדי'  הגישה עיתונאית ו2008באפריל
היועצת המשפטית לא אישרה . בקשה לאישור עבודה פרטית בהגשת תכנית בערו( טלוויזיה אחר

מדובר בבקשה לעבודה נוספת " היא קבעה ש2008ל ממאי "ובחוות דעתה למנכ, את בקשתה
דברי� אלה יוצרי� ניגוד ענייני� בי
 תפקידה של . בערו( מתחרה, בתחו� עיסוקה של העובדת


'  הודיע מנהל כוח אד� לעיתונאית ו2008ביולי ".  תפקידה בעבודה הנוספתהעובדת ברשות לבי
 חשש לניגוד �ל אשר החליט בנסיבות המקרה "י המנכ"נדונה ע... בקשת" לעבודה פרטית"ש

 ". לא לאשרה�ענייני� 

 מגישה 'לית משאבי אנוש ומינהל שבפועל עיתונאית ו"ש לסמנכ" דיווחה סגנית היועמ2008ביולי 
מנהל , ל" התקיימה פגישה בנושא בנוכחות המנכ2009בפברואר . כנית בערו( טלוויזיה אחראת הת

בפגישה הסביר מנהל . לית משאבי אנוש"ש וסמנכ"סגנית היועמ, המדיה שבה עובדת העיתונאית
‡Ó ‰Ï·È˜˘ ‰Ù ÏÚ· ¯Â˘È‡˙ בהסתמ" על ] לעבודתה הפרטית[התחייבה  "'המדיה שעיתונאית ו

Î�Ó‰"Ï) "ל הרשות החליט לאפשר לה להשלי� את עבודתה הפרטית "מנכ). ינה במקורההדגשה א
 ". כי חסר רק כחודש לסיומו ולהסביר לה שבעתיד חייבת לקבל היתר מראש על פי הנהלי�"

Î�Ó˘ ‰„·ÂÚ‰"Â ˙È‡�Â˙ÈÚÏ ‰Ù ÏÚ· ¯˘È‡ ˙Â˘¯‰ Ï' ¯Â„È˘ ÛÂ‚· ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· ˜ÂÒÚÏ 
 Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏÂ ˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â�Ï „Â‚È�· ¯Á‡ È˙Ï· ‰ÏÂÚÙ ˙Ù˜˘Ó ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰

‰�È˜˙ . 

 עניינה נדו
 2009בספטמבר .  אישור להמש" עבודתה הפרטית' בקשה עיתונאית ו2009ביולי 
סגנית , מנהל כוח אד�, מנהל המדיה שבה עבדה העיתונאית, ל"בוועדת חריגי� בהשתתפות המנכ

יה שהיות שהעיתונאית היא עובדת בוועדת החריגי� ציי
 מנהל המד. היועצת המשפטית ומנהל נוס)
 
לפיכ" ,  ולשפר את תנאי השכר שלה א" אי
 לו אפשרות לכ"68"אותה 9ֵר'ְלַצ"מצוינת הוא מעוניי

בתנאי שלא ... לאשר לה עבודה פרטית"הוועדה החליטה . הוא ממלי( לאשר לה עבודה פרטית
קבות החלטת הוועדה בע". של הערו( הראשו
] זמ
 צפיית שיא[תשודר בשעות פריי� טיי� 

 . 2010 את עבודתה הפרטית עד סו) ינואר 'המשיכה עיתונאית ו

¯Î˘ È‡�˙ ¯ÂÙÈ˘Ï ÈÚˆÓ‡ Â�È‡ ÌÈÏ‰�Ï „Â‚È�· ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ¯Â˘È‡˘ ˘‚„ÂÈ . 

 שעיקר עבודתה של עיתונאית 2010ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר "מנכ
לכ
 לא נית
 לראות בכ" הפרה של " רק פע� בשבוע ווהיא מופיעה בטלוויזיה,  הוא ברדיו'ו
 ]".הנוהל[

 Â‡ ‰Ê ˙¯Â˘˜˙ ÈÚˆÓ‡· ˙Â˘¯‰ „·ÂÚ ÚÈÙÂÓ ‰·˘ ˙Â¯È„˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÔÈ‡ ˘„Á‰ Ï‰Â�·
¯Á‡ . ÏÚÙ ‰¯Î˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ¯Á‡ ˙¯Â˘˜˙ ÈÚˆÓ‡· ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ˙È‡�Â˙ÈÚÏ Â¯˘‡·

Î�Ó‰"‚ˆÈÈÓ Ï‰Â�‰˘ ‰ÓÏÂ Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· Ï . 

ÚÊ )ב(  ˙ È ‡ � Â ˙ È':  מהטלוויזיה בעברית בתכנית '  השתתפה עיתונאית ז2008ממאי
העיתונאית לא הגישה בקשה בכתב לפני תחילת . טלוויזיה בערו( מתחרה בשעות צפיית השיא

ל הרשות בעניי
 השתתפותה " ללשכת מנכ' פנתה עיתונאית ז2008ביולי . כנדרש, עבודתה הנוספת
' חוסר שביעות רצו
'ולפיה קיי� ... בעקבות הודעה טלפונית שהגיעה", לדבריה, בתכנית הטלוויזיה

היא הסבירה שהחליטה להשתת) בתכנית לאחר ]". מהשתתפותה בתכנית... [ברשות השידור

__________________ 

 . מונח עממי שכוונתו להיטיב+ 7ֵר'ְלַצ  68



 465 רשות השידור

התייעצות ובתיאו� מלא ע� דוברות הרשות ומשרד יחסי הציבור ששירותיו נשכרו על ידי הרשות 
... ל הרשות ומנהל"על ידי מנכ"שהשתתפותה אושרה העיתונאית קבעה . במטרה לקד� את תדמיתה

 ". שא) הביע תמיכה מפורשת בכ"] בטלוויזיה[חטיבה 

 2008לית משאבי אנוש שכבר במכתב מאפריל "ש לסמנכ"באותו החודש מסרה סגנית היועמ
החליטה , בהמש" לאישור בעל פה שקיבלה ממנו"ל היא הודיעה לו ש" למנכ'ששלחה עיתונאית ז

". לא נית
 על פי הוראות הנוהל ואינו תק)) א� נית
(היתר זה ", לדברי הסגנית".תכניתלהשתת) ב
 . לית עדכו
 לגבי המש" הטיפול בעניי
"בסו) מכתבה היא בקשה מהסמנכ) ההדגשה במקור(

דרש מנהל כוח אד� ,  כשלושה חודשי� לאחר שהחלה להשתת) בתכנית הטלוויזיה2008באוגוסט 
הוא הודיע לה שלאחר מכ
 תידו
 בקשתה . 'טופס בקשה לעבודה פרטית' למלא 'מעיתונאית ז

 השיבה למנהל כוח אד� כי השתתפותה אושרה על ידי 'עיתונאית ז. ותימסר לה תשובה בכתב
התוכנית אמורה להסתיי� "במרס אותה שנה והוסיפה ש" הגורמי� הבכירי� ביותר ברשות השידור"

 מדוע אתה מבקש ממני לקיי� הלי" תיאורטי שאי
 לו כל כלל לא ברור לי, על כ
. בחודש הקרוב
ל למנהל כוח אד� והביע תמיהה מדוע "בהתייחסו לאותו מכתב פנה המנכ". השלכה מעשית

 לא הגישה בקשה רשמית 'עיתונאית ז. ל"הדרישה למלא את הטופס נשלחה ללא ידיעת המנכ
 .לעבודה פרטית ולא הפסיקה את השתתפותה בתכנית

' כוכבי'השתתפות� של "הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא סבור של "מנכ .3
מגיש או . רשות השידור בחיי התרבות והתקשורת באר( תורמי� לרשות השידור ומחזקי� אותה

מביאי� לתודעת הציבור את , ומופיעי� בפומבי בהקשרי� אחרי�... כתב המזוהי� ע� רשות השידור
המועסקי� בערוצי� המסחריי� ' כוכבי התקשורת, 'ככלל"ל כי "
 המנכעוד ציי". רשות השידור

אינני רואה סיבה לקפח את , מופיעי� באמצעי תקשורת שוני� לבד מזה המעסיק אות� בקביעות
 ".  של רשות השידור�' הכוכבי�'

Î�Ó‰ ˙·Â˘˙" ˙�˘Ó Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ Ï1995 , ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ ˙‡
 ˙�˘Ó2001 ˙‡Â  ¯‡Â�È· Û˜Â˙Ï Ò�Î�˘ ˘„Á‰ Ï‰Â�‰2009 , Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ ‰ÓÂˆÈÚ·

Î�ÓÎ"Ï .Î�Ó‰ ¯·Ò Ì‡" ÌÈ¯Á‡ ˙¯Â˘˜˙ ÈˆÂ¯Ú· ÌÈ¯ÈÎ· ˙¯Â˘˜˙ È˘�‡ Ï˘ Ì˙ÙÈ˘Á˘ Ï
˙Â˘¯Ï ÏÈÚÂ˙ ,˘„Á‰ Ï‰Â�· ˙‡Ê Ô‚ÚÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ . È„È ÏÚ ÂÚ·˜�˘ÓÂ ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï˘Ó

Ì‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÌÈ˘„Á ÌÈÏ‰� Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ . 

