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של ועדת התוכן  את הישיבה אני מתכבד לפתוח אמיר גילת:היו"ר, 

נסים פה בשיתוף עם ועדת האתיקה, בחלק השני נמשיך רק ועדת תוכן. אנחנו מתכ

בפורום הזה על פי החלטת המליאה בישיבתה האחרונה, שהחליטה לאמץ את 

הבעת עמדה ואיזון בשידורי  –המלצת ועדת האתיקה לגבי המסמך המכונה 

האקטואליה. מכיוון שהמסמך, כפי שהתבטאנו גם לא פעם ולא פעמיים בנושא הזה, 

כה כינינו את זה הוא מסמך חשוב, עקרוני, אבל הוא דורש הוראות הפעלה, כ

בישיבות הקודמות. זאת אומרת הוא מסמך עקרוני שמחייב קביעת כללים ליישומו. 

והמליאה כזכור החליטה ברוב גדול לאמץ את המסמך, וייפתה את כוחה של ועדת 

תוכן לקבוע את כללי ההפעלה. אנחנו סברנו, וזה גם מופיע בהחלטת המליאה, 

ף בחלק הזה של הדיון. לצערי כי רב בינתיים שיהיה זה נכון שוועדת האתיקה תשתת

חלו גם שינויים. יושבת ראש ועדת האתיקה, יחד עם חברים נוספים התפטרה 

מהמליאה, ולכן היא לא נמצאת פה. נמצאים איתנו שני חברים חיצוניים של ועדת 

האתיקה, פרופ' עקיבא כהן וד"ר מוטי נייגר, ויש פה שלושה חברים שהם גם חברים 

ת תוכן, אבל הם גם חברים בוועדת אתיקה, נמרוד לב, דבורה הנדלר ודוד בוועד

חיון, שהצטרפו חלקם לוועדה רק אחרי גיבוש המסמך, ולכן לא היו שותפים. אז יש 

כוחות  חדשים בוועדת האתיקה. אני אומר את זה כי אתם לא מכירים אותם, כי 

  הם לא היו בדיונים, הם חברים חדשים. 

יכול להיות דיון קצר והוא יכול להיות הדיון היום  

 דיון ארוך. 

 שיהיה קצר. עדיף לנו קצר. :נמרוד לב

טוב, אחרי שגמרנו את הדברים החשובים, אפשר  אמיר גילת:היו"ר, 

לגשת לעניין. אמרתי, הדיון יכול להיות ארוך והוא יכול להיות קצר, משום שנראה 

החלטה להתחלת הישיבה, כדי איך הוא התפתח. אני הבאתי איזו שהיא הצעת 

שבאמת נצא ממנה ונראה אם אפשר לקבל הסכמה עליה. ההצעה הזאת מבוססת על 

שיחות שקיימתי בעבר הרחוק עם בלהה, שהסכימה על העקרונות. בכל מקרה היא 

כאמור לא פה, אז אני גם לא רוצה לדבר בשמה. אבל נמצא פה גם נמרוד לב שגם 

בזמנו, לא עכשיו, אלא במהלך, או לאחר השלמת איתו דיברתי על הנושא הזה, 
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גיבוש המסמך. אני חושב שאם אנחנו נקבל את ההחלטה שאני תיכף אדבר עליה, 

אנחנו נגיע לאיזון הנכון בין מה שכתוב במסמך לבין המציאות בשטח, לבין מה 

 שצריך להיות בפועל. 

אני פשוט אקצר ואני אגיד ככה: שאני מציע  

 ש: ד כךשההחלטה שלנו תגי

 ן הבעת דעה בתכניות רשות השידור;כעיקרון איא. 

רשאי המנכ"ל, באישור ועדת התוכן, להגדיר תכנית כתכנית אישית ואז יחולו  ב.

 עליה הכללים הנזכרים במסמך; 

 ג. הוגדרה תכנית כתכנית אישית, היא תוגבל לפרק זמן של שנה.

המחייבים את איזונה בתוך ד. על התכנית שהוגדרה תכנית אישית, יחולו הכללים 

 או במהלך השבוע בחלוקה של ימים.  -שני מגישים למשל  -התכנית 

זה דברים שהם הוראות הפעלה שנגזרים מרוח המסמך. קרי, שאם תכנית היא 

תכנית אישית היא צריכה להיות מאוזנת, היא מוגבלת בזמן ואין פה שום כפייה על 

נית כתכנית אישית. הוא רשאי לעשות את המנכ"ל בקובעו כעורך ראשי, להגדיר תכ

זה, באישור ועדת התוכן. אז זו הצעת הפתיחה שלי, זאת אומרת זו ההצעה שלי, 

ואני מוכן שנדבר עליה כדי לראות לאן אנחנו מגיעים מפה. כן, מי רוצה להתייחס? 

 כן, דבורה.

אז זה לא סוד שאני התנגדתי למסמך הזה. אני  :דבורה הנדלר

להיות פה הרבה נזק על התועלת, וכדי שלא יהיה נזק על התועלת, אני  חושבת שיכול

חושבת שצריך להכניס עוד כמה מכשירים שיכולים לעזור בעניין. אלף אמרת 

 במקביל, ביום אחר, אז באותה שעה, שלא יהיה בלילה איזה שהוא איזון.

 ברור, ברור.  אמיר גילת:היו"ר, 

אבל הייתי מציעה מהלך  אוקיי? שזה יהיה ... :דבורה הנדלר

נוסף, זאת אומרת שכל רבעון אנחנו, ההנהלה, ועדת תוכן, צריך לקבוע נהלים, 

אנחנו ניפגש עם הגורם המשדר, אותה דמות, קריין, גם צריך לראות מי זה הטאלנט 

 - - -הזה, כמה שנים, שבע שנים או יותר. בזמנו טענתם נדמה לי ל

 ?זה הכל רשום במסמך, לא :נמרוד לב
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 שבע שנים, נכון? :דבורה הנדלר

 לא.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, זה כתב.  :נמרוד לב

 כתב שמגיש תכנית אישית.  :דבורה הנדלר

טאלנט זה מישהו שהוא ראוי, שנתפס כראוי, נכון,  :נמרוד לב

 מוטי? תקן אותי. תן לנו איזה בריף ככה. 

 ות. אז מי הם האנשים שמגישים תכניות אישי :דבורה הנדלר

באמת שהכל מהבחינה הזאת כתוב פה במסמך,  :ד"ר מוטי נייגר

 -  - -בחלק ה 

 שנים? 7בעל ניסיון עיתונאי של  דבורה הנדלר:

כן, שזה הכתבים. עלתה טענה שכתבים שזה מכבר  :ד"ר מוטי נייגר

באו לרשות השידור, ביומם השלישי מתחילים להגיד 'לדעתי', וזה בא מהכתבים 

שנים, זה היה איזה  7ם, והם חשבו שזו תופעה שלא ראויה. כתבנו הוותיקים בעצמ

 - - -שהוא מספר שנים שחשבנו שראוי לסמן אותו כגבול, אבל זה 

 למה? כי? :דבורה הנדלר

שבע שנים זה איזה שהוא מספר שהוא מפסיק  :ד"ר מוטי נייגר

, אני יכול שנים עם וותק, שהוא יכול להתחיל להגיד, על סמך הניסיון המתמשך שלי

 -להגיד כבר משהו שהוא לדעתי. זה לכתבים, זה לא לטאלנטים שמובאים על סמך  

- - 

 כן, כן, בסדר גמור.  :דבורה הנדלר

אז מי זה הטאלנטים? תן לה איזה בריף, מה  :נמרוד לב

 ההנהלה אם היא בוחרת לתת לטאלנט תכנית אישית.

מערכתי של למי  , זה שיקול-בסדר, זה עניין של :ד"ר מוטי נייגר

נותנים תכניות אישיות. זה שיקול של מערכת שעל סמך ועל פי קריטריונים 

עיתונאים, ניסיון, וגם אולי רייטינג במקומות אחרים, או רייטינג זה לא עיקרון 

 - - -יחיד, אבל זה בוודאי יכול להיות אחד מהעקרונות, שאנשים ש 

 - - -רייטינג זה לא  :נמרוד לב
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 לא, לא, לא, אמרתי.  :ייגרד"ר מוטי נ

רייטינג לא צריך לשמש ... צריך להיות אדם בקיא,  :דבורה הנדלר

 בכיר, שיש לו ניסיון בשידור, בתכניות אקטואליה.

זה מופיע פה במסמך, זה כתוב פה. את רוצה שאני  :ד"ר מוטי נייגר

אחד תכנית אותה מגיש עיתונאי קבוע, יתכן יותר ממגיש אקריא לך את הנוסח? 

ימות השבוע, ברצועת שידור קבועה, ... על סמך יכולת ו/או בתכנית ברוטציה של 

 ניסיון רב שנים בשידור, מתוך הערכה למקצועיותו. זו ההגדרה.

של מי שמגיש תכנית. מי רשאי להגיש תכנית  אמיר גילת:היו"ר, 

 אישית. 

 הזה. כן. וזה שיקול מערכתי למי נותנים את העניין  :ד"ר מוטי נייגר

 מי מחליט? מי קובע? ההנהלה? ועדת התוכן? :דבורה הנדלר

 זה יהיה מוגזם אם אני אקבע.  :ד"ר מוטי נייגר

 רשאי המנכ"ל באישור ועדת תוכן.  אמיר גילת:היו"ר, 

נכון, זה היה הסיכום, שלמעשה המוסדות יהיו  :נמרוד לב

 - - -בקשר עם ה 

וצה להציע, דיברתם על טוב, אז לי יש הצעה. אני ר :דבורה הנדלר

 שנה, זו תכניות שתינתן לשנה?

כן. אני אומר תוקף האישור לשנה, נגדיר את זה  אמיר גילת:היו"ר, 

 ככה. 

 ניתן לחידוש, להארכה? פרופ' עקיבא כהן:

אני אומר תוקף האישור לשנה, אני לא מדבר על  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה. 

  לא, כי יש גם עיקרון. פרופ' עקיבא כהן:

 אני אומר תוקף האישור לשנה ואחרי שנה.  אמיר גילת:היו"ר, 

זה צריך להיות כתוב, כי אחרת זה יכול להתפרש  פרופ' עקיבא כהן:

 - - -כמשהו שהוא לשנה ואז אחרי שנה 

 כן, אני גם חושב. :נמרוד לב
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 תוקף האישור לשנה ואפשר לדון בזה אחרי שנה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 קבל את ההתייחסות לעומקו, מה שנקרא. אתה מ :נמרוד לב

אני רוצה להציע עוד איזה שהוא כלי. זאת אומרת  :דבורה הנדלר

בתום רבעון אחד נפגשים בוועדת התוכן, כמובן איש הנהלה ומי שמגיש את התכנית 

 האישית, ואנחנו עושים איתו איזה שהוא סיכום ביניים. 

 את אומרת תקופה ניסיון, כאילו? נמרוד לב:

 - - -תקופת ניסיון, וודאי. אני לא הייתי רוצה ש  :דבורה הנדלר

אני חושב שיש פה יותר מדי חרבות על ראשו של  פרופ' עקיבא כהן:

 המגיש. 

 ברור, זה גם לא תפקידה של ועדת התוכן.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - -למה? למה חרבות? הוא צריך להיות איש רציני  :דבורה הנדלר

- 

י, אני חושב שאם ההנהלה, אבל ההנהלה, תרא :נמרוד לב

המנהל המקצועי חלק מתפקידו הוא שאם האיש לא מתאים, אז מן הסתם הוא לא 

 ימשיך.

שנייה רגע, ברשותכם, בואו נעשה רגע סדר. בואו  אמיר גילת:היו"ר, 

 נלך בבקשה סעיף סעיף. 

 זה לא נישואים קתוליים. :נמרוד לב

סעיף, יהיה -ד, דבורה.  בואו נלך סעיףשנייה, נמרו אמיר גילת:היו"ר, 

יותר קל. קודם כל אני מבקש להוסיף את המשפט שבעיקרון אין הבעת דעה 

בתכניות רשות השידור, משום שכולם שותפים לזה. זה העיקרון. גם המסמך מדבר 

על זה, שבעיקרון אין הבעת דעה. לא הכתבים מביעים דעה, לא מגישי האקטואליה 

 - - -העורכים מביעים דעה, לא 

 כן, אבל היא ... ... :נמרוד לב

זה גם רוח המסמך. אז זה שורה מספר אחת. אם  אמיר גילת:היו"ר, 

אין התנגדות, נקבל אותה. דבר שני, ופה אני מדבר ספציפית על מגישים: רשאי 

 - - -ועדת התוכן המנכ"ל, באישור 
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 באיזה עמוד אתה? :דבורה הנדלר

בעמוד מה שכתבתי לי בבית. אני מקריא ממה אני  אמיר גילת:היו"ר, 

שאני כתבתי בעצמי. רשאי המנכ"ל, באישור ועדת תוכן, להגדיר תכנית כתכנית 

אישית, ואז יחולו עליה הכללים הנזכרים במסמך לגבי תכנית אישית. זה בזמנו מה 

שדיברתי עם בלהה, וגם נמרוד שהיה חבר הוועדה מסכים איתי. אין פה חובה 

 כנית כתכנית אישית. להגדיר ת

המילה רשאי, זאת אומרת שיכול להיווצר מצב  פרופ' עקיבא כהן:

שהמנכ"ל הוא אף פעם לא ימנה, או לא יחשוב שמאן דהוא יכול להגיש תכנית, ואז 

 בצעם כל הנושא הזה מת. 

 אולי.  :דבורה הנדלר

השאלה היא, אני חושב שצריך להיות אלמנט של  פרופ' עקיבא כהן:

ל ליזום את הפנייה, כמובן שהמנכ"ל, אבל יכול להיות שגם ראשי המדיה, מי יכו

, אני יודע, מנהל החדשות, או מנהל תכניות מסוג -ואולי אפילו פניה יכולה לבוא מ

אז יכול להיות שזה פשוט  –רשאי המנכ"ל  –כזה או מסוג אחר. כי אם נאמר רק 

 ימות.

ה שאני לא מתכוון לכפות אוקיי, הכוונה שלי היית אמיר גילת:היו"ר, 

 - -  -על המנכ"ל, כעורך ראשי, דברים ש 

 לא, אני לא אומר לכפות. פרופ' עקיבא כהן:

 לא, לא, מאה אחוז, אני מוכן להרחיב את זה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כמו שאתה אמרת, באישור ועדת התוכן.  פרופ' עקיבא כהן:

 בסדר גמור, אין לי בעיה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל השאלה מי יוזם. פרופ' עקיבא כהן:

אז אני אומר, רשאי המנכ"ל, מנהל המדיה, מנהל  אמיר גילת:היו"ר, 

 רשת ב' לצורך העניין או מנהל החדשות בטלוויזיה, אפשר להוסיף את זה. 

 מנהל הרדיו.  :דבורה הנדלר

 רגע, מה קורה עם תכניות קיימות? :דוד חיון

 גענו לזה. עוד לא ה אמיר גילת:היו"ר, 
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 נדמה לי שזה ניסוח שבא מבלהה.  :נמרוד לב

 - - -כן, כן, הניסוח הוא של בלהה. אבל אני מוכן  אמיר גילת:היו"ר, 

 משם הניסוח מתגלגל.  :דבורה הנדלר

תראה, אני יודע מה יש במסמך עכשיו, את כל  פרופ' עקיבא כהן:

 - - -ההיסטוריה 

 ה, נכון, מוטי?כן, אני זוכר את המשפט הז :נמרוד לב

 השאלה היא מי קובע מה היא תכנית אישית.  אמיר גילת:היו"ר, 

 . OUT OF CONTEXTזה לא  :נמרוד לב

ולכן אני אומר רשאי המנכ"ל, באישור ועדת תוכן,  אמיר גילת:היו"ר, 

להגדיר תכנית כתכנית אישית. אתה רוצה להרחיב את זה? הרי גם אם מנהל המדיה 

 גיע מהמנכ"ל. יפנה למנכ"ל, זה י

אבל שוב, תראה, אם אתה מדבר על כללי ביצוע,  פרופ' עקיבא כהן:

 אז מישהו גם צריך לפנות או לגזור מדבר כזה. 

 בסדר גמור. אין לי בעיה. אין לי בעיה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אז אפשר להוסיף.  :דבורה הנדלר

אבל אם המנכ"ל יכול לאשר, כפוף לוועדת התוכן,  פרופ' עקיבא כהן:

 אין מי שיוזם, על פי התקנות, אז יכול להיות שלא יהיה אף אחד אי פעם. 

 - - -בסדר גמור. אז נגיד שמנהלי  אמיר גילת:היו"ר, 

המנכ"ל מייצג את ההנהלה, הוא לא  מייצג את  :יוני בן מנחם

 עצמו.

לא, הוא רק אומר שחסר לו מנגנון שיגיש לך את  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה בסדר.הבקשה. אז 

 מנהלים פונים אלי כל הזמן. :יוני בן מנחם

נו, בסדר גמור. לכן אני אומר, אין פה בעיה עם זה.  אמיר גילת:היו"ר, 

אז איך אתה מנסח את זה? שרשאי מנהל מדיה, או בקשות. אוקיי? בקשות להגדרת 

 - - -תכנית כתכנית אישית 
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ם כמגישים או בקשות או הצעות למינוי אנשי פרופ' עקיבא כהן:

 - - -אישיים, יופנו 

 מנהלי המדיה.יופנו על ידי  אמיר גילת:היו"ר, 

למנכ"ל, ובאישור ועכשיו צריך להחליט על ידי מי,  פרופ' עקיבא כהן:

 המנכ"ל וועדת התוכן, זה יקבל תוקף. משהו כזה. 

בסדר, אין לי בעיה. בסדר. אז רשאים אני עושה  אמיר גילת:היו"ר, 

ת ב', מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה, אנחנו מדברים רק על את זה מנהל רש

שידורי האקטואליה. רשאי מנהל רשת ב', מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה ומנהלי 

המדיה, או לא רשאים. האנשים האלה, הפרסונות האלה, מנהל רשת ב', מנהל 

 - - -חטיבת החדשות בטלוויזיה ומנהלי המדיה, יפנו למנכ"ל בבקשה להציע  

 לא, בבקשה לאשר.  פרופ' עקיבא כהן:

לאשר, מגישים כמגישי תכניות אישיות. ואז נכנס  אמיר גילת:היו"ר, 

 הסעיף רשאי המנכ"ל לאשר באישור ועדת תוכן. 

דרך אגב, זה לא מחייב אותו. כי אנחנו פה מדברים  :נמרוד לב

 על דברים שהם עקרוניים. יש עיקרון שבו אנחנו עוסקים. 