 

✯ 

 

 Ï˘ ‰ÈÏ»‰¿�ƒÏ „Â‚È�· Ô·Â¯· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ Ûˆ¯ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁÏÂ ˙Â˘¯‰ .˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Â¯·Ò Ì‡ Ì‚ ,Î�Ó‰ Ì‰·Â"Ï , ‰È‰ ÈÎ

È¯Â·Èˆ‰ ¯Â„È˘‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î· ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰· , ˙‡Â ‰ÈÏ‰� Û˜Â˙ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ÂÏËÈ· Ô‰
˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ .ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ÔÈ„ ˙Â‡¯Â‰ ÔÎÂ˙Ó ˙�˜Â¯Ó 

˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯Î ˙ÏÚÂÙ‰. 
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 העסקת נותני שירותי�

, מגישי�: הרשות נהגה במש" שני� להתקשר ע� נותני שירותי� עצמאיי� בתחומי עיתונאות והפקה
לביצוע )  2(;   במסגרת משרות בתק
)  1(ההתקשרות עמ� הייתה   . תחקירני� ועוד, בימאי�


התשלו� לה� היה באמצעות . לעבודה קבלנית למשימות מוגדרות)  3(;   תפקידי� שאינ� בתק
נות
 השירות הגיש לרשות חשבוניות על עבודתו וקיבל את התמורה ): ת" ש�להל
 (שוברי תשלו� 


 . לפיה

יצירה ת להעסקה זמנית ולתפקידי� בתחומי ה"מלכתחילה הועידה הרשות את אופ
 ההעסקה לפי ש
בלי יצירת ) נגני� ומתרגמי�, רקדני�, זמרי�: כמו(והאומנות שאינ� נכללי� בתפקידי עובדי הרשות 

אול� במהל" השני� הייתה העסקה . קבל
 עצמאי�מעביד בי
 הצדדי� אלא יחסי מזמי
�יחסי עובד
 על בעקבות ביקורת ציבורית. ת תחלי) להעסקת עובדי� קבועי� ונמשכה לאור" זמ
"באמצעות ש

ת לאור" " שקבעו כי העסקה בש70 ברשות וכ
 בעקבות פסקי די
69כ" ובעקבות דוחות פיקוח ובקרה
 לשנות את ההתקשרות ע� נותני 2003�החליטה הרשות ב, מעביד�זמ
 יכולה ליצור יחסי עובד

ומאז היא מעסיקה אות� כקבלני� באמצעות חוזה עבודה קבלני למשתת) , השירותי� העצמאי�
 ).ראו להל
( לעת ובמקרי� מסוימי� נתנה הלשכה המשפטית חוות דעת על העסקת� מעת. חופשי

לפי חוק חובת המכרזי� כל תאגיד ממשלתי כהגדרתו בחוק יתקשר בחוזה לביצוע עסקה על , כאמור
תקנות חובת המכרזי� מאפשרות לפטור ממכרז עסקה שנועדה להתקשרויות . פי מכרז פומבי

 ולפיה
 בקשה לפטור ממכרז 71בידור או הווי, אמנות, שעניינ� תרבות �לרכישת שירותי� ייחודיי
, כאמור. תובא לוועדת המכרזי� והיא תחליט על סיווג ההתקשרות בטר� ייחת� חוזה התקשרות

ח לשנה תובא ג� לאישור ועדת " ש250,000�התקשרות ע� נות
 שירותי� עצמאי שסכומה גדול מ
250. 

המפרט את הלי" ההתקשרות של "  הפקות חו(�תקשרויות ופיקוח נוהל ה" נכנס לתוק) 2008במרס 
הנוהל החדש החלי) נוהל ).  נוהל ההתקשרות�להל
 (הרשות ע� מפיקי תכניות חיצוניי� לרשות 

על הרשות לפנות לציבור ולבקש לקבל הצעות על ההפקה , לפי נוהל ההתקשרות. 1988יש
 משנת 
ה בהצעות ומחליטה על ההתקשרויות המתאימות ועדת ההתקשרויות של הרשות דנ; המבוקשת

מנהל הטלוויזיה מודיע בכתב ליוצרי� ולמפיקי� שהצעותיה� אושרו וה� מוזמני� לנהל ; לרשות
ועדת המכרזי� של הרשות ; משא ומת
 ע� הרשות על הצעת� ועל התמורה לתשלו� בעבור ההפקה

 מכרז וא� יש צור" להעביר את בודקת את התמורה להפקה ומחליטה א� לפטור את ההפקה מחובת
רק לאחר אישורי כל הוועדות מכיני� טיוטת הסכ� המועברת לבדיקה . 250הנושא לדיו
 בוועדת 

כבר בשלב המשא ומת
 מודיע מנהל , לפי הנוהל. ולאישור של היוע( המשפטי של הרשות
מ� בטר� הטלוויזיה בכתב למציעי� שאי
 לראות במשא ומת
 התחייבות של הרשות להתקשר ע

 . נחת� עמ� הסכ� סופי

ובלבד שהתקשרויות אלו "נוהל ההתקשרות מאפשר ג� קבלת הצעות שלא באמצעות פנייה לציבור 
 מתקציב כלל ההתקשרויות 30%י הנהלת הרשות ושלא יעלו על "יעמדו בתנאי ס) שייקבעו ע

א תהיה מגבלה ל"נקבע שבשנה זו ,  הייתה שנת מעבר לנוהל זה2008מאחר ששנת ". באותה שנה
 ".על אחוז ההתקשרויות שיבוצעו שלא בדר" של פנייה לציבור

משרד מבקר המדינה בדק את הליכי ההתקשרות של הרשות ע� שני נותני שירותי� עצמאיי� 
 :ולהל
 הממצאי�, בהתא� לנוהלי הרשות ולחוות הדעת של הלשכה המשפטית ברשות

__________________ 

) 'ÏÈÓ(„ÛÂÏ‡‰ ÁÂ ; "העסקה לפי שוברי תשלו�", 313' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„53‡) 2002 , מבקר המדינה  69
È„¯Â Ï‡Ù¯) 2000( ,27' עמ ;Â„"Â¯ Á"Ô‚Â‰ Á ,‚¯Â·ˆ�È‚ ,˙Â˘Â È�·‡ ')2001( ,59' עמ . 

 .400' עמ, 2001+א"תשס, ו"כר, ל, ע"פורס� בפד, ¯˘ÔÈÂÏ '¯Â„È˘‰ ˙Â � 359/99ע "ע  70

 ).11(3סעי.   71
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 'העסקת עיתונאי ח

שהיה עיתונאי בכיר ברדיו ובטלוויזיה '  הרשות את עיתונאי ח העסיקה2001�1990בשני�  .1
 חתמה הרשות על הסכ� התקשרות בחוזה קבלני ע� 2006בדצמבר .  לסירוגי
 ת" שבאמצעות
מדצמבר , תקופת ההתקשרות נקבעה לשבעה חודשי�. להשתתפותו בתכנית טלוויזיה' עיתונאי ח

המשיכה הרשות להעסיק את , רות פג בסו) יוניא) שתוק) חוזה ההתקש. 2007 ועד סו) יוני 2006
 אישר מנהל כוח אד� ברשות 2007רק בדצמבר .  ללא הארכת החוזה2007עד סו) ' עיתונאי ח

 חתמה הרשות על חוזה ע� חברה שבבעלות 2008בינואר . הארכה בדיעבד של חוזה ההתקשרות
).  התכנית המלאה�להל
 (עות  שבו25להפקת תכנית שבועית ששודרה בטלוויזיה במש" ' עיתונאי ח
  .העיתונאי ג� הפיק וג� והנחה את התכנית, לפי החוזה

סוכ� כי תישקל הפקת ' ל הרשות לבי
 עיתונאי ח" בי
 מנכ2008בפגישה שהתקיימה ביוני  .2
ההתקשרות ע� העיתונאי הועלתה בישיבה של ועדת התקשרויות . עונה נוספת של התכנית המלאה

באוקטובר אותה שנה . והוועדה לא אישרה את ההתקשרות, 2008פטמבר של הרשות בתחילת ס
התקיימו דיוני� ברשות לגבי שילוב העיתונאי בתכנית טלוויזיה במתכונת שונה מהתכנית המלאה 

) 
הוחלט . שתופק על ידי הרשות באמצעות משאבי� פנימיי�)  התכנית המצומצמת�להל
עוד . עמו תהיה בהסכ� קבלני לפי מחיר קבוע לתכניתוההתקשרות , שהעיתונאי יערו" ויגיש אותה

יצוי
 ". לא תתחיל טר� חתימה על חוזה] המצומצמת[שו� פעולה בגי
 התכנית "ש, הוחלט בדיוני�
 .שעלות הפקת תכנית מצומצמת נמוכה מעלות הפקת תכנית מלאה

פירט לפניה את , לית משאבי אנוש"לסמנכ) בפועל(פנה מנהל הטלוויזיה בעברית , 2008בנובמבר 
ר לא להעלות מגישי� "הנחיית היו"המתכונת שנקבעה לתכנית המצומצמת ומסר לה שבעקבות 

] 'עיתונאי ח[אודה ל" על גיבוש מהיר וסיכו� העסקתו של , חדשי� לאוויר טר� חתימת הסכ� עימ�
 ".בהקד�

 המלי( 2008 בסו) נובמבר.  דנו ברשות במימו
 התכנית המצומצמת2008במהל" נובמבר ודצמבר 
לבדוק את היכולת לעמוד בעלויות התכנית קוד� ) בפועל(מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה 

בדצמבר ) בפועל(ל כתב למנהל הטלוויזיה בעברית "המנכ. החתימה על הסכ� שיחייב את הרשות
שהתוכנית עלולה לרדת לפני סו) העונה "יש לקחת בחשבו
 '  שבניסוח ההסכ� ע� עיתונאי ח2008

 ". של קיצוצי�ב

) בפועל(למנהל הטלוויזיה בעברית ) בפועל( מסר מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה 2009בינואר 
מנהל .  נדחה שידור התכנית וטר� נמצא מקור תקציבי למימו
72"עופרת יצוקה"שבגלל מבצע 

 ".אי
 טע� של ממש לקיי� את התוכנית וראוי להמתי
 עמה"החטיבה הערי" ש

ל הרשות "מנכ, 73לדברי העיתונאי. 'ל הרשות ע� עיתונאי ח" נפגש מנכ2009אר בתחילת פברו .3
 2009שהתכנית המלאה בהפקתו תשודר החל מאוגוסט או מספטמבר " תקיעת כ)"סיכ� איתו ב

 והסכ� ההתקשרות יהיה זהה לזה שהיה בי
 העיתונאי לרשות , 2008במתכונת ששודרה במהל" 

 . 2008�ב

כי שידור התכנית ' שרד מבקר המדינה שבפגישה זו הבהיר לעיתונאי חל מסר בתשובתו למ"המנכ
, ועדת התקשרויות, 74 ועדת טלוויזיה�כנדרש על פי הנהלי� , המלאה מחייב אישור כל הגורמי�

 . 250ועדת מכרזי� וועדת 

__________________ 

 .27.12.08+18.1.09+ל ברצועת עזה שהתרחש ב"מבצע צבאי רחב היק. של צה  72

 .באמצעות עורכת די המייצגת אותו  73
 . את לוחות שידורי הטלוויזיהועדה של מליאת רשות השידור הקובעת מדיניות ומאשרת   74
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ר הרשות דאז מסר "יו. ר הרשות דאז ידע על קיומה של פגישה"ל ציינו שיו"והמנכ' עיתונאי ח
ל "א" הוא הבהיר למנכ, התקיימו מגעי�" שידע ש2010תו למשרד מבקר המדינה מנובמבר בתשוב

 ". כי אי
 להתחייב בשו� מקרה לפני אישור ועדת טלוויזיה וכ
 וידוא מקור תקציבי

בישיבה . התכנסה ועדת ההתקשרויות', ל לעיתונאי ח"בהמש" לפגישה בי
 המנכ, 2009ביוני 
כי "שהתכנית באחריותו שהבהיר ) בפועל(של מנהל חטיבת החדשות הוקרא לחברי הוועדה מכתבו 

אינני מוצא ... 2009בשנת ] התכנית המלאה[לחטיבת החדשות אי
 תקציב לקיו� תוכנית חדשה זו 
אינני מבי
 כיצד אני מוזמ
 לוועדת ההתקשרויות על , החמור מכל]... המלאה[מקו� לדו
 בתכנית 

אני ממלי( שלא להעלות ... ו
 על שידורה והפקתה העתידיי�תכנית מתחדשת שלא התקיי� כל די
 ". את התכנית לוועדת ההתקשרויות טר� קיו� דיו
 מסודר על הצור" בשידורה

·‰˙‡�ÂÚ ˙˜Ù‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ Â�Á�‡  ÈÏ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï Ì‰: "ל הרשות ענה בתגובה למכתב"מנכ
]Á È‡�Â˙ÈÚÏ'[ ...Ú·"Ù] .מבצע עופרת יצוקה[ל עונה שעברה הורדנו לו את התכנית בש]ב ...[

˘ ÂÏ È˙ÁË·‰]·[‰�ÂÚÏ Â˙È‡ ¯˘˜˙� ‰‡·‰ ‰�˘ ,ÂÏ ÌÈ·ÈÂÁÓ Â�Á�‡ È˙Ú„Ï")  
ההדגשות אינ
 ). במקור

רוב " למשרד מבקר המדינה ש2010מסר בתשובתו מנובמבר ) בפועל(מנהל הטלוויזיה בעברית 
התחייב אישית בפני ל הצהיר שהוא "אול� המנכ, חברי הוועדה הביעו התנגדות להעלאת התוכנית

ל דח) להעלות את התכנית "המנכ... בעל פה ואי
 דר" אחרת אלא לאשר את התכנית] 'עיתונאי ח[
 ". לאוויר בהקד�] המלאה[

לשידור עונה נוספת באולפ
 הרשות ע� ] 'עיתונאי ח[מ ע� "כניסה למו"ועדת התקשרויות אישרה 
 ". המש" ההתקשרות ייבח
2009נקודות יציאה כל ארבע תוכניות כ" שבסו) שנת 

' ל הרשות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שהוא חש מחויבות מוסרית לעיתונאי ח"מנכ
ועדת ההתקשרויות שמעה את "לדבריו ". לנוכח העובדה כי התכנית לא שודרה בעונה הקודמת"

ונתנו ] איהעיתונ[של הגורמי� המקצועיי� בטלוויזיה אשר דנו בהצעתו של , עמדת� של כל החברי�
 ". לא השפיע על הוועדה"והדיווח שלו , "את המלצותיה�

לאחר שהתגלו מקרי� שבה� , ג� בעבר"ר הרשות דאז ש"בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר יו
ל "והמנכ, ר כי אי
 לו לעשות כ
"נאמר לו במפורש על ידי היו... ל שלא לפי הנהלי�"התחייב המנכ

חזר ]... 'עיתונאי ח[במקרה . ללא קבלת האישורי� הדרושי�הצהיר כי לא יתחייב בש� הרשות 
 ". ל לסורו"המנכ

Î�Ó Ô˙�˘ ‰ÁË·‰‰"˙Â˘¯‰ Ï ,¯‡Ï˜˘ ÈÎ„¯Ó ¯Ó ,Á È‡�Â˙ÈÚÏ ‰Ù ÏÚ· ' ¯Â„È˘ ¯·„·
‰�È˜˙ ‰�È‡ ˙È�Î˙‰ ;Î�Ó‰ ¯ˆÈ ÂÊ ‰ÁË·‰·" ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ï

È‡�Â˙ÈÚ‰ ,ÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÔÈÈ�Ú· ÔÂ„Ï ÔÂÎ�Ï ‡ˆÓ˘ ‡Ï· È�ÙÏ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙Ï‰�‰· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì
Á È‡�Â˙ÈÚÏ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰' . 

˙È�Î˙Ï Â„‚�˙‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙Ï‰�‰· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ , ˙„ÚÂ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÈÙÏÂ
‰‡ÏÓ‰ ˙È�Î˙‰ ˙‡ÏÚ‰· „„Èˆ Ì‰Ó „Á‡ ‡Ï Û‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰" .ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ " ˙Â˘¯‰ Ï˘- 

Î�ÓÒ" ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙‚Èˆ�Â ÌÈÙÒÎ‰ Ï-¯Á� Â„‚�˙‰ ‡Ï Î�Ó‰ ˙˘È¯„Ï ˙Âˆ" Û‡ ÏÚ Ï
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Â„‚�˙‰ .‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡ ,È˙Ï· ˙ÂÏ‰�˙‰ Û˜˘Ó-

‰Ï·˜Ï ÔÈ‡˘ ‰�È˜˙ . 

וסיכמו את לוח '  נציגי הרשות ע� עיתונאי ח2009נפגשו ביולי , לפי החלטת ועדת ההתקשרויות
 רות להארכת תקופת השידור עד  ותהיה אפש2009הזמני� לשידור ולפיו ישודרו התכניות עד סו) 

ביצוע ההתקשרות כפו) לחתימה על הסכ� וקבלת האישורי� "בישיבה נאמר לעיתונאי כי . 2010�ל
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אישור התוכנית מותנה במציאת מקור תקציבי ובאישור ועדת ]ו... [י רשות השידור"הנדרשי� ע
 ". המכרזי�

ת את ההתקשרות כפטורה ממכרז ולפני בטר� סיווגה ועדת המכרזי� של הרשו, 10.8.09�יצוי
 כי ב
לקבוע ) בפועל(ל הרשות למנהל הטלוויזיה בעברית "הורה מנכ', חתימת החוזה ע� עיתונאי ח

בטלוויזיה החלו . 23.8.09�לתכנית יו� ושעת שידור ולטפל בכל ההיבטי� הנוגעי� לשידורה החל ב
מכרזי� את ההתקשרות כפטורה  סיווגה ועדת ה12.8.09�ב. בהכנות אינטנסיביות לקראת שידורה

 אישרה 250לא נמצא שוועדת . 250בגלל סכו� ההתקשרות הועבר אישורה להחלטת ועדת . ממכרז
 .אותה

ביקש להבטיח כי אכ
 ישוריינו כל האמצעי� "ל הרשות מסר למשרד מבקר המדינה כי "מנכ

 כדי להורות אי אפשר היה להמתי
 עד לרגע האחרו... ל"שיאפשרו הפקת התכנית במועד הנ

 ".להתכונ
 לשידור

הודיע מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה , שבוע לפני המועד המשוער להעלאת התכנית, 16.8.09�ב
מנהל הטלוויזיה בעברית ; שהוועד המנהל לא אישר באותו שלב את שידור התכנית, )בפועל(
יודיעו לו שתשודר מכתב בנדו
 ובמקביל ' ל ישלח לעיתונאי ח"הודיע שסוכ� שהמנכ) בפועל(

 .2008�תכנית במתכונת המצומצמת שסוכמה עמו ב

וציי
 כי באותו היו� נודע לו באופ
 אקראי כי הרשות ) באמצעות באת כוחו(פנה לרשות ' עיתונאי ח
העיתונאי דרש שהרשות תפצה אותו על ". החליטה במעמד צד אחד כי התוכנית לא תעלה לאוויר"

 פגישה בהשתתפות מנהלי� 23.8.09�עקב טענותיו התקיימה ב. לוההוצאות ועל הנזקי� שנגרמו 
לפי הסכ� קבלני במש" ' ובה סוכ� כי הרשות תעסיק את עיתונאי ח, בטלוויזיה בעברית והעיתונאי