וודאי שהמנכ"ל יכול לא להסכים, אבל אם אתה  קיבא כהן:פרופ' ע

משאיר את הזכות רק בידי המנכ"ל למנות, אז יכול להיות שהוא יחליט שהוא לא 

 רוצה למנות אף אחד, ואז לא יהיה. 

אוקיי. ג', הוגדרה תכנית כתכנית אישית, יוגבל  אמיר גילת:היו"ר, 

לאחר מכן רשאי המנכ"ל להביאה ו –אישורה לפרק זמן של שנה ואני מוסיף פה 

 לדיון נוסף. 

 עם אפשרות להארכה.  פרופ' עקיבא כהן:

 רשאי המנכ"ל להביאה לדיון להארכה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, לא, לא.  :דוד חיון

אני רוצה להעיר איזו הערה קטנה. שכל האישורים  :חנה מצקביץ

צמודים לתכנית, כי האלה וכל התכניות האלה הם לא צמודים לבן אדם, אלא 

אם הם יגידו התכנית לא יכולה  אחרת אנשים קונים להם זכות בטאבו, ורוצים
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להיות תכנית אישית שלכם, אתם כשלתם, לא הוכחתם את עצמכם, הם ירוצו 

 איתם לבתי משפט. 

למה? אבל המנכ"ל רשאי להגדיר. זאת אומרת  :נמרוד לב

הגדיר אותה כלא תכנית אישית. הוא הוא יכול גם, אולי נגיד גם שהוא רשאי גם ל

 יכול לקחת את האישור חזרה. 

את מחדדת את הנקודה שהוא מגדיר את התכנית  אמיר גילת:היו"ר, 

 ולא את המגיש. 

קודם כל את התכנית, והמגיש, שזה לא תהיה איזו  :חנה מצקביץ

 זכות קנויה.

 אז לכן אני אומר, הוא מוגבל בשנה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ולכן אמרתי שיהיה מכשיר שיכול להיות  :ה הנדלרדבור

לא, לא מספיק רק להגבלה של השידור, אלא צריך  :חנה מצקביץ

- - - 

 עכשיו את מדברת על דיני עבודה.  אמיר גילת:היו"ר, 

בנסיבות המוכרות שרשות השידור עובדת בהן,  :חנה מצקביץ

 - - -כניס פה איזה שהוא שכל אחד מקבל משהו וחושב שזה ... , אז צריך לה

אז אני מציע להשאיר את זה כשנה. רוצה המנכ"ל  אמיר גילת:היו"ר, 

 להגיש עוד שנה בקשה נוספת, יגיש בקשה לחידוש. 

 לא, לא, לא.  :דוד חיון

אפשר את האישור הזה להעביר. השאלה אם  :חנה מצקביץ

חר, לתת לו את נותנים אישור לתכנית, ואז אפשר להעביר את זה אולי למגיש א

האפשרות הזאת, שעומד באותם התנאים. בעצם אתם קבעתם פה, אני רגע רוצה 

להבין את הדברים, שנבין אותם כולנו יחד. היום יש כאלה שמגישים, שאומרים את 

 - - -דעתם. יש תכניות אישיות ואנשים בהן מביעים את עמדותיהם, אבל אין לזה 

 גם לא בתכניות אישות. :דוד חיון

 כן, כל הזמן.  :נה מצקביץח

 מביעים עמדה חופשית.  דוד חיון:
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כן, כל הזמן אנשים מביעים עמדותיהם. אתם  :חנה מצקביץ

 בעצם קבעתם את העקרונות כדי לאפשר מי יכול להביע עמדה אישית, נכון?

 לא, ככלל הם קבעו שאין הבעה אישית.  :יוני בן מנחם

אז אתם קובעים את  ככלל? בסדר. אבל אם אפשר :חנה מצקביץ

 העקרונות למי אפשר, שזה כל אחד בגדר של הסבירות. 

 ואז הוא עומד בכללים א', ב', ג', ד'.  :נמרוד לב

אוקיי, אבל עכשיו אני אומרת שזה לא יהיה בכל  :חנה מצקביץ

זאת אישי, שזה יהיה לפי אופי התכנית, ואז אם מחליפים מגיש ומגיש אחר יעמוד 

 - - -לא ילך עם ה בתנאים שלו, שזה 

 רעיון טוב.  :דבורה הנדלר

הבעיה שהיינו כבר בדיון הזה, ואז אני זוכר שמה  :נמרוד לב

שנאמר באותו דיון, וגם את היית באותו דיון, אם אני לא טועה, בוועדת האתיקה. 

ואז אמרנו שזה למעשה נותן את כל העניין של החלוקה הזאת שהוצעה, של מגיש 

  ושל תכנית אישית.

 למה זה ? :חנה מצקביץ

מכיוון שהחלוקה היא פרסונאלית. מה שאת  :חנה מצקביץ

 - - -מציעה 

היא פרסונאלית, אבל בתוך הקונטקסט של  :חנה מצקביץ

התכנית, היא צריכה להיות פרסונאלית, לפי הנתונים של המגיש. לא מי שגמר 

 אתמול, נהיה עיתונאי, יכול להגיש. 

ה ברור. אני חושב שיש פה דבר אחר. אדם לא, ז פרופ' עקיבא כהן:

שיש לו, שקיבל הסמכה להביע דעה בתכנית מסוימת, מחר מכל מיני שיקולים הוא 

 עובר לתכנית אחרת, שזה לא אומר שהזכות להביע דעה עוברת איתו. 

 אה, אוקיי, צודק. אז את זה צריך להגדיר.  :נמרוד לב

 זה אדם ותכנית.  אמיר גילת:היו"ר, 

גם זה, וגם שלא יישא את זה לעולם ועד. אז אולי  :צקביץחנה מ

 - - -אנחנו נעבור על זה ונבדוק את ה 
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 - - -אני אומר האישור לטעמי צריך להיות  אמיר גילת:היו"ר, 

 אם זה מקובל, העקרונות האלה, אנחנו ...  :חנה מצקביץ

 - - -רגע, רגע. אני אומר  אמיר גילת:היו"ר, 

לשני הצדדים, כמו שאמר עקיבא. גם אם אבל גם  :נמרוד לב

  - - -מישהו עובר מהתכנית, וגם  

וגם היה רעיון שאדם לא יחזיק בכמה תפקידים  :ד"ר מוטי נייגר

 במקביל. 

 כן, זה בטוח.  :נמרוד לב

 זאת אומרת שהוא גם מגיש חדשות וגם פרשן.  :ד"ר מוטי נייגר

 דדי.  רגע, רגע, אחד, אחד בבקשה. אמיר גילת:היו"ר, 

שהוא לא יכול להיות גם פרשן וגם מגיש תכנית  :נמרוד לב

 אישית. 

 שנייה, שנייה רגע, נמרוד.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מוגבל לשנה.  :נמרוד לב

נמרוד, בואו נעשה את זה מסודר בבקשה. אני  אמיר גילת:היו"ר, 

לא נודד אומר קודם כל האישור הוא פרסונאלי, פר תכנית. כמו שעקיבא אומר, זה 

עם האדם ממקום למקום. זאת אומרת אנחנו מאשרים לאדם מסוים בתכנית 

מסוימת. זה האישור והוא מוגבל לשנה. אז כבר את פה לא מסתבכת יותר מדי. 

 מקסימום הוא נתקע לך שנה, לשיטתך. 

אז אמיר, לכן לשיטתי אמרתי בוא נמצא כלי. אם  :דבורה הנדלר

 - -האיש לא מתאים, מה שחנה אומרת, אז נמצא  אחרי רבעון אנחנו רואים שבאמת

- 

אני לא מבינה, אתם אומרים שהאיש לא מתאים  :חנה מצקביץ

 והמנכ"ל יגיד שהאיש מתאים?

לא, נניח שוועדת התוכן והמנכ"ל חושבים שהוא  :דבורה הנדלר

 לא מתאים.

 - - -אז יש מנכ"ל, הוא יכול  אמיר גילת:היו"ר, 
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ם עד שנה לתת את זה, זה לא אומר זה שמאפשרי חנה מצקביץ:

 - - -שזה קר בלאנש שהוא מקבל את זה לשנה. הוא צריך יום יום 

בדיוק, אז תוסיף, תשנה. תשנה את זה, היא  :נמרוד לב

 צודקת חנה. זה צריך להיות עד שנה. 

 עד שנה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ואחרי שנה ניגש לאישור מחודש.  :נמרוד לב

 בסדר, אנחנו נתקן את התוקף לעד שנה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ומה אחרי שנה, חנה? :דוד חיון

 הוא יכול לחדש.  :נמרוד לב

לא, אבל השאלה אם זה חייב לבוא אלינו? מה  :דוד חיון

 קורה אחרי שנה, חנה?

 ביחד, במשותף, כן. :נמרוד לב

 זה חייב לבוא אלינו בכל מקרה? :דוד חיון

 אני לא יודעת.  :חנה מצקביץ

 או שזה יכול להיות שרירותי. מה אתם הצעתם? :דוד חיון

 לא התייחסנו לפרק זמן.  פרופ' עקיבא כהן:

 - - -עשינו את הדיון. אמרנו המנכ"ל ביחד  :נמרוד לב

רגע, שאלת אותי, אני רוצה להסביר. שוב, זה הכל  :חנה מצקביץ

צריכים לאשר  עניין של סבירות ושל שכל ישר. אתם הרי דנים בלוחות השידורים,

אותם ואתם צריכים גם לפקח. אתם יכולים לראות האם זה סביר, התכנית הזאת 

בסדר, המגיש הזה עושה את העבודה שלו בסדר, אז בסדר. ואם לא, אתם יכולים גם 

 - - -לדון בזה במשך השנה, לבוא ולהגיד סליחה, אנחנו רוצים 

שידר,  לא, אני אומר כשנגמרת השנה, אותו מנחה :דוד חיון

 הכל טוב ויפה.

 יש אישור לוח שידורים.  :ד"ר מוטי נייגר
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אם אותה תכנית ממשיכה, ההנחה היא שהתכנית  פרופ' עקיבא כהן:

היא פחות או יותר ... צריך עוד פעם לאשרר את האפשרות שאותו אדם ימשיך פרק 

 של עוד שנה. 

אז יבוא המנכ"ל ויגיד, יש שביעות רצון, אין  :חנה מצקביץ

 לונות ומחליטים. כמו שמחליטים לגבי שאר התכניות.ת

אוקיי, אני מסכם. אחד, הוגדרה תכנית כתכנית  אמיר גילת:היו"ר, 

 אישית, היא תוגבל לפרק זמן של עד שנה.

 מה קורה בתום השנה? :דוד חיון

 - - -בתום השנה רשאי המנכ"ל   אמיר גילת:היו"ר, 

 לא. :דוד חיון

 את אומרת לא?מה ז אמיר גילת:היו"ר, 

 למה רשאי, למה לא חייב? :דוד חיון

 כי הוא לא חייב.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מה זה חייב? :נמרוד לב

 הרי כל המסמך הוא להגביל בזמן.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, הוא חייב לבוא ולהציג לנו אם הוא ממשיך. :דוד חיון

 אבל הוא מציג לך בכל מקרה לוח שידורים ואתה :נמרוד לב

יכול לבוא ולומר תשמעו חברה, התכנית הזאת בפורמט שלה כרגע היא לא מתאימה 

 יותר. 

דוד, ממילא הרי ועדת התוכן רשאית לדון מעת  אמיר גילת:היו"ר, 

לעת בתכנית מסוימת. זאת אומרת שמורה לנו הזכות בלי קשר למסמך גם לדון על 

 תכנית ספציפית. 

התוכן. אם יש איזה זה חלק מהתפקיד של ועדת  :נמרוד לב

 - - -שהוא באמת זה משהו שהוא חריג, 

אז אני הולך פה עם רוח המלצות הוועדה. הוועדה  אמיר גילת:היו"ר, 

 המליצה להגביל בזמן. 

 לא, לא, יש בעיה עם זה. :דוד חיון
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שנייה רגע. ועדת האתיקה המליצה להגביל בזמן.  אמיר גילת:היו"ר, 

 בלהה, שפרק הזמן הזה יהיה שנה, במשותף עם נמרוד. אני אומר, וזה מוסכם גם עם 

 בלהה כבר לא חברת מליאה אפילו. :דוד חיון

 לא, אני אומר שאני לא ממציא את הדברים עכשיו.  אמיר גילת:היו"ר, 

מי שרוצה להישאר במליאה ולהמשיך להביע את  :דוד חיון

 דעתו,  יישאר במליאה. 

הצעה שיש הגבלה... לגבי כללי אנחנו לא כתבנו ב פרופ' עקיבא כהן:

 ביצוע יש מקום ש... מגבלות בזמן.

 זה סוכם, סוכם.  :נמרוד לב

 שמה? )מדברים ביחד( :דוד חיון

אני מקריא מתוך המסמך: שחלוקה פונקציונאלית  אמיר גילת:היו"ר, 

זו תבוא לידי ביטוי בארגון חלוקת ה... הפנימי בין העובדים, כפי שמשתקף בכל לוח 

באיוש התפקידים בו, שיובא לאישור בפני ועדת התוכן. חלוקה זו תהיה חדש ו

לתקופה קבוצה, וניתן יהיה להאריך אותה תוך שימת לב לעיקרון הגיוון ולעיקרון ה 

- - - 

 או, או, או.  :דוד חיון

 וכאן המקום לקבוע מה היא התקופה.  פרופ' עקיבא כהן:

 תה?אבל מה זה ניתן יהיה להאריך או :דוד חיון

הקונספציה היא שזה קצוב. הרציונאלית היא, אם  פרופ' עקיבא כהן:

 אפשר להשתמש בביטוי הזה, צריך להגדיר לכמה זמן. 

 זה כמו מאסר עולם, הנשיא קוצב את העונש.  אמיר גילת:היו"ר, 

אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים שזה לא יבוא במסמך  :נמרוד לב

 למוסדות להגדרה.  קונספטואלי, אלא שזה יהיה נתון באמת

טוב, אני מציע שנה, עד שנה למען יכולת הגמישות,  אמיר גילת:היו"ר, 

כדי שזה לא תהיה התחייבות מראש לשנה, אם יימצא בתכנית שהמגיש אינו ראוי. 

אנחנו מדברים פה, האישור הוא למגיש בתכנית ספציפית. זאת אומרת האישור לא 

ת לא מארחת אנשים שלא קיבלו אישור. הולך איתו מתכנית לתכנית, וגם התכני
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זאת אומרת גם הרצועה שמוגדרת כרצועה אישית, לא תארח אנשים שאין להם 

 להגיש תכנית אישית.  007אישור 

 - - -היא יכולה לארח, אבל הם לא  פרופ' עקיבא כהן:

 לא, לא להגיש. התכוונתי לארח כמגישים, כמובן.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מביעים דעה כי הם לא אורחים קבועים.  הם לא :דוד חיון

טוב, בתום השנה רשאי המנכ"ל להביא את  אמיר גילת:היו"ר, 

 הבקשה להארכה. מתחילים מחדש, עוד פעם הוא מביא את האישור. 

שוב, זה צריך להיות על פי יוזמה של מישהו. או  פרופ' עקיבא כהן:

 - - -מפיק התכנית, או 

ה יפעל המנגנון לפי סעיף א'. מתחילים בתום שנ אמיר גילת:היו"ר, 

 , מתחילים מהתחלה. RESETמהתחלה. עושים 

 אין בעיה. פרופ' עקיבא כהן:

רשאים מנהלי התכניות וזה וזה, והמנכ"ל, להביא  אמיר גילת:היו"ר, 

 את הבקשה פעם נוספת. 

 לא חייב, רשאי. :דוד חיון

לים המחייבים את רשאי. ד'. על התכנית יחולו הכל אמיר גילת:היו"ר, 

איזונה בתוך התכנית. שוב אני גוזר את זה מהמלצות הוועדה, שני מגישים בו 

 זמנית, זאת אומרת שני מגישים, או במהלך השבוע על פי חלוקה של ימים. 

 באותן שעות. :דבורה הנדלר

מדובר על רצועת שידור נתונה. אוקיי?  הלאה, יש  אמיר גילת:היו"ר, 

 הדברים מקובלים.  עוד הערות? כל שאר

לגבי הסעיף הראשון, סליחה שאני חוזר אליו.  :ד"ר מוטי נייגר

אנחנו הצגנו חוץ מתכניות אישיות גם פרשנים. הכלל הזה שאין הבעת דעה ברשות 

השידור ואז אנחנו  מחריגים את ... קודם כל תכנית  ... בלבד כרגע, אבל יש עוד 

 . פונקציות שאמרנו שיש להן אופציה להביע
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אז אוקיי, אז חשובה מאד האמירה שכעיקרון אין  אמיר גילת:היו"ר, 

הבעת דעה ואז יש פה החרגה אחת לתכנית אישית. פרשנים, אני חושב שפרשנים 

 בהגדרה שלהם הם מביעים דעה. 

אוקיי, אבל הם גם מוגבלים בדברים שהמסמך  :נמרוד לב

לדעתי או כאלה. זה -במדבר עליהם, שהוא אומר שהם חייבים לסייג את עצמם 

 חייב להיות מאד מוגדר.

 כמו שעודד שחר עושה כל יום.  פרופ' עקיבא כהן:

לא, לא, עזוב, זה, עקיבא, ישבנו על זה שעות ולא  :נמרוד לב

 סתם. והוא ישב ואמר זה חייב להיות מסויג ומוגבל וברור.

 אבל עודד שחר הוא כתב.  :דוד חיון

יד לא יגיד. עקיבא, יכול להיות כי יכול להיות שיג :נמרוד לב

שיבוא יום אחד ולא יגיד. הוא צריך לדעת שהוא צריך להגיד, שזה צריך להיות 

 ברור. 

 אוקיי, כן, דדי.  אמיר גילת:היו"ר, 

נמרוד התייחס פה למשהו שאם אני זוכר נכון  :דדי מרקוביץ

ברים כאלה. כתוב במסמך, זה להפריד אחר כך בפרקטיקה בין פרשן לבין מגיש או ד

זה לדעתי, ויוני יכול להגיד לכם שזה ... . אני לא רואה עכשיו איך עודד שחר למשל, 

ואני אומר עודד שחר כשם גנרי, לא כדי להיתפס לבן אדם. הוא יפסיק להיות מגיש 

 של תכניות מסוימות, רק בגלל שהוא פרשן כלכלי. זה לא נראה לי ישים. 