 24.8.09�ב.  בסכו� חודשי קבוע עבור שירותיו המקצועיי� מדי שבוע2009שנה למפרע החל מיולי 
סגנית . יוטת החוזה הקבלני הועברה ללשכה המשפטיתט. ל הרשות את הסיכו�"אישר מנכ

מאחר ששכר קבוע , ש קבעה כי החוזה המוצע מתאי� להעסקת עובד ולא להעסקת קבל
"היועמ

 . מתאי� לעובד ולא לקבל

ל את חברי הוועד המנהל שבשל מצבה הכלכלי של הרשות ברצונו לשלב את " עדכ
 המנכ7.9.09�ב
בסו) ". ובזה נגמור את הסיפור"לאחר ביטול התכנית המלאה בתכנית מצומצמת ' עיתונאי ח
י "לא נית
 לחתו� על הסכ� בטר� יאושר ע"ל ש" התריע מנהל כוח אד� לפני המנכ2009ספטמבר 

מטעמי� אלה מציע לכנס את כל הגורמי� הנוגעי� בדבר כדי להשלי� ...' 250ועדת 'ועדת מכרזי� ו
ש למנהל כוח אד� " פנתה סגנית היועמ2009באוקטובר . "מ באופ
 מסודר וללא שגיאות"המו] את[

חוזה של עובד ולא של קבל
 בגלל אופי ההתקשרות ' והזכירה לו כי לדעתה יש להכי
 לעיתונאי ח
 . עמו וביקשה את התייחסותו לכ" לפני התכנסות ועדת המכרזי�

מנהל כוח . רה ממכרזכפטו' באותו החודש התכנסה ועדת המכרזי� לדיו
 בסיווג העסקת עיתונאי ח
הוועדה החליטה שלא לדו
 ". 2009התחיל לעבוד בחודש יולי "אד� מסר לוועדה שהעיתונאי כבר 
והואיל ועקרונות הסכ� , "הנושא אינו בשל להחלטת הוועדה"בנושא ההתקשרות עמו מאחר ש

 .העבודה לא היו מגובשי�

 ¯·Ó·Â� ˙ÏÈÁ˙· ˜¯2009 È�Ï·˜ ‰ÊÂÁ ÏÚ Ì„‡ ÁÂÎ Ï‰�Ó Ì˙Á Á È‡�Â˙ÈÚ ÌÚ 'Ó Ú¯ÙÓÏ-
1.7.09 „Ú 31.8.10) 14ÌÈ˘„ÂÁ ( ,Ó ¯˙ÂÈ ‰È‰ ÏÏÂÎ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒÂ-250,000˘ "Á .

 ‰¯ÂËÙÎ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰‚ÂÂÈÒ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ì˙Á� ‰ÊÂÁ‰˘ ˘‚„ÂÈ
Ê¯ÎÓÓ ,Î�Ó‰ È�ÙÏ ÚÈ¯˙‰ Ì„‡ ÁÂÎ Ï‰�Ó˘ Û‡" ‰ÊÂÁ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ Ô˙È� ‡Ï˘ Ï" Ì¯Ë·

Ú ¯˘Â‡È" ˙„ÚÂ ÈÌÈÊ¯ÎÓ" , ˙„ÚÂÂ˘ Û‡250 ‰Î˘Ï‰˘ ‰„·ÂÚ‰ Û¯ÁÂ ‰· ‰�„ ‡Ï 
‰ÊÂÁ‰ ÁÒÂ� ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡ÏÂ È�Ï·˜ ‰ÊÂÁÏ ‰„‚�˙‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙Â˘¯‰ ÈÎÓÒÓÓ

 Ì¯Ë·Â ÂÓÚ ‰ÊÂÁ‰ Ì˙Á�˘ È�ÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ˙Â˘¯· „Â·ÚÏ ÏÁ‰ È‡�Â˙ÈÚ‰˘ ‰ÏÂÚ
ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÎ Â¯˘Â‡. 
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עוד בטר� סווגה העסקתו בוועדת המכרזי� ' קדמה לעיתונאי חל תשלו� מ" אישר המנכ15.11.09�ב
 התכנסה ועדת 17.11.09�ב.  עד השלמת הליכי ההתקשרות250כפטורה ממכרז ואושרה בוועדת 

ל שבו הוברר שהעיתונאי כבר חת� על "אצל המנכ המכרזי� וקיבלה דיווח על דיו
 שהתקיי�
 . דעת הלשכה המשפטיתבניגוד ל, ההסכ� הקבלני בנוסח שהרשות הציעה לו

סדר הפעולות הנכו
 "הוועדה העירה ש. ועדת המכרזי� סיווגה את ההתקשרות כפטורה ממכרז
לאחר מכ
 לחתו� על חוזה ורק לאחר מכ
 , והתקי
 הוא להביא את הנושא לסווג בוועדת המכרזי�

� המורה את תשומת לב מנהל הטלוויזיה לסעי) בהסכ"הוועדה ג� הפנתה ". לקבל את השירותי�
 25.11.09�רק ב". י הממוני�"כפי שיידרש ע... כי התמורה מותנית בכ" שהקבל
 יספק את שירותיו

סוגיית התפוקה "והוסיפה ש' החליטה לאשר את העסקתו של עיתונאי ח, 250התכנסה ועדת 
 )".יקבל תשלו� חודשי מלא בגי
 תפוקה מלאה(החודשית תיבדק 

, ל אני עוסק בעקרונות השידור והתכני�"כמנכ"ל ש"המנכבתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר 
 ". אינני עוסק בכל ההליכי� הפורמאליי�

Î�Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ „Á‡" ÈÏÏÎ ÈÙÏÂ ÌÈÏ‰� ÈÙÏ ˙Ï‰�˙Ó ˙Â˘¯‰˘ ‡„ÂÂÏ ‡Â‰ Ï
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ .Î�Ó‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï"ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÌÈÎÈÏ‰· ˜ÒÚ ‡Ï Ï ,ÂÈ¯·„Î , Í¯„· Ì¯‚ ‡Ï‡

ÙÏ ˙Â˘¯Ï Â˙ÏÂÚÙÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÏÂÚ : ˙„ÚÂÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ250 , Ô˙„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˘
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ÌÈ˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Â , ÈÓ˘¯ ¯Â˘È‡ ÂÊ Ô˙ËÏÁ‰· Â�˙�

‰Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙„ÓÚ ÌÚÂ ˙Â˘¯‰ ÈÏ‰Â� ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ Ô�È‡˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ .
È„‰ Ì„Â˜˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� Û˜Â˙ ‰�˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ ˙Â˘¯· ÌÈÓ¯Â‚ Â¯È‰Ê‰ ÔÂ

È‡ È�ÙÓ ÌÈÓÚÙ-ÔÈÈ�Ú·˘ ˙Â�È˜˙‰ . È„ÂÒÈ‰ Ô„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ‡ÂÙ‡ ÂÏ˘Î ‰Ï‡‰ ˙Â„ÚÂÂ‰- 
˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙Â�È˜˙ ˙ÁË·‰ . 

ל הרשות "פנה מנכ', שבועות ספורי� לאחר גמר הליכי אישור העסקתו של עיתונאי ח, בסו) דצמבר
ביקש שיבדוק מהו היק) העסקתו של העיתונאי בטלוויזיה ו) בפועל(למנהל הטלוויזיה בעברית 

אינו מועסק ברדיו ' מסר למנהל הטלוויזיה שעיתונאי ח) בפועל(מנהל הרדיו בעברית . וברדיו
מנהל מחלקה ". והוא סרב בתירוצי� שוני�... פנינו אליו מספר פעמי� לשת) אותו: "בעברית

לא ' מתשובותיה� עולה אפוא שעיתונאי ח. שבועבטלוויזיה השיב שהעיתונאי מועסק רק יומיי� ב
בעקבות התשובות שקיבל מנהל . הועסק בהיק) שקבעה ועדת המכרזי� ושצוי
 בחוזה עמו

' ל הרשות לשנות את צורת העסקתו של עיתונאי ח"הוא המלי( למנכ) בפועל(הטלוויזיה בעברית 
 ". י יותרשינוי זה יהיה יעיל וחסכונ. "ולהעסיקו לגבי כל הופעה בנפרד

על כוונת הרשות להפסיק את עבודתו לפי החוזה '  הודיע מנהל כוח אד� לעיתונאי ח2010בינואר 
. שנחת� חודשיי� קוד� לכ
 והציע לו להמשי" לשמש עיתונאי בתנאי� שיסוכמו בינו לבי
 הרשות

 על הפסקת הודיע כי א� ישונו תנאי העסקתו הוא יתבע את הרשות על כל הסכומי� כולל' עיתונאי ח
 ). 1990מאז (התכנית המלאה וא) הציג דרישה לקבלת פיצוי בעבור כל שנות עבודתו ברשות 

כפטורה '  החליטה ועדת המכרזי� לסווג התקשרות מצומצמת יותר ע� עיתונאי ח2010במרס 
נציגת הלשכה המשפטית הסתייגה מההחלטה בגלל דרישותיו הכספיות לפיצוי של . ממכרז

. יצה שלא לאשר את ההתקשרות בהסכ� קבלני חדש עד אשר תוסדר העסקתו בעברהעיתונאי והמל
על ' באותו החודש חתמה הרשות ע� עיתונאי ח. למרות המלצתה אישרה הוועדה את ההתקשרות

ל בדרישה לפיצויי� על " פנה העיתונאי במכתב למנכ2010ביוני . 2010הסכ� עבודה קבלני עד יולי 
 .ח" מיליו
 ש2.5� של כשנות עבודתו ברשות בסכו�

, ר ועדת המכרזי�"ל הכספי� שהיה יו"מסר סמנכ, 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
הוא . כי נציגת הלשכה המשפטית לא הפעילה את סמכותה מכוח התקנות למנוע את ההתקשרות

ייני� עמדת היוע( המשפטי או נציגו בוועדה תכריע בענ'"ציי
 שלפי תקנות חובת המכרזי� 
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לו סברה נציגת היועצת המשפטית כי המצב המשפטי מחייב את מניעת אישור . 'משפטיי�
 ". פ התקנה ובכ" למנוע את אישורה של ההתקשרות"ל לחוות את דעתה ע"יכלה הנ, ההתקשרות

 ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ˙Â�˜˙‰ ÁÂÎÓ ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ‰ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ˙‚Èˆ�˘ Û‡
Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰È‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰‰˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ˙‡ ÔÂÁ·. 

 

 העסקת מגיש ברדיו

 העסיקה הרשות את המגיש כספק 2008מאז תחילת שנות התשעי� של המאה העשרי� ועד 
. ת"שירותי� בהפקות טלוויזיוניות ובתכניות שונות ה
 ברדיו וה
 בטלוויזיה לסירוגי
 באמצעות ש

ספי� לבי
 המגיש בדבר חזרתו ל הרשות ובעלי תפקידי� נו" התנהלו פגישות בי
 מנכ2010מתחילת 
ל הרשות וביקש "באופ
 רשמי למנכ) בפועל( פנה מנהל הרדיו בעברית 2010במאי . לשידור ברדיו

. את אישורו להעסקת המגיש בתכנית שבועית בת שעתיי� ברדיו בתשלו� קבלני עבור כל תכנית
 . ל הרשות אישר את ההעסקה"מנכ

אול� טר� תחילת העסקתו לא הסדירה הרשות את , 2010המגיש החל להגיש את תכניתו בסו) מאי 
, למעלה מחודש לאחר שהחל להגיש את תכניתו, 2010רק בתחילת יולי . ההתקשרות אתו בחוזה

 . החלו הנוגעי� בדבר ברשות לפעול להסדרת ההתקשרות עמו

 בשוק הבהירו בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה כי' ומנהל רשת ב) בפועל(מנהל הרדיו בעברית 
ברגע שיש הסכמה ע� הכוכב יש "לכ
 . התקשורת יש תחרות על העסקת אנשי תקשורת בכירי�

הרשות החלה לשדר את תוכניתו של המגיש לפני ". להכניסו ללוח השידורי� כדי לייצב אותו ברשת
 ".חשש ממשי שיחזור בו או שיל" אל המתחרי�"היות שחששה , הסדרת ההתקשרות עמו

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡�˙ Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂÎÈÒ ˘¯„� Ì‡ ÈÎ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰ ,
 ˙Â˘¯· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÓ ÚÂ�ÓÏ È„Î Ì˙¯„Ò‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰

Ì‰ÈÏÚ ‰˙ÙÎ�˘ ˙Â‡ÈˆÓÏ Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï. 

את וציי
 שעליו כיחידה הצורכת להעביר '  פנה מנהל כוח אד� ברשות למנהל רשת ב2010ביולי 
ש המליצה שהמגיש יועסק "סגנית היועמ. הבקשה להכנת ההסכ� הקבלני לאישור ועדת מכרזי�

הוא עובד . אינו קבל
 שמספק שירותי� לרשות"כעובד הרשות במשרה חלקית מאחר שלדבריה הוא 
הוא מגיש תכנית ... הוא עובד מהאולפני� שלנו... הוא חלק מהמערכת... הרשות לשעתיי� שבועיות

לית "ל הכספי� ולסמנכ"לסמנכ, ל"ש הודיעה למנכ"סגנית היועמ". עובדי� אחרי� מגישי�]ש[כמו 
משאבי אנוש כי בעקבות שיחה שלה ע� סג
 הממונה על השכר יש להחתי� את המגיש על חוזה 

 . בסו) כל חודש הוא ידווח על תפוקותיו ושכרו ייקבע בהתא�; עבודה כעובד הרשות

ל "הסיכומי� ע� מנכ"שלפי ) בפועל(דיעה למנהל הרדיו בעברית המנהלת האישית של המגיש הו
המגיש יקבל סכו� קבוע בתמורה לכל שידור שבועי כנגד חשבונית שתוגש אחת לחודש " הרשות

 מה שנוגד את כל �אי
 לשנות תנאי זה לשכר חודשי ", לדבריה". כפי שנעשה במש" השני�"
 ". ל הרשות"הסיכומי� ע� מנכ

א� צורת העסקה אינה "ל ולבכירי� נוספי� בהנהלת הרשות ש"הודיע למנכל הכספי� "סמנכ
". אזי לא נית
 להעסיק בצורה הזו, ]הסכ� קבלני[' משתת) חופשי'מתאימה בשל אופי ההעסקה ל

 להכנת ההסכ� כמשתת) במקבילהדיו
 בוועדת המכרזי� לא יהיה "ל הכספי� ביקש ש"סמנכ
ל הכספי� מסגנית "בהמש" ביקש סמנכ). ההדגשה במקור" (אלא יקד� לו!) ממש אבסורד(חופשי 
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מ
 הראוי שיפסיקו להתייחס אל , ככל שההתקשרות מחייבת אישור בוועדת המכרזי�"ש ש"היועמ
 ". הוועדה כאל חותמת גומי

 20%�ל הכספי� שלדעתה המגיש חייב להיות מועסק בחוזה אישי ב"ש השיבה לסמנכ"סגנית היועמ
מתנגדי� לכ" ' ומנהל רשת ב) בפועל(מנהל הרדיו בעברית , ל" שהמנכהיא ציינה שהיות. משרה

נית
 להעסיק אותו בהסכ� קבלני א� אראה בכתב את סירובו ", והואיל והמגיש כבר התחיל לשדר
נודיע לו ) לפי הסכמי הרפורמה(היא הוסיפה שע� המעבר להסכ� קיבוצי ". לקבל חוזה עבודה

ל בסגנית " נז) המנכ2010בתחילת אוגוסט ". זה קבלניאי
 אפשרות להמשי" להעסיקו בחו"ש
 2010באמצע אוגוסט . ל ביקש לסיי� אותו מיד"המנכ. ש על הטיפול בעניינו של המגיש"היועמ

 . אישר מנהל התקציבי� להעביר למגיש מקדמות למרות שוועדת המכרזי� טר� דנה בעניינו

המגיש כהתקשרות בהסכ� קבלני  סיווגה ועדת המכרזי� את ההתקשרות ע� 2010בספטמבר 
אמור ] מגיש... [י מתווה הרפורמה וחוות הדעת המשפטית"עפ"פטורה ממכרז בציו
 העובדה ש

למרות שהוועדה אישרה את ההסכ� הקבלני ". להיות מועסק כעובד רשות ולא בהתקשרות קבלנית
 .וההסכ� לא נחת�, המשא ומת
 ע� עור" דינו של המגיש לא הסתיי�

ולאחר התייעצות ע� הלשכה המשפטית ברשות הודיע , בעקבות הביקורת, 2010בר בסו) נובמ
מאחר שלא חתמת על חוזה העסקה ... לצערנו לא נוכל לקבל את שירות""למגיש ש' מנהל רשת ב

על פי כללי המינהל התקי
 ברשות ... וניסיונותינו הרבי� להגיע להסכמות העלו חרס, כנדרש
 .בתחילת דצמבר חתמה הרשות חוזה ע� המגיש". זה חתו� כדת וכדי
השידור אי
 להתקשר בלא חו

ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘Î Í˘Ó· ,È‡ÓÓ- ¯·Ó·Â�2010 , ˙È�Î˙ Ï˘ ‰ÚÂ·˜ ‰˘‚‰· ˘È‚Ó‰ ‡ÂÙ‡ ˜ÒÚ
ÔÈ„Î ÌÂ˙Á ÌÎÒ‰ ‡Ï·Â Â˙˜ÒÚ‰ È¯Â„ÈÒ ˙‡ ÂÓÚ ‰¯È„Ò‰ ˙Â˘¯‰˘ ÈÏ· ÂÈ„¯· . 

 

✯ 

 

Á È‡�Â˙ÈÚ ˙˜ÒÚ‰· ÏÂÙÈË‰ È�ÈÈÙ‡Ó ' ÌÈÓÂ„ ÂÈ„¯· ˘È‚Ó‰Â-Î�Ó‰ " ˙Â„·ÂÚ Ú·˜ Ï
ÌÈÈ�˘‰ ˙˜ÒÚ‰ È·‚Ï ˙Â¯Ó‚ÂÓ , ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÏÁ‰ ‡Â‰ Ì˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÏÁ‰ ˙Â˘¯‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯Â

˙Â¯˘˜˙‰‰ .Î�Ó‰ ÌˆÚ· ¯ˆÈ ÍÎ" ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ˙Â˘¯· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â·ÈÂÁÓ Ï
Ì‰ÈÏ‡ ÚÈ‚‰˘ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ,Â˙ÂÏ‰�˙‰Ï ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ ˘Ó˘ÏÂ ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�· . 