וא לא חייב לתת לו תכנית אבל ה? מה זאת אומרת :נמרוד לב

 - - -אישית בכלל. הוא יכול לשבת ב 

לא, אבל הוא מגיש לפעמים את תכנית הכל  :דוד חיון

 דיבורים. מה קורה אז?

 אז הוא לא יכול להגיש את הכל דיבורים.  :נמרוד לב

 אז זה לא בסדר.  :דוד חיון

למה זה לא בסדר? למה שלא יהיה מגיש קבוע כבר  :נמרוד לב

 ל דיבורים ובא לציון גואל?להכ



 
 אתיקה -ועדת תוכן  –רשות השידור 

03.11.2013 18 

 זו סוגיה אחרת.  :דוד חיון

 אבל מה הבעיה? :נמרוד לב

הנה, תשאל את יוני. יש בטלוויזיה תכנית דגל  :דדי מרקוביץ

 פוליטיקה למשל, שכמה שנים הוא כבר מגיש אותה? הרבה שנים. 

 הוא מחליף.  :נמרוד לב

 בפוליטיקה לא.  יוני בן מנחם:

 ר כמחליף. הוא מוגד :נמרוד לב

זו תכנית עוגן בערוץ, מביאה רייטינג יפה. עכשיו  :דדי מרקוביץ

 - - -מה שהמסמך הזה עושה 

 מי מביא רייטינג יפה? :דוד חיון

 יחסית לתכניות הערוץ.  :דדי מרקוביץ

 נקודה משהו.  3 :דוד חיון

אז שיהיה בפוליטיקה. יש מספיק אנשים  :נמרוד לב

 מוכשרים. 

 ז הוא לא יכול להיות פרשן כלכלי. וא :דדי מרקוביץ

אז יביאו פרשן כלכלי אחר, לא קרה  כלום, יש  :נמרוד לב

 אנשים מוכשרים. 

 אני בסך הכל מראה לכם סוגיה שמתנגשת פה.  :דדי מרקוביץ

אבל הסוגיה אומרת דבר כזה, יש הרבה אנשים  :נמרוד לב

ה שאדם אחד יחזיק מוכשרים, גם ברשות, גם מחוץ לרשות, אוקיי? אין שום סיב

בידיו הרבה כוח מוגזם. אני צודק? אני צודק או לא צודק? יש כל כך הרבה אנשים 

 מוכשרים, ולמה אחד צריך לעשות את הכל? שכל אחד יעשו משהו אחר. 

יש עוד דבר, יש הרבה כתבים ופרשנים שיש להם  :דדי מרקוביץ

ל, אני חושב שרק צריך להם. אני לא חושב שזה עניין פסותכניות מתוקף המעמד ש

להפריד. כאשר הוא מדבר בפרשנות מסוימת, אז ברור לגמרי שזו פרשנות, אבל אם 

  - -  -זה תכנית 
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מה שאתה אומר בעצם זה להוריד את איילה חסון  :יוני בן מנחם

 מיומן.

 - - -אני לא אומר, להיפך, אני איתך,  דדי מרקוביץ:

ם, להוריד את איילה זה מה שאתם אומרים בעצ :יוני בן מנחם

 חסון מיומן. 

 יפה, אז אני אומר שזה לא אפשרי. :דדי מרקוביץ

 ולהוריד אותה מהכל דיבורים.  :יוני בן מנחם

 יוני, להיפך, אני אומר שזה לא נכון.  :דדי מרקוביץ

רק בשביל להסתדר עם הכללים האלה. זה לא  יוני בן מנחם:

 יתכן. 

שזה לא ישים. זה לא ישים, זה אני אומר עוד פעם  דדי מרקוביץ:

 מה שאמרתי. זה לא ישים, אני איתך בקטע הזה. זה לא ישים. 

לא, לא, יש החרגה לעניין הזה של פרשנים ומגישי  :ד"ר מוטי נייגר

 תכניות אישיות בתוך המסמך. 

 אז תראה לנו את ההחרגה. :יוני בן מנחם

ת זה. זה דדי הוא בחור אינטליגנט, אנחנו יודעים א :נמרוד לב

 - - -לא חדש לנו שהוא תמיד בא ומביא לנו את ה 

לא, הוא חושש שהוא יקבל כל כך הרבה פניות  :דבורה הנדלר

 - - -מהציבור של הפרה 

לא, דדי, אני כבר שמתי לב, הוא יודע לראות איפה  נמרוד לב:

 החור. 

הוא תפס את השור בקרניו. אם אתה צריך לחפש  :יוני בן מנחם

 - - -וכית מגדלת, סימן שזה לא את זה בזכ

 לא, לא. דיברנו על לזה.  :ד"ר מוטי נייגר

אז בואו נפתור את זה ונמצא איזה שהוא פתרון.   נמרוד לב:

יוני, אתה מבין? שלא יהיה מישהו שהוא פתאום אתה יודע, איזה טייקון שהוא 

 עושה הכל. 
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 תשמע, יש אנשים שהם מוכשרים.  :יוני בן מנחם

 אני הבנתי, אני מקבל את זה.  :נמרוד לב

לא יעלה על הדעת שנוריד את איילה חסון מיומן  :יוני בן מנחם

 - - -בגלל ש 

מקבל, זאת הערה נכונה, אני מקבל. צריך למצוא  :נמרוד לב

 איפה יש איזון שגם יגביל וגם לא יהיה אוטומט שיפגע ברשות.

 המחסום?כן, אז מה ההצעה ואיך נתגבר על  אמיר גילת:היו"ר, 

 הייתה החרגה כזאת, אני לא רואה אותה.  :ד"ר מוטי נייגר

 אני לא זוכר אותה.  :נמרוד לב

 האם עריכת יומן זה ... אישי? פרופ' עקיבא כהן:

 זה לא עריכת יומן. זה הגשת יומן.  :יוני בן מנחם

זה הגשת תכנית אישית ופרשנות, זה גם משה נגבי  :ד"ר מוטי נייגר

 שלו.  והתכנית האישית

 לא, אבל הוא נתן לך דוגמא טובה של היומן.  :נמרוד לב

 בסדר, אבל אני נותן לך את ה... של איילה.  :ד"ר מוטי נייגר

הגשה אישית כן, אבל השאלה היא מה הפונקציה  פרופ' עקיבא כהן:

 של המגיש פה. 

לא, לא, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר אם היא  :נמרוד לב

 - - -י המסמך הזה היא לא יכולה גם להיות פרשנית מדינית או  מגישת התכנית, לפ

 לא, זה ברור.  :פרופ' עקיבא כהן

זאת הבעיה. זה לא נמדד פה. כמובן שהיומן הוא  :נמרוד לב

 לא תכנית אישית, זה יומן חדשות, הוא לא יכול להיות תכנית אישית. 

ם אחד כתוב שסבורה הוועדה כי לא רצוי כי אד :ד"ר מוטי נייגר

יחזיק במספר תפקידים. יחד עם זאת ועדת התוכן, במסגרת הדיון בחלוקה 

 - - -פונקציונאלית, תדון ותאשר סוגיות 

 זה לא פותר כלום.  :יוני בן מנחם

 - - -לא, לא, זה בעיה כי אז אתה צריך  :נמרוד לב
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זו משימה ... ... שאדם לא יידע אם זו תכנית  דבורה הנדלר:

 ביחד(אישית )מדברים 

מוטי, אני יכול להגיד לך לפי היכרותי פה עם רוח  נמרוד לב:

הדברים, איך שדברים מתנהלים, אז יש פה עודף של ישיבות ועודף של דיונים. אז גם 

להביא כל דבר באמת לדיון כזה, שבואו נחריג את האיש הזה ובואו נחריג את האיש 

 הזה, זה לא ייגמר. זה לא שפוי, זה לא ריאלי. 

 –בסדר, אז תעשו מה שאתם רוצים. אני רק אומר  :ר מוטי נייגרד"

 זה מה שחיברנו. 

תציע פתרון. אתה יודע, אתה רשום בתור כותב  :נמרוד לב

 המילים. 

אני יכול להעיר מה אני חושב בעניין הזה?  דדי מרקוביץ:

בפרקטיקה? אני חושב שהפרקטיקה שמקובלת היום היא פרקטיקה שעובדת. איילה 

ן יודעת בדיוק כשהיא מגישה, וזה גם מזוהה. כשהיא מגישה תכנית היא מגישה חסו

תכנית וכשהיא מדברת על פרשנות מדינית, היא מדברת על פרשנות מדינית. אין פה 

שום בעיה. גם עודד שחר, כשהוא מגיש פוליטיקה, אז יש לו אמנם פתיח אישי 

 בהתחלה, אבל זהו. הוא מגיש פוליטיקה. 

 אז הוא אומר קודם כל שלא יעשה פתיח אישי.  ר גילת:אמיהיו"ר, 

 אז אולי לא צריך פתיח אישי.  :נמרוד לב

אז זה כבר עניין של קונספט של תכנית. יחליטו  דדי מרקוביץ:

עורכי התכנית או עורך הטלוויזיה, או מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה לבטל את 

 - - -הפתיח האישי. אבל אני מנסה להסביר  

 ואז אומרים שהוא סותם פיות.  :ני בן מנחםיו

 - - -לא, לא, עזוב, אני חושב ש  דדי מרקוביץ:

מה זה תכנית אישית? בשביל זה בדיוק יש  :נמרוד לב

 - - -משבצות 
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רגע, רגע, יש פה איזה בלבול. כשעודד שחר מגיש  אמיר גילת:היו"ר, 

יש אותה כפרשן. זאת את הכול דיבורים הוא לא מגיש תכנית אישית והוא לא מג

 אומרת הכל דיבורים, אלא אם כן המנכ"ל יגדיר את הכל דיבורים כתכנית אישית. 

 לא, לא. :יוני בן מנחם

אז שם אין בעיה. ממחר אין פתיח אישי בהכול  אמיר גילת:היו"ר, 

 דיבורים, אז הבעיה הזאת נפתרה. 

 . נו, ואז היא תמשיך להיות רדודה כמו שהיא היום :דוד חיון

רגע, אין פתיח אישי בהכול דיבורים, אין פתיח  אמיר גילת:היו"ר, 

 ואין פתיח אישי בתכנית המוסף בטלוויזיה. אישי ביומן הבוקר, 

 נחנו מאד מבקשים בעניין הזה החלטה ברורה. א :יוני בן מנחם

 רגע, רגע, אנחנו באמצע הדיון.  אמיר גילת:היו"ר, 

שיים, כדי שלא יהיו פה אי לגבי הפתיחים האי :יוני בן מנחם

 - - -הבנות, יגידו כן, יגידו 

תראה, המסמך הזה בא להגדיר משבצות ואנשים  :נמרוד לב

שיוכלו באמת להביע דעה, אתה יודע, לא ממקום, שלא תהיה האנרכיה הזאת שכל 

הצדדים לא מרוצים ממנה. זאת אומרת יש איזה כללי הפעלה, כללי ההפעלה האלה 

ות. ההנהלה יחד עם ועדת התוכן יגדירו את המשבצות האלה, יגדירו יגידו יש משבצ

את האישים הרשאים, וכל היתר לא. אתה יודע, זה עושה סדר בכל הסיפור הזה 

 לכאן ולכאן. 

נומליה, שבאמת אותו -מן אהבעיה נובעת לטעמי מ פרופ' עקיבא כהן:

ום שישי בערב, אדם יש לו כמה וכמה תפקידים. מי שמפיק את ספינת הדגל של י

 ביומן, לא צריך להיות מישהו שדווקא יום אחד בשבוע עושה גם הכול דיבורים. 

אני לא מבין מה הקשר להפקה, סליחה. אין לזה  :יוני בן מנחם

 שום קשר להפקה. אתה מבלבל פה במינוחים, אין שום קשר להפקה.

 מגיש, מגיש.  :דבורה הנדלר

 מגיש.  פרופ' עקיבא כהן:

 פיק זה לא עבודה עיתונאית.מ :מנחםיוני בן 
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היא טעות, טעות, אני לא התכוונתי הפקה, המגיש.  פרופ' עקיבא כהן:

יושבת שעה וחצי מול המצלמה לנהל דיונים, מחווה דעתה, ואתה לא יכול תכנית 

כזאת גם שלא יתבטא משהו אישי, זה לא משהו סטרילי. אבל השאלה אם אדם 

רדיו ביום חמישי בבוקר. אני לא בטוח שזה צריך כזה, צריך גם להגיש תכנית ב

 להיות. 

עקיבא, זה לא ריאלי, ואז אתה בא ואומר פה  :נמרוד לב

אמירה בעייתית. אתה אומר רשות השידור לא יכולה להשתמש בטאלנטים מעבר 

לספוט הספציפי הזה. אתה אומר היא יכולה להגיש פעם בשבוע את היומן, עשתה 

 . אתה מבין? היא לא יכולה לעשות דברים אחרים. נגמר הסיפור –את זה 

 והיא גם כתבת מדינית.  :דוד חיון

יש כאן אמירה שהיא בעייתית, אתה מבין? כי  :נמרוד לב

 - - -אתה אומר למעשה הטאלנט יכול להיות ל

אני אומר שוב, ברמה העקרונית אני חושב שזה  פרופ' עקיבא כהן:

 נכון.

את זה, הוא אמר אם זה הבעת לא, הוא לא אמר  :דוד חיון

דעה. היא כתבת מדינית הרי. כתבת מדינית אין לך בעיה עם זה, כי היא מדווחת. זה 

 משרה מלאה. חוץ מהיומן יש לה משרה מלאה ככתבת מדינית. 

 אני לא יודע משרות.  פרופ' עקיבא כהן:

אני לא מדבר עכשיו מבחינה בירוקרטית. אני  :דוד חיון

תי. מי שכתב מדיני הוא משרה מלאה, כי זה מעסיק אותו כל מדבר מבחינת אמי

 הזמן. הבעיה היא כאילו ההגשה. 

מבחינת הציבור יש לה שלושה תפקידים: היא  פרופ' עקיבא כהן:

כתבת מדינית, היא מגישה את היומן והיא מגישה ביום חמישי את הכול דיבורים, 

 יחד עם קריסטל. זה שלושה דברים שונים. 

זאת אומרת שהיא לא תוכל לקבל את הנישה, את  :דלרדבורה הנ

 הפינה של תכנית אישית. זה מה שאתם אומרים. 

 לא יודע.  דוד חיון:
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אני רוצה לדעת מה עמד מול עיניכם כשאתם  :חנה מצקביץ

 החלטתם על הדבר הזה. 

 - - -אלא אם  פרופ' עקיבא כהן:

תה רגע, רגע. מה שהיה בעבר זה שבאמת היי :חנה מצקביץ

 הפרדה. פרשן היה פרשן ומגיש היה מגיש. היום אנשים עושים כמה תפקידים.

 אנשים ספציפיים מאד.  :דוד חיון

 אני לא נכנסת לזה.  :חנה מצקביץ

 לא, עובדתית.  דוד חיון:

 -אני לא נכנסת לעניינים האישיים. אפשר לעשות   :חנה מצקביץ

- - 

 אנשים מעטים וספציפיים. :דוד חיון

אבל היום עושים מה שלא היה מקובל בעבר. האם  :קביץחנה מצ

יש מניעה, וכנראה אנשים מוכשרים שיש סיבה שהם יעשו כמה תפקידים, האם יש 

 - - - -מניעה שאותם אנשים ישמשו גם כפרשן, גם כמגיש וגם כ

במסמך כתוב במפורש מה שמוטי סיפר, ככלל  פרופ' עקיבא כהן:

דם אחד יחזיק במספר תפקידים. ועדת התוכן, הוועדה סבורה שאין זה רצוי שא

במסגרת הדיון בחלוקה הפונקציונאלית, תדון ותאשר כפילויות בתפקידים. כלומר 

  - - -יכול להיות מקרה כזה. אם יש לרשות השידור  

 אז זה בסדר.  :דוד חיון

 חברה, זה לא עניין של ועדת התוכן.  יוני בן מנחם:

ה כבר כמעט שלוש שנים, זה לא תאמינו לי, אני פ :נמרוד לב

 - - -יקרה הקטע הזה של כל דבר 

 לא, לא, נמרוד.  אמיר גילת:היו"ר, 

אבל אתה אישרת. אתה לא היית חלק מהמסמך  :דוד חיון

 באתיקה?

יש דברים מסוימים שהסכמתי ויש דברים  :נמרוד לב

 - - -חלקתי עליהם, שעכשיו אני רואה שהם לא ש
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כלל אני לא חושבת שאנחנו צריכים לכוון נמרוד, ב :חנה מצקביץ

לעניין הפרסונאלי. צריך לדבר על עקרונות. אבל אם הרשות הייתה אמורה להתנהל 

לפי סדר מסוים, כל הדברים האלה אמורים להידון באישור לוח השידורים. 

כשמדברים על סוג התכנית, על מהות התכנית, על מי מגיש אותה, איזה אופי יש לה 

 ם או לא מאשרים, ודנים אז בהכל. זה לא עניין פרסונאלי. ואם מאשרי

אני בסופו של דבר מאמין שזה גם קשור לעבודה  :נמרוד לב

 המשותפת, לדינאמיקה בין ההנהלה למוסדות, שנקווה שהיא תעבוד טוב. 

אני מציע ככה: כרגע אנחנו נצלם את המצב כמו  אמיר גילת:היו"ר, 

כן. אני לא נכנס פה לשמות, אבל ההחלטה שהוא, במסגרת סמכות ועדת התו

ארבעה אנשים, לצלם כרגע את -היא, מדובר פה באמת על שלושההעקרונית כרגע 

המצב כמו שהוא, וכמובן כשההנהלה עכשיו קולטת או משבצת אנשים חדשים 

 בתפקידים חדשים, היא צריכה לקחת בחשבון את המסמך ולפעול לאורו. 

בעד מה שאתה אומר, ואני הייתי  יש לי הצעה. אני :נמרוד לב

מבקש מההנהלה גם להביע את דעתה בסעיף הספציפי הזה, להציע לנו איזה שהוא 

משהו שאולי הוא ייתן פתרון לעניין הזה. אתה יודע, אני חושב שמן הראוי שנשמע 

 מה הדרג המקצועי סבור.

אז אנחנו אומרים לגבי ההקשר הזה שלושה  אמיר גילת:היו"ר, 

 דברים. 

אבל למה לא לדון בזה במקום המתחייב, כל שנה  :חנה מצקביץ

 באישור לוח השידורים?

 נכון, נכון.  :דוד חיון

 בסדר גמור, אנחנו לא אומרים שלא.  :נמרוד לב

לא, לא, אבל חשוב שכשעכשיו עושים קליטה  אמיר גילת:היו"ר, 

ייקחו היום חדשה או שילוב חדש, זה כבר ייעשה לאור המסמך. זאת אומרת שלא 

 פרשן ויתנו לו להגיש תכנית חדשה. 

אבל כן הייתי רוצה לשמוע את הפתרון של  :נמרוד לב

 ההנהלה לסעיף הזה. 
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 - - -טוב. אני מציע את הצעת ההחלטה הבאה  אמיר גילת:היו"ר, 

משום שזה חשוב, כי הם אלה שעושים את  :נמרוד לב

הם רואים איזו שהיא בעייתיות  הפרקטיקה. אנחנו חייבים להתייחס כאילו גם, אם

 בפרקטיקה. אנחנו עוסקים בתיאוריה, רבותי.  

טוב, הצעת החלטה. באשר לסעיף הפרשן שמגיש  אמיר גילת:היו"ר, 

תכנית אישית, או שמגיש תכנית, מחליטה הוועדה לצלם את המצב כמות שהוא 

שה היום. הוועדה מנחה את ההנהלה שבשיבוץ מחדש של מגישים לתפקידי הג

 וההיפך, תפעל לאור המסמך. 

ומבקשת מההנהלה להעביר את התייחסותה לגבי  :נמרוד לב

 פתרונות אפשריים לסוגיית הכפילויות.

 בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה ברור? :נמרוד לב

אני מציע שנסתפק בהצעה שלכם לצלם את המצב  :יוני בן מנחם

 הקיים, כדי שלא תתחיל פה מהומת אלוהים. 

אבל אתה לא רוצה להעביר איזו שהיא הצעה לגבי  :לב נמרוד

 הכפילויות?

 ומה עם דברים חדשים? :חנה מצקביץ

להשאיר מה שאמיר אומר, שמעתה ואילך אנחנו  :יוני בן מנחם

 - - -את הדברים החדשים, אבל עכשיו ללכת לשנות סטאטוס קוו של אנשים 

 נמרוד, דשו את זה כבר שנתיים.  דוד חיון:

רגע, כדי שנהיה ברורים לגבי הפתיחים האישיים.  :ן מנחםיוני ב

 אני רוצה שתקבלו החלטה ברורה בעניין הזה. 

עכשיו באמת נושא שהוא יכול, איך אמרת, להצית  אמיר גילת:היו"ר, 

מהומות, זה הנושא של הפתיחים האישיים. לפי המסמך, מגישי אקטואליה 

ינקטו עמדה בעניינים של מחלוקת  בתכניות שאינן אישיות, לא יהיו רשאים, לא

ציבורית, נושאים שאינם נמצאים במחלוקת כמו גינוי מעשים פליליים או אמפטיה, 
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אולם מנגד יקפידו לתפוס את תפקיד פרקליטו של השטן, ובלבד שיעשו זאת באופן 

 תרבותי והוגן, ב... בעלי עניין בנושאים הנמצאים במחלוקת ציבורית. 

 יעשו את עבודתם העיתונאית.  – מה שנקרא :נמרוד לב

 אמיר, אני יכול להגיד משהו? דדי מרקוביץ:

 כן. אמיר גילת:היו"ר, 

תשמעו, פתיחים אישיים, אני אישית, וכמובן זו  :דדי מרקוביץ

החלטה מקצועית של עורכי תכנית ושל מנהלי מדיה, אבל בפתיחים אישיים אין 

המנגינה הנכונה ואת ההפרדה  שום דבר רגע. יש בזה משהו, לדעתי, כשיש את

המלאה מהתכנית, אין בזה שום בעיה, בטח כשמדובר בתכנית שהמגיש רשאי להביע 

את דעתו. אם זה מופרד, זה בסדר. אם זה לא מופרד  וזה באמצע, אז יש בעיה. 

צריך גם לקחת בחשבון את העובדה שאם הרשות עכשיו, וכבר עמדנו בזה לפני שנה, 

שמבטלים את כל הפתיחים האישיים בשש השעות של רצועת תחליט באופן גורף 

 הבוקר, תהיה פה מהומת אלוהים. 

חברה, על זה בדיוק ישבה ודנה ועדת האתיקה. אני  :נמרוד לב

 - - -לא מצליח להבין 

אין פתיחים אישיים לא בעשר ולא בשתים עשרה,  :דוד חיון

 רק באריה גולן. 

 ועדת האתיקה. חברה, על זה בדיוק ישבה  :נמרוד לב

 זה כמו פסוקו של יום.  פרופ' עקיבא כהן:

פתיחים אישיים יש בכל מקום. השאלה היא אם  דדי מרקוביץ:

 - - -אוסרים אז צריך לאסור באופן גורף, או 

אם אתם אומרים מצד אחד שאין הבעת דעה  :יוני בן מנחם

 אתם נותנים פתיחה אישית, אז זה סותר. אישית, ומצד שני 

צריך להגדיר את המשבצות, רבותי, אני מתפלא על  :לב נמרוד

הדיון הזה. אני חושב שכל הדבר הזה הוא מוגדר מעצם המסמך. זאת אומרת 

 המסמך, יוגדרו המשבצות.
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השאלה איך מוגדרת התכנית של עשר ואיך  :ד"ר מוטי נייגר

 מוגדרת התכנית של שמונה. 

ת אישית, אז מותר. רגע, אם היא מוגדרת כתכני אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ואם התכנית אינה מוגדרת כתכנית אישית 

 בוודאי.  :דוד חיון

מותר ואף רצוי. זה כל הרעיון. בשביל זה יש את  :דבורה הנדלר

 המסמך.

זאת אומרת אם המנכ"ל חושב שבעשר צריך  אמיר גילת:היו"ר, 

החליט שהכול להיות פתיח אישי, הוא צריך להגדיר. זה אחד הדברים שיגרמו לו ל

 דיבורים היא תכנית אישית. 

 כן. :יוני בן מנחם

 אתה יכול להחליט שהיא תכנית אישית.  :נמרוד לב

 איך הכל דיבורים יכולה להיות תכנית אישית? :דוד חיון

בקלות. להביא מישהו גדול וראוי, לתת לו את  :נמרוד לב

 התכנית ולהפוך אותה לתכנית אישית, עם רייטינג נפלא. 

 יוני, אני בכוונה מקשה.  י מרקוביץ:דד

 יומן בוקר זה לא תכנית אישית.  דבורה הנדלר:

 יומן בוקר לא יכול להיות בחיים תכנית אישית.  :דוד חיון

 וסדר יום? דדי מרקוביץ:

 גם לא.  :יוני בן מנחם

חדשות לא, רבותי, דיברנו על זה במסמך. חדשות  :דבורה הנדלר

 זה חדשות. )מדברים ביחד(

 אחד. -רגע, רגע, אחד אמיר גילת:היו"ר, 

 הרסתם את כל הבוקר.  :דוד חיון

 כמו שאבוטבול זה תכנית אישית.  :יוני בן מנחם

חברה, אחד אחד. אי אפשר לשמוע. פרופ' כהן,  אמיר גילת:היו"ר, 

 בבקשה. 
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מכיוון שבכל זאת זה גולש לנושא של שמות, אז  פרופ' עקיבא כהן:

ה גולן שזכה עכשיו אני מבין גם בפרס מפעל חיים, אני הזמנתי בתור דוגמאות, ארי

 -שנה לאוניברסיטה, הוא נתן הרצאה שקראנו לה, נדמה לי  20שנה או  15אותו לפני 

דקות לשנות  5דילמות של יומנאי. השאלה היא תכנית כזאת, שהוא צריך כל  -

ניות לצד השני, זה ש 10נושא, להיות פרקליט השטן בצד הזה ואחר כך להפוך, אחרי 

סוג של תכנית כזאת. זה לא סתם איזה מן דיווח. הוא מאתגר את המרואיינים שלו. 

 הוא מזמין את השר הזה, ואת החבר כנסת מאופוזיציה. 

 - - -כן, אבל זה יוצר לך  בעיה  :נמרוד לב

 זה קשור ... פרופ' עקיבא כהן:

 יים. זה קשור, זה כללי העיתונאות הבסיס :יוני בן מנחם

 אבל עקיבא, הדיון הזה היה, אנחנו דיברנו על זה.  :נמרוד לב

דקות חייב  8תן לי לסיים את המשפט. אני עוד  פרופ' עקיבא כהן:

ללכת, יש לי בעיה באוניברסיטה. כל מה שאני אומר הוא שהפינה הזאת, אני מגדיר 

של יום כזה.  אותה, ואתם יכולים לא להסכים איתי, זה מעין פיקנטריה. זה פסוקו 

זה לא עניין של דעה אישית במובן שאני חושב שהוא פוליטיקאי, או זה עשה, או זה. 

 - - -זה מן 

 איפה זה במסמך? אין התייחסות.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אין. זה לא מופיע.  פרופ' עקיבא כהן:

 זה לא, כי הדיונים האלה היו כבר.  :נמרוד לב

פסוקו של יום, אני אוהב את  במובן הזה של פרופ' עקיבא כהן:

 הביטוי הזה. 

 זאת אומרת שזה לא הבעת דעה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה לא הבעת דעה.  פרופ' עקיבא כהן:

אז הדעה היא של מי? רק שלו. זה אישי לחלוטין  :יוני בן מנחם

 מההתחלה ועד הסוף. )מדברים ביחד(

 7חברים. יש לנו רגע, רגע, אי אפשר לשמוע ככה,  אמיר גילת:היו"ר, 

 דקות. חשוב לי שתהיה.
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טוב, אני חושב שאם רוצים לשמוע את דעתו  :נמרוד לב

 האישית של עיתונאי א' או ב' שהוא ראוי לכל הדעות, יקבל תכנית אישית. 

הוא קורא לזה קטעי קישור. הוא לא קורא לזה  :דוד חיון

 דעה אישית. 

צה להביע את חברה, כשאריה גולן, כשהוא רו :יוני בן מנחם

דעתו האישית, אז הוא מבקש אישור מהמנכ"ל שתמיד מאפשר לו להתראיין. תראו 

 2במעריב ותראו, היו כמה עיתונאים במעריב איתו, עם הסיפור שהיה. ובערוץ 

 ובערוץ הכנסת, והוא אומר שם את כל דעותיו האישיות. 

אז מה ביומן? ביומן מה הוא עושה? הוא עושה  :דוד חיון

 קישור כאילו, אתה קורא לזה?קטעי 

 לא.  יוני בן מנחם:

 אז איך אתה קורא לזה? :דוד חיון

הוא עושה את עבודתו העיתונאית. לא מדברים על  יוני בן מנחם:

 היומן, מדברים על פתיחת היומן. על זה אנחנו מדברים. )מדברים ביחד(

יוני, הערה אחת. אם היית עושה מה שאנחנו  פרופ' עקיבא כהן:

ראים ניתוח השיח של מה שקורה ביומן, אז גם כאשר הוא מראיין את נציג קו

האופוזיציה ונציג הקואליציה, הוא  בעצם כן מעביר דעה. אי אפשר שלא. אפילו 

 - - -מבקר שהוא כ

 - - -כן, כן, זה נכון, אבל זה לא  :יוני בן מנחם

 זה משחק עיתונאי.  :דוד חיון

 שה, זה לגיטימי. )מדברים ביחד(... וכל אחד עו :יוני בן מנחם

שנייה רגע, עקיבא ומוטי, אני מקריא לכם את  אמיר גילת:היו"ר, 

, עוד פעם. כבר הקראתי אותו. האם הוא אומר לעניות דעתכם, לא לעניות, 4סעיף 

 לדעתכם, אתם כתבתם את זה, שמותר להמשיך עם הפתיחים האישיים. 

שהן לא מוגדרות כתכניות  לדעתי לא. לא בתכניות :ד"ר מוטי נייגר

 אישיות. 
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זה לגבי מגישי אקטואליה. המגישים כמי  אמיר גילת:היו"ר, 

שנתפסים כמתווכים הוגנים לא ינקטו עמדה בעניינים של מחלוקת ציבורית. זאת 

 אומרת בכל הנושאים האחרים מותר להם להביע דעה. 

באופן אבל שוב, יש פה עניין מערכתי קודם כל,  :ד"ר מוטי נייגר

עקרוני, כל מה שהמערכת יכולה להתיר או לא להתיר. עכשיו, אמר יוני שסדר יום 

 - - -היא לא תכנית אישית, אז 

דווקא סדר יום היא היחידה שמוגדרת כתכנית  אמיר גילת:היו"ר, 

 .2008אישית, על פי החלטה היסטורית של ועדת רדיו, לא זוכר מאיזו שנה. אולי 

 לפי זה נוריד את כל הפתיחים האישיים. אז  :ד"ר מוטי נייגר

לכן אמרתי שתביאו החלטה. אי אפשר להגיד מצד  :יוני בן מנחם

 - - -אחד אין הבעת אישית, ומצד שני 

 מה איכפת לך להגדיר אותה תכנית אישית? :נמרוד לב

 )מדברים ביחד( - - -אני לא חושב ש  יוני בן מנחם:

 , היסטורית.אבל היא מוגדרת  כבר ככה :דוד חיון

נדמה  2008סדר יום היא היחידה שמוגדרת משנת  אמיר גילת:היו"ר, 

 לי. 

אז אני חושב שהמסמך הזה אומר שבתכניות  :ד"ר מוטי נייגר

 - - -שמוגדרות כתכניות אישות מותר להביע 

 חברים, חברים, שנייה. )מדברים ביחד( אמיר גילת:היו"ר, 

 מיקי זה תכנית אישית.  :דוד חיון

שאלתי את מיקי למשל אם התכנית שהוא מגיש  רופ' עקיבא כהן:פ

באיכות הסביבה, שהוא כן מביע את דעתו האישית, הוא לפעמים מתעמת עם 

 אנשים ומביע בעצם בצורה זאת את דעתו האישית. 

 מיקי מתעמת עם אנשים? :דוד חיון

והוא מסכים שכן בעצם. השאלה היא איך  פרופ' עקיבא כהן:

נית אישית. זה לא איזה משהו סטרילי. כל הארבעה העמודים מגדירים תכ

הראשונים של המסמך הזה, לפני שהגענו לדברים הקונקרטיים, זה הפילוסופיה של 
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... וצריך לזכור, זה הבסיס לכל העניין הזה. שהיום אתה לא יכול, ככה סבורים מי 

א מביאים שעוסקים בתקשורת. אין דבר כזה שאתה חי באיזה עולם סטרילי של

 דעה. 

למה תמיד אצלי לא חושבים ככה, רק אתה חושב  יוני בן מנחם:

 ככה. 

אבל למה מיקי מביע דעה? הוא חושב ששואלים  :חנה מצקביץ

 אותו אז הוא לא מביע דעה. 

 זה לא בסדר. אם הוא מביע דעה זה לא בסדר.  :יוני בן מנחם

 אבל זה כן בסדר.  פרופ' עקיבא כהן:

בל הוא מביע דעה והוא אומר שהוא לא מביע א :חנה מצקביץ

דעה. אז זאת אומרת שהכל עניין של פרשנות והכל איך זה נראה בעיניכם. כשמיקי 

גיד את זה אז זו תהיה הבעת דעתה. אומר את זה זה לא הבעת דעה, אבל אם אני א

 בגלל זה צריך איזה שהם כללים, עקרונות, להכניס את זה למסגרת. 

ח פה הוא אחר, אנחנו פה מערבבים דברים. השי :מיקי מירו

מה שעקיבא שאל אותי זה לגבי ראיונות. בראיונות, בוודאי שאנחנו מגניבים את 

הדעה שלנו, בדיוק כמו שעושה את זה כל אחד, וזה בסדר. כי מאחר שאני נמצא מול 

מישהו שמגיב, אז הוא אומר לי תשמע, אתה מדבר שטויות, על הכיפאק, זה בסדר, 

 - - -לי .... מה משדובר פה זה על הפתיח האישי  אין

 רגע, נמרוד, אל תלך, אני צריך אותך.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, לא, אני לא יכול, אני צריך אוויר, אוויר. :נמרוד לב

 חמש דקות.  אמיר גילת:היו"ר, 

 תודה רבה. פרופ' עקיבא כהן:

 ורה. תודה רבה על גם על העבודה המס אמיר גילת:היו"ר, 

 תודה לך.  :דוד חיון

, זאת אומרת כל -אני מציע ככה, לגבי הסעיף של אמיר גילת:היו"ר, 

מה שהחלטנו החלטנו, זה נוגע למגישים האישיים, זה נוגע לפרשנים, זה נוגע 

לכתבים. לגבי מגישי אקטואליה, אני מציע שאנחנו כרגע נחריג את הסעיף זה, לא 
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בוד נוסף. אני מבקש מההנהלה הצעה לאיך היא נאמץ אותו. הוא דורש מחשב ועי

 רואה את הנושא של הפתיחים האישיים, ואז נשוב ונדון. 

 אנחנו אמרנו את דעתנו, אנחנו נגד זה.  :יוני בן מנחם

 בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני אומר את זה, אנחנו לא מגישים לפה שום נייר,  :יוני בן מנחם

 נגד הפתיחים האישיים. אנחנו אמרנו את דעתנו. אנחנו 

 זהו, אז אתה לא צריך.  :דוד חיון

השאלה היא, מוטי, שאלה עקרונית. אם אנחנו  :נמרוד לב

, למה הגדרנו -מגדירים משבצות מסוימות, אז זה כאילו אנחנו הולכים פה על

 משבצות מסוימות?

אבל בסדר, הגדרנו את המשבצות, אבל עכשיו אם  :ד"ר מוטי נייגר

יטה שאין אף תכנית אישית בין שש בבוקר לשתים עשרה בצהריים, אז ההנהלה מחל

 בעצם ביטלת את כל היכולת, נטרלת את המסמך. 

 אז הסיפור הוא אחר.  נמרוד לב:

אבל היא מחליטה שמשתים עשרה עד שתיים יש  :דבורה הנדלר

 תכנית אישית. 

 שנייה, שנייה, הוא צודק ויוני צודק. רגע, חברה.  נמרוד לב:

אני שוב רוצה להגיד שכל הדברים האלה צריכים  :נה מצקביץח

להיסגר בוועדת התוכן, שבעצם וועדת התוכן צריכה לתת את דעתה גם לסוג 

 התכנית וגם לאופי שלה. 