 

 

 ברשות "  לטכנולוגיותפרויקטור"העסקת 

כיוו
 שעל א) , שיקו� התשתית הטכנולוגית של הרשות הוא אחת מאבני היסוד של הרפורמה
לא שודרגה , השינויי� הטכנולוגיי� הרבי� שחלו בענ) השידור והתקשורת בשני� האחרונות

, ותר הרש" בנוכחות יו2008בישיבה שהתקיימה ביוני . התשתית הטכנולוגית של הרשות זמ
 רב
, לקראת ההשקעות ברפורמה"ל הכספי� והיועצת המשפטית של הרשות הוחלט ש"סמנכ, ל"המנכ
 ".ל ידאג לקבל ייעו( חיצוני להכנת המכרזי� לרכישת הציוד החדש"המנכ

, האחרו
; )ל טכנולוגיות" סמנכ�להל
 (ל הנדסה וטכנולוגיות " לא היה ברשות סמנכ2009מיולי 
חוק המינויי� ונוהלי , על פי חוק הרשות, כאמור. 2009 פרש ביולי ,2007שנבחר במכרז בנובמבר 
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ועדת המכרזי� שתבח
 את המועמדי� . ל טכנולוגיות חדש צרי" להיות מגויס במכרז"סמנכ, הרשות
ל ושני נציגי� של האיגוד "את המנכ, לתפקיד צריכה לכלול את חברי הוועד המנהל של הרשות

 . המקצועי

)  צוות הרפורמה�להל
 (ל הרשות צוות מיוחד בראשותו "ורמה גיבש מנככחלק מהלי" קידו� הרפ
, )בפועל(מנהל הרדיו בעברית , ל כספי� וכלכלה"סמנכ, ל משאבי אנוש"סמנכ, ל"שחבריו המנכ

מנהל שירותי הנדסה , )בפועל(מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה , )בפועל(מנהל הטלוויזיה בעברית 
צוות הרפורמה ).  החברה�להל
 (ונציגי� מחברה להשמת עובדי� מרכזת הרפורמה , בטלוויזיה

 .75התכנס מדי שבוע לקידומה מכל הבחינות

ל הנדסה "איוש משרת סמנכ�בגלל חשיבות שיקו� התשתית הטכנולוגית ברשות ובגלל אי
משרד ).  הפרויקטור�להל
 " (פרויקטור לטכנולוגיות"וטכנולוגיות החליט צוות הרפורמה לגייס 

 : להל
 הממצאי�.  המדינה בדק את הלי" גיוסומבקר

ש תאתר החברה " החליט הצוות שבכפו) לחוות דעתה של סגנית היועמ2009באוקטובר  .1
שיתא� את " החליט הצוות למנות פרויקטור 2009בנובמבר . מועמדי� לתפקיד פרויקטור טכנולוגי

 . � במסגרת הרפורמהויטפל בכל הנושאי" הפרויקט מעבר להיבט המקצועי עד להשלמתו

אמור "ל שהפרויקטור יהיה עובד הרשות הואיל והוא "ש למנכ"באותו חודש המליצה סגנית היועמ
להתקשר ע� , להיות שות) בקביעת מדיניות הרשות, לרכז פרויקטי�, לתת הנחיות לעובדי הרשות

לא , ות כלפי חו(וזאת כי ככלל עובדי חברה חיצונית לא יכולי� לייצג את הרש... גופי� חיצוני�
לא , להשתלב בעבודה השוטפת של הרשות] י�[לא יכול, להשתמש בנייר רשמי של הרשות] י�[יכול

ש של הרשות סיכ� צוות "בניגוד להמלצת סגנית היועמ". ב"ההנחיות לעובדי� וכיו] ו[יעביר
ב  שנית
 להעסיק את הפרויקטור כיוע( לפי תערי) החש2009הרפורמה בישיבותיו בנובמבר 

 . 76הכללי

באותו חודש החליט הצוות כי מנהל שירותי ההנדסה בטלוויזיה יפנה לוועדת המכרזי� של  .2
, והחברה תפרס� מודעה שיפורטו בה הדרישות הכלליות לתפקיד הפרויקטור, הרשות בעניי
 זה

ל "בעקבות כ" פנה סמנכ". מועמדי� סופיי�"שלושה �תמיי
 את המועמדי� ותציג לרשות שניי�
אשר , יועסק כיוע(] הפרויקטור[מנהל הפרויקט "ספי� לעובד החברה והזכיר לו שהצוות סיכ� שהכ

לפיכ" מטרת ההלי" )". פנייה לקבלת הצעות(אמור להיבחר בהלי" בהתא� לחוק חובת המכרזי� 
 2009בסו) דצמבר . אשר אליה� תפנה הרשות לקבלת הצעות, חמישה מועמדי��היא איתור שלושה

 .ל יפנה לועדת המכרזי� לגבי העסקת פרויקטור"הרפורמה שהמנכהחליט צוות 

בראשית .  פרסמה החברה מודעה לאיתור מועמדי� לתפקיד הפרויקטור2010בתחילת ינואר 
 .אחד מה� נבחר לתפקיד.  ראיי
 הצוות שלושה מועמדי� שאותרו על ידי החברה2010פברואר 

 È�ÂÈÓ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ „ÂÚ·2008· ˜ÒÚ "Î�ÓÏ È�ÂˆÈÁ ıÂÚÈÈ" ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙�Î‰Ï Ï
˘„Á‰ „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯ÏÂ" ,Î ¯„‚Â‰˘ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ¯Á· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ"¯ÈÎ· Ë˜ÈÂ¯Ù Ï‰�Ó ."

˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙È˙˘˙‰ ÌÂ˜È˘ ˙‡¯˜Ï ‰„Â·Ú‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‰È‰È ÂÈÏÚ˘ Ú·˜� ,
 ˙‡ ˙È�˘ ˘˜·Ï ÈÏ·Ó Ì‰Ó ÌÈÚ·Â�˘ ‰„Â·Ú ÈÒÂÙ„ ÈÂ�È˘Â ˙Â˘„Á ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË ˙ÚÓË‰

‡ÍÎÏ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È . 

__________________ 

 שלאחרונה עקב הפעילות האינטנסיבית לסיו� המשא 2010ל הרשות הדגיש בתשובתו מדצמבר "מנכ  75
 ).מחשוב וטכנולוגיה, משאבי אנוש, מימו(ומת ע� נציגי העובדי� התכנסו רק צוותי רפורמה פרטניי� 

תקנות כספי� (� "ומוגדר בהוראת התכתערי. ליועצי� המתפרס� מדי פע� על ידי החשב הכללי   76
 ".העסקת נותני שירותי� חיצוניי�) "ומשק
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הציג מנהל הרדיו , כחודש לאחר שהוועד המנהל של הרשות סיי� את כהונתו, 2010באפריל  .3
בתוק) תפקידו כמרכז עבודת צוות הרפורמה לוועדת הכספי� של הרשות את ) בפועל(בעברית 

נה שצרי" בישיבת הנהלה הגענו למסק"מנהל הרדיו מסר לוועדת הכספי� כי . העסקת הפרויקטור
כתיבת , פרויקטור חיצוני שרואה תמונה כוללת של כל הוצאות המכרזי�, פרויקטור לעניי
 הזה

תאשר לנו "מנהל הרדיו ביקש שוועדת הכספי� ". התחלנו לברר ויש מועמדי� לעניי
. המכרזי�
 א" ביקש, ר ועדת הכספי� הביע תמיכה בהעסקת פרויקטור"יו". ללכת על עניי
 של פרויקטור

 .הערכת עלויות וקציבת תקופת העבודה, יאור תפקידת

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÂÈ·Ï˘· ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ‰È‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰ÈÈ�Ù‰ ˙Ú· , Ï‰�Ó Í‡
 ˙È¯·Ú· ÂÈ„¯‰)ÏÚÂÙ· (‰„ÚÂÂÏ ˙‡Ê ¯ÒÓ ‡Ï . ˙˜ÒÚ‰Ï È�Â¯˜Ú ¯Â˘È‡ ˘˜È· ‡Â‰ ˙‡Ê ˙Á˙

ÂÎ¯„ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ ÍÈÏ‰˙‰˘ Ì˘Â¯‰ ˙¯ÈˆÈ ÍÂ˙ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ,È· ÍÎÈÙÏÂÂÈ ˘˜" ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯
„È˜Ù˙ ¯Â‡È˙ ,‰„Â·Ú‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙·Èˆ˜Â ˙ÂÈÂÏÚ ˙Î¯Ú‰ . 

בהמש" לאישור העקרוני שנית
 "ר ועדת הכספי� ש"ל במכתב ליו"באותו החודש ציי
 המנכ
שאיושו הוא תנאי בסיסי , ב תיאור התפקיד" מצ11.4.10בישיבת ועדת הכספי� של המליאה ביו� 

גוברת חיוניותו של , ל טכנולוגיות"הדגיש כי באי
 סמנכעליי ל. לקידו� הרפורמה ברשות
ליועצת המשפטית , ל הרשות"ל הכספי� למנכ" הודיע סמנכ26.4.10�ב ".נא אישורכ�... הפרויקטור

". הבנתי שהפרויקטור שנבחר זמי
 להתחיל את העסקתו ברשות): "בפועל(ולמנהל הרדיו בעברית 
קוד� להתחלת " בוועדת המכרזי� של הרשות הוא הזכיר לה� שיש צור" לאשר את ההעסקה

הוועדה .  כיוע(� אישרה ועדת המכרזי� את ההתקשרות ע� הפרויקטור 2010במאי ". העסקתו
 2010במאי .  את ההתקשרות250בו ביו� אישרה ג� ועדת .  לאישורה250הפנתה את העניי
 לוועדת 

היות , ובד הרשות ולא כיוע(ש על עמדתה שיש להעסיק את הפרויקטור כע"חזרה סגנית היועמ
 180נותני� לו חדר ומצפי� ממנו לעבוד אצלנו במש" , שא� מעסיקי� ב
 אד� במתקני הרשות"