 בסדר. נכון.  אמיר גילת:היו"ר, 

ואז יש פה איזה בלאנס. המנכ"ל הוא שבא עם  :חנה מצקביץ

יזה צ'קין בלאנסס, שלא כל אחד יעשה מה הרעיון והוא מציע את זה. יש כאן א

שהוא רוצה. לא אתם תעשו מה שאתם רוצים ולא ההנהלה תעשה מה שהיא רוצה, 

ויהיה איזה שהוא דו שיח ואיזון חוזר ותחליטו מה שתחליטו. אם לכאורה על פניו 

ייראה שבאופן הזה בעצם תארו לכם שכל התכניות האישיות שהיו בבוקר, כדי 
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בוקר תכניות אישיות, יעבירו אותן לאחרי הצהריים. אז אתם חייבים להגיד שאין ב

 - - -שתהיה איזו שהיא 

זה צריך להיות מדתי, אבל אני רוצה לתת דוגמא,  נמרוד לב:

 - - -שנייה. אני רוצה לשאול שאלה. נניח, שואל מוטי 

לכם יש את האפשרות של הפיקוח והבקרה  :חנה מצקביץ

לה יש את האפשרות לנהל וליישם ולהביע את מה שהיא וקביעת המדיניות, ולהנה

 רוצה. 

לכן אמרתי, שתי הטענות שמוצגות פה הן צודקות  :נמרוד לב

אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעבוד, לא להיכנס  –והן נכונות. אומר המנכ"ל 

למקום שימנע מאיתנו את האפשרות לעבוד. אומר מוטי, ומה אנחנו עושים אם אף 

תהיה תכנית אישית. זאת אומרת אנחנו בעד בלאנס, אנחנו בעד שביל תכנית לא 

הזהב מה שנקרא, אנחנו תמיד בעד איזון בתור ראייה אמיתית. על זה גם עשינו את 

כל העבודה הזאת. אנחנו מאמינים שצריך למצוא את שביל האמצע, יוני, את שביל 

 - - -ויש האמצע. שבא ואומר נכון, יש דברים שההנהלה רואה לנכון, 

 הנהלה את הזכות הזאת. ... בשביל ה :יוני בן מנחם

 נכון, שים לב.  :נמרוד לב

אני מדבר על המסמך הזה, אני לא מדבר על אמיר,  :יוני בן מנחם

 - - -המסמך הזה נכתב מבלי שההנהלה זומנה אני מדבר על המסמך הזה. 

 עזוב, עזוב, עזוב.  :נמרוד לב

מר. יש פה אנשים שלא יודעים את לא, אני או :יוני בן מנחם

 ההבדל בין מפיק לבין במאי לבין מגיש. ראית בעצמך, שמעתם בעצמכם. 

 - - -יוני, המסמך הזה אושר, בוא, יוני  :נמרוד לב

לי זה לא נשמע רציני, אני רוצה להגיד לכם את  :יוני בן מנחם

 האמת. 

 המסמך הזה אושר. עכשיו בוא נוציא ממנו, איך :נמרוד לב

אומרים, מבחינתך זה עז, בוא נוציא מעז מתוק, אוקיי? אז אני אומר תשמע, בוא 

ניקח את הדבר הזה ונראה הכיצד אפשר למצוא את שביל האמצע, שבו כל הצדדים 
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מרוצים. אנחנו באמת רוצים איזה שהוא פתרון. הרי למה התיישבה הוועדה לעשות 

 את הדבר הזה?

 שאלה טובה.  יוני בן מנחם:

לא נכון, סליחה. הייתה בעיה. גם ההנהלה באה  :ד לבנמרו

חברה, יש פה בעיה, אני מבקשת שתדונו בעניין הזה. אני זוכר. הייתה  –ואמרה 

 - - -בעיה. זה היה בישיבת 

 אפשר לבדוק. :חנה מצקביץ

חברה, זה היה בישיבת המליאה השלישית. באה  :נמרוד לב

 ההנהלה, אני זוכר. 

 הנהלה הנוכחית. לא ה :יוני בן מנחם

לא נכון, אני זוכר. גם מיקי זוכר. אולי לא ישיבה  :נמרוד לב

יש בעיה עם העניין הזה של איזון והבעת דעה. מה אנחנו  –שלישית. שבאנו ואמרנו 

עושים עם הדבר הזה, בכלל, ככלל. ישבה הוועדה, עשתה את עבודתה בדיוק בעניין 

שים לב, זה לא רק נגד הדברים שאתה  הזה. ואני אומר, אפשר למצוא שביל אמצע.

חושב, או לא בעד רק דברים אחרים. יש כאן מקום שיכול לפתור בעיה אמיתית, 

והדרך לפתור בעיה אמיתית היא לראות את התמונה השלמה ולהצליח גם לקחת 

מפה וגם לקחת מפה. אז אני אומר, בהנחה שאתה לוקח את הכלים האלה ומשתמש 

גם להוציא מה שנקרא מעז מתוק, אפילו שאתה רואה את  בהם ככלים, אתה יכול

 זה כמו שאתה רואה. בסדר?

 כן, בבקשה, דבורה.  אמיר גילת:היו"ר, 

לאורך כל השיחה פה עלו כמה דברים, שאחד  :דבורה הנדלר

מהם, הנתון הראשוני, אין הגדרה של מה זה תכנית אישית. אני רוצה שההנהלה, 

שית, תכתוב לנו מה ההגדרה של תכנית אישית. הנה, שהיא יודעת מה זה תכנית אי

הכול דיבורים או היומן בבוקר, יש פתיחים שהם דעה אישית, ואחר כך התכנית 

ממשיכה כך או אחרת. זה כן, זה לא? בעיני זה לא צריך להיות. לא צריך להיות 

נית הפתיח, כי יומן הבוקר הוא לא תכנית אישית. אז בואו נגדיר לעצמנו מה זה תכ



 
 אתיקה -ועדת תוכן  –רשות השידור 

03.11.2013 36 

אישית. אני מרגישה ש... הנכבדים, וגם חלק מהאנשים פה, אולי זה לא ברור מה זה 

 תכנית אישית. בואו נגדיר את זה. 

 אולי נמנעים מלהגדיר. לא שלא יודעים, יודעים. :נמרוד לב

אני מציע ככה, קודם כל בואו נחיל את הכללים  אמיר גילת:היו"ר, 

בינואר. כלומר, יש לנו חודשיים, אם  1-בהאלה ליישום בלוח המשדרים שמתחיל 

בינואר, ההפעלה. יחד עם  1-המנכ"ל רוצה להפעיל את התכנית האישית הוא יכול מ

הבקשות שיוגשו, אם יוגשו, להכרה כתכניות אישיות, שתצורף הגדרה, נקבל את זה. 

תצורף הגדרה של מה היא תכנית אישית, לשיטת ההנהלה. עכשיו לגבי הפתיחים 

ים, אז אם אתה אומר שאתה נגד, אז למה היום יש פתיחים אישיים? מתי זה האישי

 - - -התחיל? זה התחיל לפני זמנך, או ש 

 - - -לא, זה  יוני בן מנחם:

 למה לא מבטלים את זה בלי קשר למסמך?  אמיר גילת:היו"ר, 

 תקבלו החלטה. אני רוצה גיבוי של המוסדות. יוני בן מנחם:

 למה אנחנו צריכים לקבל? אתה עורך ראשי.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני קיבלתי ולא קיבלתי גיבוי של המוסדות. אני  יוני בן מנחם:

 רוצה גיבוי של המוסדות. 

 למה לא קיבלת גיבוי של המוסדות? :נמרוד לב

 - - -ככה. כי התחילה מהומת אלוהים והתחיל  :יוני בן מנחם

 זה לא הגיע למוסדות.  אמיר גילת:היו"ר, 

 בסדר, אז עכשיו אני מבקש.  יוני בן מנחם:

 לא זכור לי שזה היה במוסדות.  :נמרוד לב

 כן, דדי.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני לא חושב שמדובר פה בתכנית אישית או לא  דדי מרקוביץ:

מדובר פה בקונספט. קונספט עיתונאי. אם התכנית היא תכנית עם בתכנית אישית. 

 חלה, אין עם זה שום בעיה. זה משהו עדכני. הקונספט שעושים פתיח בהת

 איזה קונספט? איזה תכנית?  יוני בן מנחם:

 - - -אני לא יודע, אתה  דדי מרקוביץ:
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עושים פירוש? אף פעם זה לא היה בקול  BBC-ב :יוני בן מנחם

 ישראל. זה לא היה במשך עשרות שנים. 

ם, ואם ני מציג פה נקודה. יש פה קונספט מסויא :דדי מרקוביץ

ביומן הבוקר תחליטו שהקונספט של יומן הבוקר הוא בלי פתיח אישי, אז הוא יהיה 

בלי פתוח אישי. אבל נכון להיום זה משהו שהשתרש ואם ההנהלה צריך להוריד את 

זה, אז צריך להוריד את זה. אבל זה לא עניין של תכנית אישית, זה קונספט. בגאולה 

פתוח אישי? ועודד שחר בפוליטיקה זה פתיח אישי אבן במוסף זה פתיח אישי או לא 

 או לא פתיח אישי?

 וודאי שזה פתיח אישי.  :יוני בן מנחם

כל אחד. אז תקבלו החלטה. זה לא עניין של  :דדי מרקוביץ

 פתיחים אישיים. 

 זה מה שאני אומר. אנחנו רוצים גיבוי.  :יוני בן מנחם

ת. תכניות אישיות זה לא עניין של תכניות אישיו :דדי מרקוביץ

זה כמו שהמנכ"ל אמר זה ז'וז'ו אבוטבול. זה תכנית אישית. אבל תכנית של חדשות, 

צריך להחליט אם בתכנית חדשות יש מקום לפתיח אישי או שאין מקום לפתיח 

 אישי.

 אז לפי הפתיחה של אמיר, אין מקום לפתיח אישי.  :דבורה הנדלר

 - - -לא עניין    אני רק מנסה להסביר שזה דדי מרקוביץ:

 במסמך.  4לפי סעיף  אמיר גילת:היו"ר, 

 נכון.  יוני בן מנחם:

 נכון.  :דבורה הנדלר

אז צריכים להיות אמיצים ולעמוד מאחורי  :יוני בן מנחם

 ההחלטה הזאת. 

 בוודאי. :דדי מרקוביץ

 אז אנחנו ממליצים לקבל את ההחלטה הזאת.  :יוני בן מנחם

. עוד משהו? טוב, אני חוזר ואומר, אני אשים טוב אמיר גילת:היו"ר, 

 כרגע בצד. בואו נישן על זה.  4את סעיף 
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 ?4רגע, מה זה סעיף  :דבורה הנדלר

הפתיחים האישיים. אנחנו שמענו את עמדת  אמיר גילת:היו"ר, 

 ההנהלה שהיא מתנגדת לפתיחים אישיים, גורף, כן? יומנים?

 בכל מקום. יוני בן מנחם:

 אוקיי. למעט תכניות שהוגדרו כתכניות אישיות.  גילת:אמיר היו"ר, 

 כן.  יוני בן מנחם:

 יפה, בדיוק. ונגדיר מה זה תכנית אישית.  :דבורה הנדלר

לא, אבל אני אומר, מה שהוגדר כתכנית אישית  דדי מרקוביץ:

 צריך דבר אחד היום.

זה בינואר אין יותר תכניות אישיות.  1-כן, אבל מה אמיר גילת:היו"ר, 

 מתבטל אוטומטית, אלא אם כן אתם מגישים בקשה. 

 יש לכם הגדרה במעומעם? :דבורה הנדלר

יש הגדרה למי הוא מגיש בתכניות אישיות, אבל  :ד"ר מוטי נייגר

 אין הגדרה לתכנית אישית. 

 סליחה, זה מראה עד כמה שהעבודה, לפי דעתי. יוני בן מנחם:

 לא, למה? :ד"ר מוטי נייגר

לפי דעתי. סלח לי, תן לי להגיד לך גם כן מילה של  :םיוני בן מנח

ביקורת. לפי דעתי אנשים מכובדים מאד עסקו בזה ויש פה גם דברים שאפשר לקבל 

לא במסמך, אבל לפי דעתי מה שחסר במסמך הזה שאתם לא שמעתם את ההנהלה. 

מצאתם לנכון לזמן את המנכ"ל כעורך ראשי, לא מצאתם לנכון לזמן את מנהלי 

מדיה ולא שתפתם פעולה בנושא הזה. אם הייתם שומעים את ההערות שלנו היום, ה

 - - -התוצאה הייתה אחרת. לא שאני מזלזל במסמך, אני רק אומר 

יו"ר הוועדה טוענת שהם כן הוזמנו. יו"ר הוועדה  :דוד חיון

 לשעבר. 

 לא, לא הוזמנו. מה, אתה מייצג אותה? :יוני בן מנחם

אני ט אותה, זה הכל. אני לא מייצג. אני מצט :דוד חיון

 מייצג בקושי את עצמי.
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אני חוזרת ואומרת שברור שצריכה להיות הגדרה  :דבורה הנדלר

 מה זה תכנית אישית.

בסדר, את זה כבר החלטנו. את כבר מדברת על  אמיר גילת:היו"ר, 

. שמענו את עמדת 4החלטה שהתקבלה. ואנחנו כרגע מחריגים מהמסמך את סעיף 

 נהלה, בואו נראה מה אנחנו עושים עם זה.הה

 פתיחים, פתיחים. :דבורה הנדלר

אוקיי, תודה רבה, עד כאן בנושא הזה. תודה  אמיר גילת:היו"ר, 

 למוטי. 

 תודה מוטי.  :דוד חיון

רק נגיד שמה שהיה פה היה צריך להיות ... בכל  :דבורה הנדלר

 המליאה, בצורה רצינית.

 ליטה שזה יהיה פה. אבל המליאה הח :דוד חיון

 המליאה לא שמעה.  :דבורה הנדלר

 שמעה הכל.  דוד חיון:

 בסדר. :דבורה הנדלר

 שמעה וחצי.  :דוד חיון

 טוב, אני עובר ללוח השידורים.  אמיר גילת:היו"ר, 

 יש ועדת כספים? :דוד חיון

 הגשתם את ההסטות עם כסף? אמיר גילת:היו"ר, 

 כם את המסמך. כן, כן. אנחנו העברנו אלי יוני בן מנחם:

 אבל לא העבירו לו כלום. :דוד חיון

 זה אצלה מזמן כבר, לפני שעה וחצי. קיבלת, נכון? יוני בן מנחם:

אז צריך לשלוח למען הסדר הטוב במייל. צריך  :דוד חיון

 לשלוח במייל לחברי ועדת כספים למען הסדר הטוב, כי אולי ירצו לענות לטלפון. 

תשלחי להם במייל. נעשה את זה בשש. טוב, אני  אמיר גילת:היו"ר, 

רציתי בפתח הדברים לסגור איזה חוב מישיבה שעברה, לגבי ז'אנר הסאטירה. 

תהיה שנת עבודה רגילה ברשות השידור, כמו  2014ששוב, בהנחת העבודה ששנת 
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שאמרנו, אני מבקש להעלות פה הצעת החלטה, שמתוך ראיית תפקידו של השידור 

מכלל עוגת ההפקות של הערוץ  6%'אנר הסאטירה לא ייפגע ויהווה הציבורי, ז

הראשון. הוועדה רואה חשיבות רבה בשידור תכניות סאטירה בערוץ, ואף סבורה 

. לאור האמור 2014שתכניות אלה צריכות להיות עוגן מרכזי בלוח השידורים בשנת 

ח, באופן לעיל מנחה הוועדה את ההנהלה לדאוג לשיבוץ תכניות סאטירה בלו

שיהלום את חזון רשות השידור: ייחודי, רב גוני, מאוזן, עצמאי ובלתי תלוי, המקדם 

שיח עם הציבור. תכניות הסאטירה שייבחרו צריכות להציג גישה שונה מתכניות 

הסאטירה הקיימות כרגע בערוצים המסחריים, והם יבטאו זווית רעננה ומאזנת. 

 מר גם בשיבוץ בלוח השידורים.הוועדה מחליטה כי עיקרון האיזון יש

 איפה ערך ציבורי ארוך טווח? :דוד חיון

 בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 דנו בזה. :דבורה הנדלר

. אתה מבין? 2014-. דוד, זה ל2014-למרות שזה ל אמיר גילת:היו"ר, 

טוב, בכל מקרה זה אושר. אתה מוזמן להביע )מדברים ביחד( בסדר? נמרוד? דבורה? 

טוב, תראו, לגבי לוח הסתיו, שאנחנו כבר אוטוטו בחורף. מנהל החדשות את דעתך. 

 לא פה?

 הוא צריך להיות פה. יוני בן מנחם:

לגבי לוח הסתיו, תראו, אני מצטט דברים שאמר  אמיר גילת:היו"ר, 

קובי אוז, לפני כחצי שנה. הוא היה פה בטעות בשתיים. שהשלוח שדובר עליו אז, 

 - - -חדשה וכו' וכו', והגענו חצי שנה קדימה ואנחנו  אינו מביא עימו בשורה

קראת את הדברים הקלים שלו, לא את הדברים  :דוד חיון

 הקשים.

  -- -אני תמיד  אמיר גילת:היו"ר, 

 אתה בית הילל. :דוד חיון

עברה חצי שנה ואנחנו עוד פעם מקבלים לוח שלא  אמיר גילת:היו"ר, 

את זה עכשיו לא כביקורת, אני אומר בואו  מביא איתו בשורה חדשה, ואני אומר

ננסה יחד לראות איך אנחנו פותרים את העניין. אני אומר את הדברים ברוח חיובית 



 
 אתיקה -ועדת תוכן  –רשות השידור 

03.11.2013 41 

של ביקורת בונה, איך אנחנו יכולים לצאת היום מהפורום הזה עם לוח שידורים 

שצופי הערוץ הראשון יראו שיש בו שינוי. עכשיו, מה שמפריע לי בלוח, ועוד לא 

יבלנו כל מיני תשובות. יש גם תכנית אחת שביקשנו לראות ועוד לא ראינו ואנחנו ק

לא יכולים לאשר אותה לפני שנראה אותה. ויש כמה דברים שעוד לא קיבלנו 

תשובות עליהם. או לא רק תשובות, אלא בכלל התייחסויות. אני אדגים, למשל, יש 

וף למבט. העונה השנייה של הצעה בלוח הסתיו להתחיל את בואו לאכול איתי כמנ

 שבועות? 13התכנית אמורה להיות משובצת בשבע ועשרים. התכנית הזאת היא בת 

 שבועות. 10 יואב גינאי:

שבועות. זאת אומרת אנחנו  10אדרבא, עוד יותר,  אמיר גילת:היו"ר, 

הולכים לעשות עכשיו מהפיכה קלה בלוח השידורים, לעשות איזה שהוא דוקו כמנוף 

שבועות. וכשאני שואל מה יהיה  10כשפרק הזמן של המהפכה הזאת הוא  למבט,

 בשבוע האחד עשר, אז אין תשובה ברורה.