 ". דר" המל" היא להעסיק אותו כעובד ולא כקבל
... שעות חודשיות

ראש צוות הרפורמה וסג
 הממונה על השכר , ל הרשות" מנכ2010בפגישה שקיימו במאי  .4
לקבל את הנחיית הלשכה המשפטית של הרשות שיש להעסיק את הפרויקטור כעובד הוסכ� כי יש 

‰ÂË˜ÈÂ¯Ù¯ "סוכ� כי . מ
 המניי
 כדי להעניק לו סמכויות ואחריות שיאפשרו לו לעבוד ברשות
È˘È‡ ‰ÊÂÁ· „·ÂÚÎ ˜ÒÚÂÈ, Î�ÓÒÎ"ÏÚÂÙ· ‰È‚ÂÏÂ�ÎËÂ ÁÂ˙ÈÙ Ï . ÏÚ „ÂÓÚÈ Â¯Î˘90% ¯Î˘Ó 

Î�Ó"Ï) "ההדגשה במקור .( 

Á‰ ¯·„· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰ËÏÁ‰‰Ó ˙È˙Â‰Ó ‰�Â˘ ÂÊ ‰ËÏ" È�ÂˆÈÁ ıÂÚÈÈ
Î�ÓÏ"Ï " Â˙¯ÈÁ·Â Â¯Â˙È‡ ÔÙÂ‡Ó ˙Ú·Â�Â È�ÂˆÈÁ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÒÈÈ‚Ï ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ ˙ËÏÁ‰ÓÂ

¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ .Î�Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ÔÎ„ÚÈ ÂÓÚËÓ Â‰˘ÈÓ Â‡ Ï
‰Ê ÈÂ�È˘ ÔÈÈ�Ú· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ ˙‡Â ˙Â˘¯‰ , ‡ÏÂ ‡˘Â�· ˘„ÂÁÓ ÔÂÈ„ ÏÎ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÏÂ‡Â

‰ÈÙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÎÈÙ‰Ï Â‡È·‰˘ ÌÈÓÚË‰ Â�Â„� . 

 חזר ואישר סג
 הממונה על השכר את העסקת הפרויקטור 2010ל הרשות ממאי "במכתבו למנכ
הטמעת טכנולוגיות חדשות , שיקו� התשתית הטכנולוגית]ב[צור" "כעובד הרשות בנימוק שיש 

ל "העסקת העובד מאושרת עד למינויו של סמנכ"הוא ציי
 כי ; "עבודה הנגזרי�ושנוי דפוסי ה
 ". טכנולוגיות

אישור מטעמו של " ציי
 סג
 הממונה על השכר כי 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
, הממונה על השכר נגזר מתכלית הסמכות שהעניק לו החוק ולפיכ" מתייחס לתנאי העסקת העובד

ככל ,  לעניי
 פרוצדורת המינוי של עובדי� ברשות� מראש או בדיעבד �י להעניק אישור ואי
 בו כד
 ".שמתחייבת פרוצדורת מינוי ייחודית בהתא� לכללי המינהל



 475 רשות השידור

ל כי הפרויקטור "למנכ]) בפועל[מנהל הרדיו בעברית ( הודיע ראש צוות הרפורמה 2010ביוני 
המכתב הועבר ). ההדגשה במקור" (·ÏÚÂÙיות ל טכנולוג"סמנכ"התחיל לעבוד ברשות והוא בעצ� 

 . לית למשאבי אנוש"של הסמנכ לידיעתה

שנפלה ) בפועל( הסביר מנהל הרדיו בעברית 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מחודש דצמבר 
כל , לדבריו]). בפועל[ל פיתוח טכנולוגיות "העסקת הפרויקטור כסמנכ(טעות במינוח שהשתמש בו 

ל הרשות השיב במכתבו מחודש "מנכ .ל טכנולוגיות" שכרו תהיה כמו של סמנכשנתכוו
 הוא שרמת
לבסו) "ו"  אי בהירות בהגדרת תפקידו של פרויקטור ומעמדו בהנהלההאכ
 היית" כי 2010דצמבר 

 ". הובהר שהוא מועסק כפרויקטור בשכר בכירי�

 מהמסמכי� כי בהנהלת עולה, )בפועל(ל ושל מנהל הרדיו בעברית "בניגוד לתשובותיה� של המנכ
 ילא רק לעניינ" ל"סמנכ"ג� במונח , "פרויקטור טכנולוגיה"נוס) על המונח , הרשות השתמשו

 .כמפורט לה
,  סמכותיאלא ג� לעניינ, שכר

על מנת לתת תוק) , הוחלט"לית משאבי אנוש כי "ל לסמנכ" הודיעה עוזרת המנכ11.6.10�ב
מכא
 נגזרי� תנאי העסקתו ומכא
 הוא . ל בפועל"מנכיועסק כס] הפרויקטור[, להחלטות והנחיות

 ". שואב את סמכויותיו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ¯È‰·‰Ï ‰È‰ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
˙Â˘¯· Â„ÓÚÓ ˙‡Â ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ˙‡ ÍÈÏ‰˙‰ , ˙È�‚Ò Ï˘ ‰˙ˆÏÓ‰ ÁÎÂ�Ï ¯˜ÈÚ·

ÓÚÂÈ‰" ¯·Ó·Â� ˙ÏÈÁ˙· ˘2009. 

¯‰Î�ÓÒ ÌˆÚ· ‡Â‰˘ ¯ÂË˜ÈÂ¯ÙÎ ‰· ¯ÈÎ· „·ÂÚ ˜ÈÒÚ‰Ï ‡ÂÙ‡ ‰ÏÁ‰ ˙Â˘"ÏÚÂÙ· Ï ; ‡Â‰
ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È�·Â ÍÏÓ‰ Í¯„ ‰�È‡˘ Í¯„· ÒÈÂ‚ :Î�Ó‰ ‰˘‡¯·Â ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰" ˙‡ ÂÓ„È˜ Ï

 ıÚÂÈ Ï˘ ‰¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰·Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ˘‡¯Ó Ô˙È�˘ ¯Â˘È‡Ï Ì‡˙‰· ‡Ï Â˙˜ÒÚ‰
È�ÂˆÈÁ . 

 

✯ 

 

Î�Ó ÏÚ"¯˘Ù‡Ï ˙Â˘¯‰ Ï Ì‰ÈÏÂ˜È˘ ·ËÈÓ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ï 
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ .ÈÚÂˆ˜Ó ÁÈ˘ ¯˘Ù‡Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-

 Ì˙˜ÒÚ‰ Ì¯Ë ÌÈ�Ï·˜ Â‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ È·‚Ï ˙Â˘¯· ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· È˘ÙÂÁ- ‡ÏÂ 
‰˘ÚÓ ¯Á‡Ï .Î�Ó‰ ÏÚ"· ÍÂÓ˙Ï Ï"ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ "ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ ¯˘‡ ˙Â˘¯· ÈÙÏ ‰ÏÂÚÙ 

Ì˙Â‡ „„ÂÚÏÂ ÌÈ�ÂÎ�‰ ÌÈÏÏÎ‰ ,È˙Ï·‰ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ÌˆÏ‡Ï ‡ÏÂ-„·ÚÈ„· ˙ÂÈÂ‡¯ . 

 בכובעו �' כובעי�'ל הרשות שני "כי למנכ, ל הרשות הבהיר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"מנכ
ובכובעו האחר הוא עור" ראשי אשר , האחראי לניהולה השוט), האחד הוא מנהל כללי של הרשות

למעשה מטרת קיומה של "משו� שה� " איכות� ורציפות�, לדאוג לשידורי הרשות"חובתו מ
בי
 , ל לבי
 עבודה לפי הספר"כמנכ] שלו[הצור" הניהולי "ל ציי
 כי קיי� פער בי
 "המנכ". הרשות

בדר" ממוקדת וגמישה ע� אוריינטציה על תוצאות , הצרכי� הניהוליי� לעשות דברי� במהירות
מבפני� ] אנשי תקשורת בכירי�[
 מחויבותו של עור" ראשי לגייס ולטפח טאלנטי� לבי, ומדידה
 ".לטפח איכות לצקת תכני� משמעותיי�, לעודד יצירתיות, ומבחו(

הייתה מביאה ... הקפדה עיוורת על קיומ� המדוקדק של כל הנהלי� "ל הוסי) ואמר כי "המנכ
כאשר , לדבריו". ה קשה ברמת השידורי�בוודאי פגיע, לאנדרלמוסיה עד כדי הפסקת שידורי�
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נוצרה סתירה בי
 קיו� הנהלי� לבי
 הבטחת הקיו� וההמשכיות של השידור הציבורי הוא העדי) 
חשיבות ראשונה במעלה לתפקיד ואחריות העור" "את המשכיות השידור הציבורי האיכותי וראה 

 ". בועל כל הכבוד ומרחב המעשה הכלול, על פני סמכויות המנהל הכללי

 ציי
 ג� הוא 2006 ועד יולי 2005ל הזמני של הרשות ממאי "שהיה כאמור המנכ, מר יאיר אלוני
ל "חי בכל החלטה מהחלטותיו בי
 פטיש המנכ"ל הרשות "בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מנכ

ה הוא ציי
 כי ראוי ורצוי תמיד למצוא את הפשרה הנאות". ל כעור" ראשי"כמינהל
 לבי
 סד
 המנכ
. השידור הוא אלוהי: "אול� במקרה של סתירה יש לנהוג על פי הכלל שגיבש לעצמו, בי
 שניה�

 ".  טור)�המחבל בו .  עמית�המקיי� אותו .  דתי�קיומו 

Î�Ó „È˜Ù˙"˙Â˘¯‰ Ï ,ÈÏ‡Â„ „È˜Ù˙ ‡Â‰ ,ÂÈ˘‡¯ È�˘ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ˘È ÈÎ ‰Ó„� ÌÈ˙ÈÚÏÂ :
‰È¯Â„È˘ Ï˘ È˘‡¯‰ Í¯ÂÚ‰Â ˙Â˘¯‰ Ï‰�Ó . Â„È˜Ù˙Î�Ó Ï˘" È�˘ ÔÈ· ·Ï˘Ï ‡Â‰ ˙Â˘¯‰ Ï
ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ�ÂÊÈ‡‰ ˙‡ÈˆÓ ÍÂ˙ ÂÈ„È˜Ù˙ ,‰Ê· ‰Ê ÂÚ‚ÙÈ ‡ÏÂ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÂÓÈÏ˘È˘ ÍÎ . ÔÈ‡

 ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�· ‡È‰˘ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÌÈ˜È„ˆÓ‰ ÌÈÓÚË ‚Èˆ‰Ï ÔÂÈÒÈ�‰ ÌÚ ÌÈÎÒ‰Ï
ÌÈ¯Á‡ Â‡ ÂÏ‡ ÌÈÎ¯Ú Ì˘·. 