 למה אין תשובה ברורה? יואב גינאי:

 אז אם יש, אז תיכף נשמע אותה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 . 2014, לא בשנת 2013אבל אתה דן עכשיו בשנת  יואב גינאי:

י, אני רוצה לחשוב. טוב, פה אנחנו קצת אוקי אמיר גילת:היו"ר, 

 . 2014נופל בשנת  11-, אבל השבוע ה2013מיתממים. אני דן בשנת 

 אני אענה לך. יואב גינאי:

אבל אני חושב שזה לא יהיה נכון שאנחנו נאשר  אמיר גילת:היו"ר, 

היום, עוד פעם, שינוי כזה דרמטי של לעשות איזה שהוא דוקו או דוקו ריאליטי, או 

 11לא משנה איך קוראים לזה, משהו שונה ממה שיש היום, כשהתוקף שלו הוא 

. אז נכון שזה גולש 11-שבועות, ואנחנו לא יודעים מה יש בשבוע ה 10שבועות, או 

 , אבל בכל זאת. 2014פורמאלית לשנת 

 אוקיי. יואב גינאי:

 רגע, זו דוגמא אחת.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני אענה. אם אתה שואל, יואב גינאי:
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רגע, מיד אני אתן לך. עכשיו אני מנסה פשוט  אמיר גילת:היו"ר, 

לפתור יחד את הבעיה הזאת. דבר שני, בלוח שאתם מגישים, לוח הסתיו, יש את 

 התכנית הכל פתוח, שהוגדרה כתכנית לנוער ולהורים. 

 לכל המשפחה. יואב גינאי:

ישיבה הקודמת זה נכון, כן, אבל הדגש ששמענו ב אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -חודד יותר להורים. זה המשבצת ש 

 ק להורים, גם לנוער. לא ר יואב גינאי:

 , תזכיר לנו. רגע, באיזו שעה זה :דבורה הנדלר

מרתי, נוער והורים. זה בחמש וחצי. זה מה א אמיר גילת:היו"ר, 

 שהציגה פה מנהלת מחלקת הנוער בישיבה הקודמת. 

אפשר לקרוא לה, היא כאן אגב, אם  נכון מאד. יואב גינאי:

 צריך אותה.

באותה ישיבה קודם או באותה ישיבה, מציג מנהל  אמיר גילת:היו"ר, 

החדשות פורמט לתכנית חמש וחצי, שהיא תתבסס, אני מצטט אותו: "על 

אקטואליה רכה, פרפראות, הרבה פריפריה". זאת אומרת עוד פעם, למה בשלהי 

לתכנית שקוראים לה הכל פתוח, לנוער ולמשפחה,  אתם מגישים הצעה 2013שנת 

רוצים עוד פעם להחליף אותה לתכנית חדשותית, אקטואליה רכה  2014ובינואר 

 וזה? זה שתי דוגמאות. 

אז אני אענה על השאלה הראשונה. על השאלה  יואב גינאי:

 השנייה אולי, חבל שמנהל החדשות לא כאן, אני לא רוצה לענות בשמו. 

 לא, אבל זו כרגע משבצת שלך.  מיר גילת:אהיו"ר, 

כרגע היא שלי, אבל אתה מדבר כרגע על משבצות  יואב גינאי:

שלי לא על משבצות של החדשות. לגבי בואו לאכול איתי, החשיבה שלנו היא 

להמשיך את בואו לאכול איתי, עם איזה היא תכנית שנמצאת בתכנית העבודה של 

אנחנו רוצים שהתכנית הזאת בעצם תעסוק, כמו , שנקראת מספרך בתור. 2014שנת 

שהסברתי בעבר, באזרח הקטן אל מול הבירוקרטיה, והיא בעצם תהיה תכנית 

פנימית, שלנו, שתמשיך את בואו לאכול איתי. אין לנו אפשרות כמובן להמשיך את 
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בואו לאכול איתי במתכנות הזאת, גם לא רוצים. כלומר מדובר כרגע על עונה, לצורך 

ר הזה. אנחנו מאמינים שתכנית מהסוג הזה, שיהיה לה קשר לאזרח הקטן, הדב

שיוכל לפנות בדברים שקשורים לצרכנות, למלחמה בבירוקרטיה, בכל הדברים 

האלה, יכולה לעבוד במקרה הזה. וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה. לגבי התכנית 

ל פתוח ממשיכה, לא יודע. בתכנית העבודה שהוגשה על ידינו בעצם הכהשנייה, אני 

 אבל יכול להיות שזו יכולה להיות תכנית בשיתוף עם החדשות. 

זה משהו אחר לגמרי, מה שאתה מציג ומה שמשה  אמיר גילת:היו"ר, 

 הציג. 

 אני לא יודע, אני לא מדבר בשמו. יואב גינאי:

 - - -אבל מי מציג את הלוח? יש פער בין הלוח  אמיר גילת:היו"ר, 

. אנחנו עוד לא מציגים 2014מדבר על שנת  אתה יואב גינאי:

 . 2014את תכנית 

 2013תגיד לי, זה נראה לך הגיוני שאנחנו בנובמבר  אמיר גילת:היו"ר, 

 היא יורדת? 2014נחנוך תכנית חדשה של הכול פתוח, בידיעה שבינואר 

אני לא הורדתי את התכנית הזאת, אז אני לא  יואב גינאי:

הזאת יכולה להמשיך, ואני גם חושב שצריך לבחון אותה  יודע. אני חושב שהתכנית

 בתום השנה, ולראות מה. 

 זה לא שנה, אני מדבר איתך על עוד חודשיים. אמיר גילת:היו"ר, 

לא צריך  2014נכון. אגב, אני חושב שאת שנת  יואב גינאי:

- - 2014, לצורך העניין. אגב, אני, אם אנחנו מדברים על שנת 2014להתחיל בתחילת 

- 

, ורק על מה 2013לא, לא, אנחנו מדברים על שנת  אמיר גילת:היו"ר, 

 . 2014שמשיק לשנת 

אני חושב שהאירוע החשוב באמת מבחינתנו בשנת  יואב גינאי:

 זה המונדיאל.  2014

 . 2014בסדר, עזוב  אמיר גילת:היו"ר, 
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. אנחנו לא מדברים 2014אוקיי, אז עזבתי את שנת  יואב גינאי:

 .2014על שנת  יותר

לא, אני עוד פעם אומר, הצגתי את שתי  אמיר גילת:היו"ר, 

, בשתי הנקודות האלה אנחנו כן צריכים 2013הדוגמאות, כי בבואנו לאשר את לוח 

-. מה קורה בשבוע האחת עשרה של בואו לאכול איתי, ובשבוע ה2014להסתכל על 

 , לא יודע מה, של הכול פתוח. 16

 - -תנו, ואני מציע שנדון לגבי הרצועה הזאת מבחינ יואב גינאי:

- 

תראו, אני מציע ככה, בואו ננסה לעשות רגע איזה  אמיר גילת:היו"ר, 

שהוא סדר ואיזה שהוא מנגנון עבודה שיקל, אני חושב, על כולם. אני מציע שתיקחו 

בכל לוח שידורים שלושה עוגנים, שאתם מוצאים לנכון שהם עוגנים, ותיכף אולי 

ר מה זה עוגן. זה לא חדשות וזה לא ספורט וזה לא משהו שקיים היום. זאת נגדי

אומרת זה צריך להיות משהו חדשני, כדי עוד פעם, שתהיה תחושה של בשורה 

 חדשה. בואו לאכול איתי יכול להיות עוגן, למשל. אבל תגדירו. 

אתה מדבר כרגע על הסתיו או אתה מדבר כרגע על  יואב גינאי:

 ?2014שנת 

אני מדבר כללי רגע, עזוב רגע. אני מדבר כרגע  אמיר גילת:היו"ר, 

 כללי. תקשיב רגע כללי. נקרא לזה כרגע תכנית שלושת העוגנים, בסדר? 

 נניח סרט דוקומנטרי, כן? :דבורה הנדלר

כן, כן. שבכל לוח שידור שהוא, ובעצם בכל תהליך  אמיר גילת:היו"ר, 

גנים. גם כשאתם מתכננים את הקולות העבודה שלכם, יהיו תמיד שלושה עו

. אני מדבר, תקשיב רגע פתוח. שתכנית שלושת 2013-2014הקוראים, ועזוב עכשיו 

העוגנים בעצם אומרת אנחנו בכל מצב נתון מתייחסים לשלושה עוגנים. זה גם 

משלב התכנון. זאת אומרת כשאתה מוציא קול קורא אתה מראש מתכנן שלושה 

ליהם קול קורא, וזה רלבנטי לקולות הקוראים שאישרנו לכם עוגנים שאתה מוציא ע

 בשבוע שעבר למשל. 
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. כשיצרתי את 3עוגנים, לא על  4ואני דיברתי על  יואב גינאי:

 תכנית העבודה דיברנו על ארבעה עוגנים. 

רגע, אז אני עושה לך הנחה. אני אומר עוד פעם,  אמיר גילת:היו"ר, 

 תקשיב משהו יותר קונספטואלי. 

לא, מה שהוא מדבר עכשיו על משהו קונספטואלי  :נמרוד לב

 - - -שיקל באופן עקרוני על כל הזרימה, מהתכנון ו 

קודם כל נקודת ההנחה היא שבכל לוח שידור יש  אמיר גילת:היו"ר, 

אולי פחות טוב, אבל בואו נתמקד בשלושה. כי אני אומר  2014שלושה עוגנים. עזוב, 

ך הדרך, משלב התכנון, משלב הביצוע ומשלב, נקרא לזה ההתמקדות היא לכל אור

 ההפצה. 

 אבל באיזה אופן זה בא לידי ביטוי עכשיו? יואב גינאי:

רגע, רגע, אז תן לי רגע, אבל תקשיב רגע. כי עכשיו  אמיר גילת:היו"ר, 

מה הם שלושת העוגנים שלך? עכשיו מה שלושת העוגנים? אבל תיכף, אני אסיים 

עוגן אנחנו מטפלים בו גם בשלב ההפצה. כלומר במדיה הדיגיטלית  ואתה תענה. כל

אתה מראש שם דגש על זה שזה אחד משלושת העוגנים שאתה שם עליהם דגש 

במדיה הדיגיטלית. בשיווק, ביחסי הציבור. אתה לא עוסק במאה עוגנים, אתה 

ת, אלא , לא כולל ספורט ולא כולל חדשומשווק שלושה עוגנים, ואני אומר עוד פעם

 תכניות חדשות, אטרקטיביות, איכותיות, שידור ציבורי. 

 אתה מדבר כרגע על שיווק ויחסי ציבור? :יואב גינאי

 אני מדבר על הכל. אבל יואב, תקשיב רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כי מעבר לעוגנים יש עוד דברים. יואב גינאי:

 אבל תקשיב רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 , אני מקשיב.אוקיי יואב גינאי:

 זה משהו שיקל עליך, יואב.  :נמרוד לב

תקשיב, זה יקל על כולנו. תכנית שלושת העוגנים  אמיר גילת:היו"ר, 

אומרת ככה: אנחנו מדברים בכל מצב נתון על שלושה עוגנים, בתכנון, בביצוע 

ובהפצה, בסדר? הפצה זה גם אמצעים אחרים שאתה מפיץ, כמו מדיה דיגיטלית, זה 
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של יחסי ציבור, אל תתמקד במאה דברים, תתמקד בשלושה. עכשיו, העוגן נושא 

כנית אומרת גם שכשאתה מוריד עוגן, אתה יודע בדיוק מה אתה שם, אומר גם, הת

, אתה 11-ירדה התכנית בואו לאכול איתי בשבוע ה מה העוגן של הלוח הבא. כלומר,

 , החדש. , מחליף אותו העוגן הזה12-כבר יודע שבלוח של השבוע ה

שזה דרך אגב לא חייב להיות באותה רצועת  :נמרוד לב

 שידור. 

אני חושב שיש קצת בלבול של מושגים כאן. אתה  יואב גינאי:

, כשאתה מדבר על עוגנים אתה מדבר על עוגנים שהם רצועות שידור, או -מדבר על

 - - -שאתה מדבר על עוגנים 

 .HIGH LIGHT, לא, אני מדבר על תכניות אמיר גילת:היו"ר, 

 תוכן אטרקטיבי, שיכול לייצר עניין.  :נמרוד לב

 יפה, תוכן אטרקטיבי. יואב גינאי:

 איכותי, חדשני. מביא רייטינג, נגיד בשקט.  אמיר גילת:היו"ר, 

שכל לוח יהיה בו איזה משהו עם שלושה דברים  :נמרוד לב

 ותנו מפה לפה. שאתה אומר וואלה, על זה אני שם דגש. זה מה שהולך להצעיד א

בסדר גמור. אם אנחנו ניקח בהשאלה את הערוץ  יואב גינאי:

המסחרי, את הערוצים המסחריים, הם עושים בדיוק את זה. כלומר, הם מכוונים 

את מה שנקרא מערכת יחסי הציבור שלהם והדגשים שלהם בכל הפלטפורמות 

 ור, בעיקר. האפשריות שלהם, על עוגנים מסוימים, וכאן מדובר על יחסי ציב

 לא רק.  אמיר גילת:היו"ר, 

בעיקר. משום שקשת לדוגמא, לא יפרסמו את  יואב גינאי:

תכנית הבוקר שלהם, כי היא לא נמצאת באותם עוגנים, באותם משבצות שידור 

שלהם. אתה לא תראה אף פעם פרומו שהם רוצים להפיץ. כנ"ל לגבי תכניות הלילה 

ת כאלה קטנות שהם עושים. בעניין הזה אני שלהם ללילות, או לכל מיני תכניו

 מסכים איתך. אבל כאן מדובר באמת בשיווק וביחסי ציבור.

 גם, גם. גם תכנון, יואב.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -עכשיו, מבחינת התכנון  יואב גינאי:
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רגע, לא, לא, אני חייב לעצור אותך, שנייה רגע. גם  אמיר גילת:היו"ר, 

, מה שלא עשית 2014-, או עכשיו ב2013ורא בתחילת שנת כשאתה מפרסם קול ק

 השנה, אתה צריך להגיד מה העוגנים שיהיו. בבקשה, נמרוד.

תראה, הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא שהעוגנים  :נמרוד לב

האסטרטגיים האלה, ועכשיו תראה גם למה זה מקל עליך. זה משהו שהוא הולך 

ארוך טווח. הוא מקל עליך מבחינת הדיאלוג לאורך כל התהליך, והוא הולך בתכנון 

שלך גם עם המוסדות. כי למעשה השלושה תכנים האטרקטיביים האלה, שקודם כל 

 - - -הם מרגיעים 

תנו דוגמא. אתם מדברים באוויר, וזה דו שיח של  :חנה מצקביץ

 חירשים. 

 אני אתן דוגמא. זה לא דו שיח של חירשים.  :נמרוד לב

 ל איזה עוגנים למשל אתם מתכוונים?מה, ע :חנה מצקביץ

שנייה, אני אמרתי בזמנו בואו לאכול איתי,  :נמרוד לב

 שלושים שקל לשעה.

מה, זה עוגן? אתם מדברים על סוג של תכנית או  :חנה מקצביץ

 על עקרונות?

על תכנית, לא סוג של תכנית. עקרונות עבודה,  נמרוד לב:

 שימו לב, תהיו איתי.

שעוגן זה עיקרון קודם כל, לפני שבוחרים  חשבתי :חנה מצקביץ

 את התכנית. איך בוחרים? 

 לא, לא, לא. עוגן שידור, זה לא עיקרון.  אמיר גילת:היו"ר, 

בשביל זה יש דרגים מקצועיים, הם יודעים את  :נמרוד לב

 העבודה שלהם. מה אנחנו מבקשים?

 לושה. אנחנו לא אומרים להם מה לבחור. יבחרו ש אמיר גילת:היו"ר, 

אנחנו מבקשים, שימו לב, אנחנו מבקשים דבר  :נמרוד לב

כזה. העוגנים האלה הולכים מהתחלה ועד הסוף, מה זה אומר? הם מתחילים בשלב 

 - - -התכנון. כשאנחנו יושבים ועושים את הדיון 
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 זה פלטפורמה למבט.  יואב גינאי:

 חברה, לא חשוב עכשיו. :נמרוד לב

 אני לא שומע פה את כל ההערות.  רגע, אמיר גילת:היו"ר, 

 מבט זה עוגן? יואב גינאי:

 לא! אמרתי לא חדשות.  אמיר גילת:היו"ר, 

תסתכל, אנחנו מתחילים ועושים דיון על קולות  :נמרוד לב

קוראים. כבר בשלב הדיון על הקולות הקוראים, כשאנחנו מדברים ויש רשימה 

ה מבחינת כל העניין. אתה בא ומציג ארוכה וגדולה ונהדרת, אבל זה עודף אינפורמצי

את כל האינפורמציה הזאת, אוקיי? אבל אתה בא ואתה אומר מראש, אתה אומר 

שימו לב, ללוח הסתיו אני מתכנן את שלושת העוגנים המרכזיים שיצעידו את הלוח 

כולו ועל בסיסו ייבנו שאר הדברים. זה וזה וזה. ללוח ינואר אני גם בונה קולות 

ר הכנתי מראש. יש לי כבר תכנון לשלושה דברים חזקים ואטרקטיביים קוראים, כב

הלאה, שעליהם כל התהליך כולו יוכל להמשיך ולנוע. זאת אומרת שלושת העוגנים 

האלה ילכו, ובמקומם, או שחלק מהם ימשיכו, אחד ירד, אחד יבוא, אוקיי? אבל 

יים. שלא יהיה מצב תמיד לאורך כל הזמן יהיה לך מצב של שלושה עוגנים אטרקטיב

ם לך כן, אבל רגע, אבל לא. לא הבנתי, פתאום שאתה מגיע אל וועדת התוכן ואומרי

 - - -הלוח הזה הוא לא 

 , לא יודע. 11-מה עם השבוע ה אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל אמרתי. יואב גינאי:

 לא, לא אמרת. אמיר גילת:היו"ר, 

ואו ויגידו לך רגע, יואב, אני מקל עליך. פתאום יב :נמרוד לב

כן, אבל הלוח הזה הוא לא אטרקטיבי. לא. קבעת איתנו מראש. קבעת עם המוסדות 

כבר ללוח הבא, זה בקולות הקוראים. השלב הבא זה מראש. שימו לב, אנחנו בונים 

בשלב אישור הלוח ובהצגת הלוח. גם באישור הלוח ובהצגת הלוח אתה מנהל את 

נה שלושת העוגנים המרכזיים שלי, הם נושאים הדיון הזה. אתה בא ואומר חברה, ה

על גבם, אם הם איכותיים, אם הם מעוררים איזה שהוא עניין ציבורי, איזה 

קונטרברשייל, איזה שהוא משהו. איתם אני רץ הלאה וזה הולך גם לשלב הבא של 
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הוצאת התכנים החוצה. הם יקבלו גם מבחינת הנראות שלהם, יהיה ברור שהם 

ים של הערוץ. דרך אגב, הם לא חייבים להיות בפריים טיים. זה יכול התכנים ה חזק

. זה WHAT EVERנייט מטורף שאתה תחליט פתאום שהוא זה, או -להיות איזה לייט

שוב, זה עבודה מקצועית שלכם. מראש כבר יוגדר, אתה תדע. תראה, זה מקל עליך 

לל שהגדרת אותם כבר גם, וזה בדיוק העניין של יחסי הציבור. אתה תדע מראש, בג

מלכתחילה כעוגנים, הם מראש כבר יוגדרו ככאלה שיקבלו יחסי ציבור מרכזיים, או 

 בכלל כללים שנקבע לגביהם.

 זה יותר מזה, נמרוד.  אמיר גילת:היו"ר, 

אולי יקבלו חיזוק ביחסי ציבור חיצונים, או כל  :מרוד לבנ

 דבר שיוחלט. 

לה עם הרדיו ועם המדיה רגע, ושיתוף פעו אמיר גילת:היו"ר, 

 הדיגיטלית. 

 בדיוק. וגם פייסבוק.  :נמרוד לב

אז שוב, אתה מדבר על שיווק ויחסי ציבור. מצטער  יואב גינאי:

 שאני אומר את זה.

 אני מדבר על הכל, יואב.  אמיר גילת:היו"ר, 

אתה מדבר באיזה אופן אתה בוחר את המיקוד  יואב גינאי:

 שלך מבחינת יחסי הציבור. 

לא, לא, יואב. אתה לא הקשבת לי. אני דיברתי פה  :נמרוד לב

 על קולות קוראים? דיברתי על תכנון. 

כן. אתה קובע שהתכניות החשובות שלך לצורך  :יואב גינאי

הדבר הזה, לצורך הדוגמא בואו לאכול איתי למשל, או בואו נגיד רצועת המתח 

ת לצורך העניין. בעניין הזה אין למשל, או רצועה דוקומנטרית למשל, רצועה ישראלי

 לנו ויכוח. 

או הסאטירה, או כל דבר שיעורר עניין, שיגרום  :נמרוד לב

 לשידור הציבורי להיות חדש, נושך. 

 יואב, תקשיב, עוד פעם . אמיר גילת:היו"ר, 
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אגב, זה יכול להיות פעם שני עוגנים, זה יכול  יואב גינאי:

 - - -להיות 

 ת הטעות שלך.לא. זא :דבורה הנדלר

 לא, שלושה, זה כל הרעיון.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -למה אתה? אתה סתם  :נמרוד לב

אני אומר, אני אגיד לך למה. משום שאם יש את  יואב גינאי:

האירוע שהוא אירוע חד פעמי מאד מאד גדול ואתה רוצה לשים עליו את כל ה... 

 - - -באותו שבוע, באותם ימים 

 מה, כמו מה? ילת:אמיר גהיו"ר, 

 כמו יום העצמאות למשל, או האירוויזיון. יואב גינאי:

למה אתה הולך לשם? תמיד אתם הולכים ליוצאי  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -דופן. אני מדבר כרגע על  

 זה לא קשור ללוחות שידורים, רבותי.  :נמרוד לב

 ... אבל קבועים מראש. :חנה מצקביץ

למה תמיד אתם הולכים לחריג? תקשיב רגע, כן,  אמיר גילת:היו"ר, 

 אתם תמיד הולכים על חריג. תקשיבו רגע. )מדברים ביחד(

אלה המסומנים. לא תוכלו לבוא ולהגיד לי אין  :נמרוד לב

לכם כבר תוכן אטרקטיבי. לא. דברים מוגדרים, ידועים, והם יכולים גם להיות 

נון. אתה פספסת. משלב דינאמיים כמובן. שים לב, אנחנו מדברים משלב התכ

 התכנון. 

 בוודאי שמשלב התכנון.  יואב גינאי:

יואב, משלב התכנון ומשלב הדיאלוג עם   :נמרוד לב

תבין, אנחנו יושבים פה שלוש שנים, מנסים לייצר שיטת עבודה. זאת המוסדות. 

, בסופו של דבר מה שייראה על -שיטת עבודה. אנחנו כולנו רואים את טובת ה

לנו רוצים להגיע אל המקום הזה. איך עושים את זה? זו שיטת עבודה, המסך. כו

 וזאת שיטת עבודה ש..., למה אתה מתנגד אליה?
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ני ממש לא מתנגד, להיפך. אין לנו ויכוח בכלל. א :יואב גינאי

 אנחנו צריכים לשים את הדגש על מספר מסוים ומצומצם של תכניות. 

 שלושה.  אמיר גילת:היו"ר, 

שלושה, בסדר, שלושה. אני לא יודע למה  י:יואב גינא

 ההתעקשות על שלושה דווקא .

 ככה, כדי שנתחיל עם שלושה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אוקיי.  יואב גינאי:

 לא פחות ולא יותר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כמו בצה"ל.  יוני בן מנחם:

 בדיוק, הכל מתחלק לשלוש.  :נמרוד לב

 זה לא צה"ל. הבעיה שטלוויזיה  יואב גינאי:

 - - -רגע, אבל תקשיב, יואב, יואב  אמיר גילת:היו"ר, 

מה שעשינו בתכנון הסתיו עם בואו לאכול איתי,  יואב גינאי:

הוא דוגמא קלאסית לדבר הזה. עשינו שידור ראשון ועוד שידור בלילה וקידום 

 - - -מטורף לדבר הזה, על מנת ליצור ממנו 

 כנן. עשינו? מתו אמיר גילת:היו"ר, 

אני אומר, זאת דוגמא מצוינת לעוגן שאנחנו רוצים  יואב גינאי:

 למנות אותו לצורך הדבר הזה. 

יואב, אנחנו לא אומרים שאתה לא עשית את זה.  :נמרוד לב

 אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעשות את זה מוסדר. מוסדר. 

אין לנו ויכוח. אני לא יודע על מה אנחנו  :יואב גינאי

 . אין לנו מחלוקת. מתווכחים

אנחנו הולכים להסדיר שיטת עבודה. אנחנו רוצים  :נמרוד לב

 טול, שיהיה לנו קל. שנדע על מה אנחנו מדברים. למה לא לקבל את הדבר הזה?

אני אומר עוד פעם, יואב, תקשיב טוב וגם  אמיר גילת:היו"ר, 

 נסטלבאום לא פה, אז המנכ"ל. 

 מקבלים לגמרי.  יואב גינאי:
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 תקשיב רגע.  אמיר גילת:"ר, היו

 ואיך אומרים? ובא לציון גואל.  :נמרוד לב

טוב, נמרוד. עכשיו אני אומר עוד פעם, שלושת  אמיר גילת:היו"ר, 

העוגנים האלה מתחילים, הם לא כוללים חדשות והם לא כוללים ספורט והם לא 

סרטי המתח כוללים דברים קיימים. זאת אומרת פוליטיקה לא יכולה להיות עוגן, 

לא יכולים להיות עוגן, אנחנו רוצים להביא פה חדשנות. אז זה דבר אחד. אז תחשבו 

 מה בלוח הזה, מה בלוח הבא. 

מה זה דברים חדשים? זה מאד חשוב, כי למשל  יואב גינאי:

 הרצועה הדוקומנטרית, יש בה כל הזמן דברים חדשים. אז מה, אז ... 

 אותה כעוגן.  לא, אל תגדיר אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל היא לא יכולה להיות עוגן כי היא חד פעמית.  :נמרוד לב

אבל אם אני רוצה לקדם את שומרי הסף כעוגן  יואב גינאי:

 - - -בתקופה מסוימת, או את הסדרה 

 זה בסדר.  :נמרוד לב

זה בסדר. אבל אתה מדבר על הרצועה  אמיר גילת:היו"ר, 

 ועל שומרי הסף, שזה משהו אחר. הדוקומנטרית וזה משהו שהוא אחד, 

 אבל זה רצועה דוקומנטרית. יואב גינאי:

אבל עוד פעם, אתה מדבר על עניין טכני. אם יש לך  אמיר גילת:היו"ר, 

 מוצר ביד כמו שומרי הסף, הוא אבא של העוגנים. 

 בדיוק.  :נמרוד לב

 - - -אבל שוב אני אומר  יואב גינאי:

דיר אותו, אבל אתה הכשל שלך הוא אבל אל תג אמיר גילת:היו"ר, 

 בלשון, כי אתה מגדיר את שומרי הסף כרצועה דוקומנטרית. 

עכשיו יותר מזה, אתה אומר הוא מתוכנן לשבעה  :נמרוד לב

פרקים הולך להחליף אותו עוגן אחר. כבר אמרת  Xפרקים. אחרי  X-פרקים, סתם, ל

 מראש, פתרת את כל הבעיה. 

 נעם רוצה לומר משהו. טוב, בסדר.  יואב גינאי:
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תראו קודם כל ההגדרה של ההחלטה להתמקד  :נעם שגב

באופן עקרוני, אני חושב שהיא החלטה נכונה, אבל יש בלבול או יהיה בלבול, כשיש 

בעצם שוני בין הגדרה של עוגן כתכנית לבין הגדרה של עוגן כרצועה. כי לצורך 

אנחנו יכולים להחליט שיש  העניין, אחרי שתיגמר בואו לאכול איתי לשיטתכם,

שקלים לשעה ועוד שתי תכניות חדשות: אחת  30שלושה עוגנים שהם תכניות, אחת 

דרמה ואחת תעודה. ואז לצורך העניין, כאילו הרצועה של שבע עשרים, שהיום 

משודרת בואו לאכול איתי, שהיא עוגן, פתאום היא כבר לא תהיה עוגן בינואר 

 ובפברואר.

 סדר. אני אענה לך, יש לי תשובה. זה ב :נמרוד לב

 רגע, שנייה.  :נועם שגב

 בוא נענה אחד אחד, חבל.  :נמרוד לב

 תן לו רק לסיים.  יואב גינאי:

ולכן המשמעות היא שבעצם במובן הזה, בעצם  :נעם שגב

 השאלה מה מגיע אחרי בואו לאכול איתי היא קצת מייתרת את עצמה. 

 לא. בכלל לא.  נמרוד לב:

 בהנחה שזה לא עוגן.  :נעם שגב

אוקיי, אז בואו אנחנו נחליט דבר כזה, אנחנו  נמרוד לב:

נחליט שהעוגנים אסטרטגיים הם מוגדרים כתכנים אטרקטיביים, שתמיד יהיו על 

המסך. הם לאו דווקא תלויים ברצועות שידור. מה זה כן דורש? זה דורש שכל פעם 

תציע עוגן אחר. הוא לא חייב להיות על  שאתה יודע שהולך לרדת עוגן אחד, אתה

אותה רצועת שידור, אבל אנחנו נקבע עוד כלל ואנחנו נאמר שבהנחה שעוגן מסוים 

יורד מרצועת שידור מסוימת, גם צריך להציג מה החלופה שממשיכה את רצועת 

 - - -השידור הזאת, כדי 

בכל מקרה אתה מציג. אתה לא תשאיר את המסך  יואב גינאי:

 ריק. 

נכון, אבל שים לב, עכשיו אני מדבר איתך על תכנון  :נמרוד לב

ארוך טווח. לא כל פעם מעכשיו לעוד שבוע לעוד שבועיים, כשאז אתה מגיע לוועדת 
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התוכן. תאמין לי, זה הולך להקל עליך. אתה מגיע לוועדת תוכן ואז אומרים לך: כן, 

, שאתה תבוא ותאמר ראשהדברים יהיו מתואמים וידועים מ אבל, וככה וככה. לא.

אני מודע לזה שאני צריך להציג בפניכם עכשיו דבר שמקבל פוקוס מה מחליף הנה, 

את העוגן שהיה ברצועת השידור הזאת, ואיזה עוגן מחליף את העוגן הזה באופן 

כללי, אוקיי? זה מה שנקרא תכנון אסטרטגי ארוך טווח. עכשיו, אתם למעשה, בין 

ה לא טוב, עזבו עכשיו, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו לקטע אם זה טוב או בין אם ז

ערכי. על פי חוק אתם צריכים לעשות את זה מול מוסדות, ואני אומר פה יש שיטת 

 עבודה שיכולה להקל.

 טוב, זה ברור, זה ברור.  :יואב גינאי

יפה. ואז ... הלוח כבר בא ומתיישר בתוך הדבר  :נמרוד לב

 הזה. 

ברים שקשורים לתכנון שכדאי להגיד כבר יש עוד ד :נעם שגב

עכשיו. קודם כל ברמת ההמשכיות, סביר להניח שיהיו מצבים רבים שבהם יש פער 

 של מספר שבועות בין סיום של סדרה מסוימת לתחילת העוגן הבא.

לא, רגע, רגע. זה לא צריך להיות, אמרנו, זה לא  אמיר גילת:היו"ר, 

 צריך להיות רודף רצועה. 

 ברור, ברור.  :ינאייואב ג

 - - -לצורך העניין  :נעם שגב

אז אתה תגיד, בינתיים, בחמישה שבועות האלה  :נמרוד לב

 יהיה עוגן אחר. 

שנייה, אני אתן עוד שתי נקודות קצרות שהן  :נעם שגב

רלבנטיות. קודם כל לא בטוח שכדאי לסנדל את עצמנו לשלושה עוגנים בכל רגע 

של המוסדות לצורך העניין, תתקבל החלטה, מכיוון  נתון. יכול להיות שבהחלטה

 - - -שהמונדיאל הוא ביוני, נרצה לבנות 

 למה אתם תמיד הולכים ליוצאי הדופן? אמיר גילת:היו"ר, 

 זה לא יוצא דופן.  :יואב גינאי

 לא, זה לא יוצא דופן. :נעם שגב
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 - - -יש לך את הקיץ, יש לך מונדיאל ויש לך חגים  :יואב גינאי

 אבל אנחנו  מדברים על השגרה, לא על המונדיאל.  אמיר גילת:יו"ר, ה

אם קובעים חוק או קובעים הנחיה מסוימת, צריך  :יואב גינאי

 להבין שיש לה גם יוצאים מן הכלל. 

 גם אם תהיה מלחמה אנחנו נחרוג מהכלל.  אמיר גילת:היו"ר, 

 שנה אחת אולימפיאדה, שנה אחת יש לך מונדיאל. נעם שגב:

 בסדר, בסדר . אמיר גילת:היו"ר, 

יכול להיות שנחליט לרכז את המאמצים לאחרי  נעם שגב:

 המונדיאל.

 בסדר, אבל בואו נגיע לשם.  אמיר גילת:היו"ר, 

כשיש מונדיאל אתה תקדם את התמיכה בהבאת  :נמרוד לב

תראה כמה זה תכנים אטרקטיביים שהם לא חדשות, הם לא ספורט, הם מעבר לזה. 

  יפה.

 בסדר גמור.  :יואב גינאי

והדבר האחרון שקשור לתכנון והוא מתחיל כבר  נעם שגב:

בשלב הקולות הקוראים, את ההחלטות האלה אפשר לייצר באופן טנטטיבי. בפועל 

אף אחד לא יודע מה תהיה התוצאה. אתה יכול להזמין בכל ... סדרות שנראות לך 

 , ובסוף היא פחות טובה .מצוין ולהזמין להפקה סדרה שנראית לך מצוין

אני מסכים עם זה, זה משהו שתמיד לוקחים אותו  :נמרוד לב

בחשבון, ואתה יודע, בגלל זה אנחנו אנשים דינמיים וגמישים. אף אחד לא חושב 

שאם בשלב התכנון היה משהו ספציפי שנראה לך מאד אטרקטיבי, ואחרי שהוא 

מקצועי, ואתה אומר תשמעו חברה, הגיע באמת לשלב הביצוע ואתה בא אלינו, כדרג 

קיוויתי, חשבתי, זה לא יצא בדיוק כל כך מוצלח כמו שרצינו, בסדר. אז עושים 

 עוגן אסטרטגי אחר. סוויץ' וקובעים 

 אפשר לאשר לוח לחצי שנה, ואז ... אפילו רבעוני. חנה מצקביץ:

אתה מבין, יואב? זה אלף נותן לך את הגיבוי  נמרוד לב:

 זה נותן לך מקורות לעשות דברים.  מהמוסדות, ב'
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 ... לשנה, בתכנית עבודה.  יואב גינאי:

 4כן, אבל ממנה נגזרים עונות. לפי הנוהל חנה, יש  אמיר גילת:היו"ר, 

 עונות. 

שגם על זה כדאי לחשוב. לא בטוח שזה הדבר  :יואב גינאי

 האידיאלי.

 - - -תביאו, כל הצעה אנחנו  אמיר גילת:היו"ר, 

 תביא הצעה ואנחנו נשמע לשמוע.  :בנמרוד ל

עכשיו רגע, טוב שמיקי גם פה כי העוגנים צריכים  אמיר גילת:היו"ר, 

להיות בשיתוף פעולה עם הרדיו. כחלק מהמינוף שלנו וכחלק משיתוף פעולה בין 

 רדיו וטלוויזיה, וגם מדיה דיגיטלית, אבל אין פה נציג. 

... תכנית שהוא  קרוס מדיה. למשל המצעד, אולי :נמרוד לב

עוגן, ברגע שהוא עולה אתה יודע, ואז הוא ירוץ ויהיה עוגן לזמן מסוים, ואחר כך 

 כשכבר יתרגלו אליו, אז הוא ירד וכבר לא יהיה עוגן, ויהיה עוגן אחר. 

 טוב, הצעת ההחלטה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ואז אוטומטית אתה מקבל את שיתוף הפעולה.  :נמרוד לב

חשוב, אני רק רוצה להוסיף, חשוב שמדובר כאן  :יואב גינאי

 בהחלטה שהיא באמת מגובה שיווקית ויחצנית, בעצם. 