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÊÂÁ ÏÈÚÏ ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ¯˜ÓÏ ¯˘˜· ‰¯Â·Ò˘ ÏÎÎ ‰ÈÙÏ Â˙¯Ú‰ ÏÚ ‰�
 ˙˜ÒÚ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÂ‰È�· ˙ÓÈÈ˜‰ ÂÊÓ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙Â˘ÈÓ‚ ˙Ó¯ ˙·ÈÈÁÓ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ˙Â˘¯‰

‰Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÂ˜È˙ ˙·ÈÈÁÓ ‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰Ï Í¯„‰˘ È¯‰ . ÔÓÊ ÏÎ
Â�˜Â˙ ‡Ï ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰˘ ,È˙ÂÚÓ˘ÓÂ È„ÂÒÈ ÈÂ˜ÈÏ ˙ÂÂ‰Ó ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙ˘ È¯‰ . 

 

 

 סיכו� 

 ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ˙Ú·Â˜‰ ˙È˙˘˙‰Ó ˜ÏÁ Ì‰˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ‡˘Â� È�˘· ˜ÒÂÚ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„
¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ Ï˘ „Â˜Ù˙‰ :Ì‰· ÌÈ¯·Á‰ ÈÂ�ÈÓÂ ÌÈÏ‰�Ó‰ ‰È˙Â„ÒÂÓ ˘ÂÈ‡ ; È�ÈÈ�Ú ÏÂ‰È�

‰· Ì„‡‰ ÁÂÎ . ÌÈÈÂ˘Ú Â· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Â ÁÂ„· ˙ÂÏÚÂÓ‰ ˙Â�˜ÒÓ‰ „ÂÓÈÏ
˙Â˘¯‰ „Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ,Èˆ ÛÂ‚ ‡È‰˘¯Â·ÈˆÏ ˙Â�Ó‡� ˙·ÂÁ ÌÈ·Á ÂÈÏ‰�Ó˘ È¯Â· . 

Í˘Ó˙Ó Ï˘Î Û˜˘Ó ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒÏ Ì„˜˘ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ ˘ÂÈ‡· ¯∆Ò∆Á»‰ .
 ˙Â‡ÈˆÓ· „˜Ù˙Ï ÌÈ�˘ ‰Ê ˙˘¯„� ‡È‰˘ ˙ÂÈ‰ È˙Â‰Ó ‡Â‰ ˙Â˘¯Ï ÍÎÓ Ú·Â�‰ ˜Ê�‰

˙È¯·˘Ó ,ÚÈÙ˘˙˘ ˙·Á¯� ‰Ó¯ÂÙ¯ Ì˘ÈÈÏ È„Î Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙ÂÚ¯Î‰ Ï·˜Ï ‰ÈÏÚ ˙Ú· ‰·Â 
‰„È˙Ú ÏÚ . ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎ Ï˘ ‡ÏÓ ˘ÂÈ‡ ÁÈË·‰Ï ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· . 

¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÍÂ˙· ˙È�·ÂÓ ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ÔÈ·Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ ‚¯„‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰ .
‰˘È‚¯Â ‰¯È‰Ê ‰ÏÂÚÙ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈ˘˜ ÂÎÂ˙· ÌÏ‚Ó ‰Ê ¯˘˜ . ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈË¯Ù

 ˙Â·¯ÂÚÓ ¯·„·ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„‰ Ï˘ ,ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰Ï ¯˘˜· ¯˜ÈÚ· ,
„È˙Ú· ÂÓÈÈ˜˙È˘ ÌÈÓÂ„ ÌÈÎÈÏ‰ ¯·„· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ‰�ÈÁ· ÌÈ·ÈÈÁÓ . ÛÂ‡˘Ï ˘È ÏÏÎÎ

 ÂÁÈË·ÈÂ ˙Â˘¯‰ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÔÓ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÏÂ˜È˘ Â˜ÈÁ¯È˘ ÌÈ‡�˙ ¯ÂˆÈÏ
È¯Â·Èˆ ¯Â„È˘ ÛÂ‚Î ‰ÓÂÈ˜ ˙‡-ÏÁ‰ ˙‡ Ï·˜Ó‰ È‡ÓˆÚ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ÂÈ˙ÂË

„·Ï· ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ . 
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Ì„‡ ÁÂÎ È�ÈÈ�Ú· ˙ÂÏÂÚÙ ,Î�Ó ˙Ï·Â‰· Â˘Ú� ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ˘"˙Â˘¯‰ Ï , ÍÂ˙ Â˘Ú�
Ï‰Â�‰Â ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ . ˙ÈÏÂ‰È� ˙Â·¯˙ ˙Â˘¯· ÚÈÓË‰Ï È„Î ‰È‰ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰·

˙Ï˜ÂÏ˜ . ‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÚ-Â‰È�Â È�Â‚¯‡ Ï˘Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰  ÈÏ- ÔÈ‡ 
ÌÈÏ˘‰Ï . 

„Â‡Ó ˙È˙Â¯Á˙ ‰·È·Ò· È¯Â·Èˆ‰ ¯Â„È˘‰ ˙‡ Ì„˜Ï ˙˘¯„� ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ , ‡È‰˘Î
 ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈ¯·˘Ó ÌÚ ¯Á‡ „ˆÓÂ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ˙¯Â˘˜˙ ÈÙÂ‚ ÌÚ „Á‡ „ˆÓ ˙„„ÂÓ˙Ó

‰˙Â‡ ‡È¯·È˘ È„ÂÒÈ ÈÂ�È˘ ÏÏÂÁÏ ˙Â�ÂÈÒÈ� ÍÂ˙ . ˙ÏÂÎÈ‰Â ÈÓÂÈÓÂÈ‰ ‰„Â˜Ù˙ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·
È˘‰ È„ÚÈ ˙‡ ˘ÓÓÏÌÈ·Î¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú È¯Â·Èˆ‰ ¯Â„ . È�ÈÚÓ ‰ÓÏÚ� ‡Ï ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡ ˙¯ÓÂÁÓ ËÈÚÓ‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ Í‡- ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰‰
ÌÈÏ‰�‰Â ÔÈ„‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ .Î�ÓÏ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ˙Ú·Â� ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙¯ÓÂÁ" Ï
Ì˙ÂÂ‰˙‰· ÈÊÎ¯Ó ˜ÏÁ ˙Â˘¯‰ . „ÓÂÚ Â�È‡ È¯Â·Èˆ‰ ¯Â„È˘‰ ÌÂÈ˜ ˙È�Â‚¯‡ ˙Â·¯˙Ï ‰¯È˙Ò·

‰˙Â‡� ,¯Â·Èˆ‰ È·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙Â¯È‰ÊÏÂ ‰„Ù˜‰ÏÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓÏ . ˙Â˘¯‰
 È¯Â·Èˆ ¯Â„È˘ ÛÂ‚ ‡È‰-¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎÓ ˙Â�ÓÂÓÓ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ˘  , ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ·Á ‰ÈÏ‰�ÓÂ

˙Â�Ó‡�‰ ˙·ÂÁ ˙‡ . ‰ÈÏÚÂ ‰È„ÚÈ ˘ÂÓÈÓÏ ˘Â¯„˘ ÈÂ�È˘ ÏÎ ÏÏÂÁÏ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏÌ„‡‰ ÁÂÎ ÏÂ‰È� ÌÂÁ˙· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰Ó ˙ÂËÒÏ ÈÏ·  . 

ÌÈÈ�Â‚¯‡ ÌÈÈÂ�È˘· ˜¯ ‰ÈÂÏ˙ ‰�È‡ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÁÏˆ‰ ; Ì„‡‰ ÁÂÎ È�ÈÈ�Ú Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È�
˙Â˘¯‰ ˙‡¯·‰ÏÂ ‰˙ÁÏˆ‰Ï ˙Â·Â˘Á‰ ÔÈÈ�·‰ È�·‡Ó Ì‰ ‰˙Â‡� ˙È�Â‚¯‡ ˙Â·¯˙Â . ÏÚ

‰Ï‡ ˙Â¯Ú‰ ÚÈÓË‰Ï ‰˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰Â ˙Â˘¯‰ ,ÂˆÈÏÂ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ˙‡ ÂÚ�ÓÈ˘ ÌÈÏÎ ¯
‰Ê ÁÂ„· ÌÈÚÈÙÂÓ‰ ˙Ó‚Â„ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ Ì˙Â�˘È‰. 

 



 