 לא רק, לא רק.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ממש לא. אני חולק עליך.  :נמרוד לב

אז תנו לי רגע לדבר. זו דעתי. באיזה אופן אנחנו  :יואב גינאי

השיווק שלו החוצה. זה בסדר, נותנים דגשים על תכני הערוץ הראשון, מבחינת 

וכמובן שזה בשיתוף פעולה עם התכנון וכל הדברים האלה, אבל הדגש, כשאתה 

אומר דגש, הכוונה היא לפרומו, ליחסי ציבור, ולכל מה שקשור מעבר לזה, 

 - - -פלטפורמות, רדיו, אינטרנט וכו'. לכן 

לא. אני אגיד לך למה לא, בוא אני אראה לך.  נמרוד לב:

ון שכשאתה עושה סדר, אנחנו מה חסר לנו עכשיו? חסר לנו סדר עדיפויות. מכיו

אנחנו מקבלים המון המון דברים, המון קולות קוראים, כשאתה בא ואתה מדגיש 
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הנה, שלושת הקולות הקוראים, אתה תראה איך זה גם מסתדר טוב עם ועדת  –לנו 

 FIRSTם מקבלים איזה , מכיוון שברגע שהגדרת אותם, אז ה250כספים ועם וועדת 

PRIORITY ואז יכול להיות שגם צריך לתקצב אותם בהתאם. זאת אומרת כל ה .- - 

- 

 אבל זה ברור, אבל השאלה היא לא זאת.  :יואב גינאי

תקשיבו, אתם אומרים ברור. ברור, אבל לא קורה.  :נמרוד לב

 ברגע שהגדרת דברים מראש, כל זה יקרה, אין פה ויכוח. תבינו. 

יש לך לוח שבועי של מספר שעות ואתה צריך לדוג  :ב גינאייוא

 מתוכו את השעות שאותן אתה מקדם. וכשמדברים על קידום, על זה מדברים.

 לא.  :נמרוד לב

 כן.  :יואב גינאי

 גם בשלב התכנון.  :נמרוד לב

אז בסדר, אבל אחרי שלב התכנון. אחרי שזה כבר  יואב גינאי:

 נמצא על הלוח. 

אני אגיד לך למה הוויכוח מוגזם, כי אתה בעצם  :נמרוד לב

 - - -מנסה לשמור על משהו 

 אני לא מנסה לשמור על כלום, אני רק אומר. :יואב גינאי

 מה, ... שלא עובד מבחינת התקשורת? :נמרוד לב

לא, לא, לא. ממש לא. ממש לא. אבל אני אומר  :יואב גינאי

 ושיווק. זה חשוב להדגיש את זה. שוב, קידום של תכניות פירושו יחסי ציבור 

 גם. גם. גם.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני חושב שהתכנית הזאת תסתדר דווקא את שלב  :נמרוד לב

 התכנון. אני חושב שיחסי ציבור זה רק יהיה נגזרת של זה. 

 זה לא נגזרת.  יואב גינאי:

זה יקל על שלב התכנון דווקא. כי אתה תבוא  :נמרוד לב

יג לנו ואנחנו כבר נדע  מה בלוח הבא מה שלושת העוגנים שאתה ואתה תוכל להצ
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מתכנן, מה יוחלף במה. אתה מבין? ואז זה פותר לך את הבעיה של מה שאמיר אמר  

 מה יהיה בינואר? -

אבל בפועל מה זה אומר? מה זה אומר בפועל?  :יואב גינאי

מקדם את כשאתה שם את בואו לאכול איתי ואתה מחליט שזה עוגן, האם אתה 

 בואו לאכול איתי או שאתה מקדם את שאלת רב, לצורך העניין? זאת השאלה. 

 מה אתה חושב? אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אני יודע מה אני חושב, אבל זה  :יואב גינאי

 נו, אז מה השאלה? אמיר גילת:היו"ר, 

השאלה היא באיזה אופן? כלומר מה זה אומר  :יואב גינאי

 ? מה זה אומר קידום? מה זה אומר עוגן?מבחינת הקידום שלו

 זה אחר כך, זה לא עכשיו.  :נמרוד לב

 אתה שם עליו את הפוקוס.  אמיר גילת:היו"ר, 

 פוקוס איך? באיזה אופן? :יואב גינאי

בכל האופנים. שיווק אולי עם הרדיו, מדיה  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -דיגיטלית, פרסום, יחסי ציבור 

 שיווק. זה מה שאמרתי. יחסי ציבור.  יפה. :יואב גינאי

 גם. גם.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל זה בעיקר. יואב גינאי:

 - - -אבל עוד פעם, או שאנחנו לא מסבירים טוב  אמיר גילת:היו"ר, 

אתה לוקח דברים שאתה גוזר אותם לצורך עוגן,  :יואב גינאי

 ואותם אתה מקדם. זה מה שאני אומר. 

א נשים בצד עכשיו את שלב יחסי הציבור יואב, בו :נמרוד לב

 והקידום, ברשותך. אנחנו נעסוק בהם בהמשך. 

 אני לא עוסק בזה. זה לא התחום שלי.  :יואב גינאי

יופי. אז ההחלטה שאנחנו מבקשים לקבל, היא  :נמרוד לב

 נוגעת אך ורק לגבי תכנון והצגת לוחות שידורים. אוקיי?

 בסדר, אין בעיה.  :יואב גינאי
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עזוב עכשיו יחסי ציבור וזה, זה דובדבן, זה צ'ופר  :מרוד לבנ

 ואנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו. 

אני יכולה להבין משהו? תסלחו לי, אני לא מבינה  :חנה מצקביץ

 שום דבר, מה זה עוגן?

עוגן אסטרטגי זה אומר תוכן אטרקטיבי שאנחנו  :נמרוד לב

משהו שמבחינתם יעורר עניין  מבקשים מהדרגים המקצועיים לבוא ולהציג לנו

 ציבורי.

זו הגדרה לצורך העניין שלנו, זה לא הגדרה  אמיר גילת:היו"ר, 

 אוניברסאלית. 

מה המטרה? האם עוגן אמור למשל למנף את  :חנה מצקביץ

 התכניות הבאות שמשודרות אחריו, הוא מה הכוונה?

תראי, את זה אנחנו משאירים, כמו שאמרתי,  :נמרוד לב

מקצועי, הוא יודע את עבודתו. הוא יבוא ויציג תמונה שלמה והוא יאמר, לדרג ה

אלף, הוא ממנף, כי ב', וכו'. כל מה שהוא רוצה, אני לא אומר  –בחרתי בעוגן הזה כי 

לא מה לעשות, זה לא ענייני. אני רק שומע ומאשר או לא מאשר. מה שכן, הדבר 

ני אומר לך, ככה עובדים גופי הזה יהיה ברור שהוא מוגדר כתוכן אטרקטיבי. וא

 שידור היום. 

 שהם לא חדשות וספורט.  אמיר גילת:היו"ר, 

אין מה לעשות, גופי השידור בעולם ככה עובדים  :נמרוד לב

 היום. גופי תוכן עובדים היום ככה. 

אבל הם משאירים לך את שיקול הדעת, אתה צריך  :חנה מצקביץ

 - - -לבוא אליהם 

 אני לא מבין את הבעיה.בדיוק.  :נמרוד לב

אתה יכול למנף את העוגן הזה, כדי שימנף את  :חנה מצקביץ

 - - -השידורים 

 אני לא ממנף.  :יואב גינאי

 יואב, יואב, שנייה, שנייה רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 
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אתה יכול להגיד שזה יכול, בעצם אתה בונה את  חנה מצקביץ:

 ך את הכל פתוח. הכל בידיים שלך. הדבר הזה שקוראים לו עוגן. הם נותנים ל

 בדיוק. נותנים לך שיטת עבודה בסך הכל.  :נמרוד לב

נכון, שמקלה על כולם. עליכם, על המוסדות.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -עכשיו תראה, תזכור מה אמרתי בפתיח. יש לנו כרגע לוחות 

והכל, סליחה, צריך להתחשב בזה שאנחנו שידור  :חנה מצקביץ

 ולא מסחרי. ציבורי

 ברור, הכל, חזון וזה, ברור. ברור.  אמיר גילת:היו"ר, 

לובינג יכול להיות ממקום איכותי, ממקום של  :נמרוד לב

 עניין ציבורי.

הוא לא יכול, הוא חייב. עכשיו עוד פעם, תזכור מה  אמיר גילת:היו"ר, 

דשה ובלי אמרתי בפתיח. אנחנו מקבלים פעם אחר פעם לוח שידורים, בלי בשורה ח

זה, אמרנו בואו נפתור את זה. אז בואו לא נעשה כרגע מהפכה בכל לוח השידורים 

ונחליט החלטות שלא נעמוד בהן. בואו נהיה נקודתיים. ואז אמרנו תכנית שלושת 

לא באת,  2013. בינואר 2013העוגנים שמתחילה משלב התכנון, מה שלא היה בשנת 

לא הגיעה ההנהלה ואמרה, הנה, אלה שלושת אתם, לא משנה, אני לא מדבר אישית, 

 . 2013העוגנים שלנו לשנת 

 כי זה לא היה. נמרוד לב:

 נכון, רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא ביקשו, אז אתה אומר שזה לא היה? דובר:

יפה, אבל אני אומר אדרבא. אתם שואלים מה  אמיר גילת:היו"ר, 

שו ולא עשיתם. אתם שואלים מה חדש, אז הנה, זה דבר חדש. אני לא אמרתי שביק

השתנה? הנה. אחד, תכנון מוקדם. שתיים, בביצוע. עכשיו, עוד פעם, לא יהיה מצב 

, כמו שהדגמתי, ובכוונה פתחתי 11-שכשיורדת התכנית בואו לאכול איתי, בשבוע ה

אנחנו לא יודעים מה העוגן, אלא זה יחייב את  –בדוגמא הזאת, ההנהלה אומרת 

 - - -ה העוגן הבא. יורד עוגן כולנו לחשוב מ

 אז אתה סותר את עצמך? :יואב גינאי
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 למה אני סותר את עצמי? היו"ר, אמיר גילת:

משום שלפני רגע אמרתם שהעוגנים אינם קשורים  יואב גינאי:

 לרצועת השידור. 

 נכון.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אז מה הקשר בין  יואב גינאי:

 , יורד. יורד לך עוגן. לא, יורד היו"ר, אמיר גילת:

אה, כלומר העוגן יכול להיות עכשיו באחת עשרה  יואב גינאי:

 בלילה?

 נכון.  היו"ר, אמיר גילת:

 הבנתי. אז זה לא קשור.  יואב גינאי:

אתה תציג אבל אתה צריך גם להציג, תשים לב. א'  :נמרוד לב

- - - 

 ברור, אוקיי.  :יואב גינאי

 - - -צריך להגיד מה ה אתה כן  היו"ר, אמיר גילת:

 ... מה יהיה ברצועת השידור במקום העוגן שירוץ.  :נמרוד לב

 זה אנחנו מציגים בכל מקרה.  יואב גינאי:

אבל יואב, לא אולי. בוא אני אגיד לך את זה ככה,  היו"ר, אמיר גילת:

כשאתם תביאו לאישור את לוח המשדרים ואנחנו נראה את בואו לאכול איתי 

. ועוגן, אני אומר עוד 1זה העוגן? או שאתם תגידו זה עוגן מספר  – ונשאל אתכם

 - - -פעם, זה לא הגדרה שאולי 

 זה לא רצועת שידור. יואב גינאי:

אנחנו לוקחים פה מושג שאולי משתמשים בו  היו"ר, אמיר גילת:

במקומות אחרים לדברים אחרים. לרצועות שידור, לדברים כאלה. לכן אני חוזר 

ישית ואומר, העוגן שאנחנו מדברים עליו הוא פרטני לתכנית העבודה בפעם השל

הזאת, שלנו. העוגן יכול לזוז לזמן מה, שאולי במקומות אחרים הוא רק רצועת 

שידור וכו'. אולי מטרות של עוגן הן אחרות במקומות אחרים. אני מדבר על עוגנים, 
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לייטס, או לא -כן, על הייאם תמצאו מילה אחרת לא איכפת לי, אבל אנחנו מדברים, 

 לייטס זו מילה לא בעברית. -משנה. אמרתי את זה גם קודם. היי

 ככה אומרים היום. :נמרוד לב

בואו לאכול  1אז לכן אני אומר, זה עוגן מספר  היו"ר, אמיר גילת:

, מה העוגן שמחליף אותו פעם אחת? 11-איתי, יפה. נגמר בואו לאכול איתי בשבוע ה

צועת שידור ממילא, אז אין בעיה אנחנו כבר יודעים שהעוגן של לוח אם הוא אותה ר

השידורים הבא הוא כזה, ואם הוא במקום אחר בלוח השידורים, אז אתה יודע כבר 

להגיד לנו ולא נראה, ולא אולי, אלא בזמן אישור העוגן, אנחנו כבר נצטרך לאשר את 

 החלופה שלו. 

ללמוד את העניין הזה,  אז מכיוון שאנחנו צריכים יואב גינאי:

 - - -וכפי שנעם אמר, כמות מה שנקרא קוביות המשחק שלנו 

 - - -רגע, חכה, חכה  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, זה חשוב. יואב גינאי:

אני נותן לך, תן לי רק לראות, אני רוצה לקבל את  היו"ר, אמיר גילת:

 זה כהחלטה. 

אותי בעניין  לפני ההחלטה. אני אשמח אם תשלים יואב גינאי:

הזה, מבחינת קוביות המשחק, כי אנחנו עכשיו ב... הזה. אנחנו רוצים לבדוק האם 

אנחנו יכולים במשך שנה שלמה, אכן למצוא שלושה אלמנטים שהם מאד מאד 

אטרקטיביים. כפי שאמרנו יש עונות שמסתיימות ועונות שממשיכות.  לא כל 

לינו במהלך השנה ולאורך כל חודשי החומרים שאנחנו ביקשנו בהתקשרויות יגיעו א

השנה. זה אומר חשיבה שהיא שונה ממה שאמרנו עד עכשיו. אנחנו נבדוק את 

העניין, האם אנחנו יכולים לעמוד בשלושה עוגנים, באמת מאד אטרקטיביים בכל 

 זמן נתון. זו שאלה. 

 זה נראה לי בסיסי.  :נמרוד לב

 - - -זה תלוי בתכנים  :יוני בן מנחם

 תלוי בתכנים שמגיעים אלינו.  גינאי: יואב

 שנמצאים בשלב של ההפקה.  יוני בן מנחם:
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 בדיוק בשביל זה באה תכנית שלושת העוגנים.  :נמרוד לב

 לא, אבל אתה לא יכול ליצור יש מאין. אין לך.  :יואב גינאי

אבל עכשיו אנחנו יש לנו הפקות שלא יהיו עוגנים.  :יוני בן מנחם

 - - -לא היו עוגנים, אז מה שמגיע אלינו עכשיו  2012לך. בשנת  אני רוצה להסביר

₪  30אני אתן לך דוגמא. יש לנו דרמה שנקראת  יואב גינאי:

 לשעה שהיא עוגן מעולה. 

 אני הבנתי, זה עוגן מצוין.  :נמרוד לב

 אנחנו מקבלים אותה מתי? באפריל? יואב גינאי:

ה ביקשה היינו אמורים לקבל בינואר וההפק :נעם שגב

 דחייה למרס. 

למרס, מנסיבות של הפקה. אז כלומר במרס נוכל  :יואב גינאי

 - - -להעלות 

 בסדר, נו, אז מה הבעיה? היו"ר, אמיר גילת:

לא, במרס נוכל להעלות אותה כאחד העוגנים. היא  יואב גינאי:

 לא יכולה להיות אחד משלושת העוגנים בינואר. 

 הו אחר בינואר. אז יהיה מש היו"ר, אמיר גילת:

 השאלה אם יש בארסנל.  יואב גינאי:

 - - -השאלה אם יש בשלב של ה  יוני בן מנחם:

 אגב, זנה יכול להיות גם הפקה פנימית, עוגן.  היו"ר, אמיר גילת:

 נכון.  יואב גינאי:

רגע, יש לי תשובה. אלף ברור שעד שהרכבת עולה  :נמרוד לב

 - - -ם צריך קצת על הפסים ומתחילה לנסוע, אז לפעמי

לא, שזה יהיה ברור שאנחנו עובדים עם אבני  :יואב גינאי

 משחק שמוקצות לנו. 

ברגע שהקומוניקציה הזאת מתקיימת, תאמין לי,  :נמרוד לב

 אף אחד לא יבוא אליך ויגיד לך תשמע, אבל למה לא המצאת, זה לא יקרה. 

 לנו.  לא נמציא יש מאין, כי אין –אז אני אומר  יואב גינאי:
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הכל בסדר, אבל אנחנו כן מבקשים שכבר תתחיל  נמרוד לב:

לעבוד בתפיסה הזאת. עכשיו שים לב, מה היתרון הגדול? אני רוצה בכוונה להדגיש 

את העניין הזה. אתה אומר אני מציג הכל, אני אומר יופי. אבל כשאתה מציג הכל, 

הבא, אבל לא של הכל. נניח ללוח הקרוב, אתה גם מציג לנו את התכנון שלך ללוח 

יואב, תציג לנו כבר עכשיו, הצגת  –... שנבוא ונגיד לך אתה לא צריך להציג לנו הכל. 

לנו לוח? אנחנו רוצים לדעת כבר את כל לוח ינואר. אנחנו לא רוצים לעשות לך את 

זה, כי זה להכניס אותך לבור שלא תצא ממנו. מה כן תציג לנו? את הכוונה שלך 

 ים, ואז זה גם יעזור לך להגדיר לאן את הולך. לשלושת העוגנ

 זה עניין של אבני המשחק שיש לנו על הלוח.  יואב גינאי:

 מצוין, נשמע לי מצוין.  :נמרוד לב

טוב, אני רוצה להקריא את הצעת ההחלטה: מתוך  היו"ר, אמיר גילת:

ראייה רוחבית של תכנון אסטרטגי, מוצע בזאת כי לוח השידורים של הערוץ 

מעתה באופן קבוע שלושה עוגנים, שאינם חדשות וספורט, אשר הראשון יכלול 

ייקבעו מראש על ידי אנשי המקצוע וההנהלה, יחד, בתיאום ובאישור ועדת התוכן. 

כעוגן יוגדר תוכן אטרקטיבי )תכניות אשר עשויות לעורר עניין ציבורי מיוחד 

ת העוגנים יהוו את הבסיס מבחינות שונות: איכות, חדשנות וכיוצא בזה(, ושלוש

לכל לוח שידורים. תכנית שלושת העוגנים קובעת כי כל לוח שידורים יתבסס תמיד 

ויכלול בו שלושה עוגנים מוגדרים שישודרו בו זמנית בכל לוח שידורים שהוא. 

העיקרון המנחה הוא ששלושת העוגנים ילוו את כל תהליך בניית הלוח, משלב 

ת הקולות הקוראים ודרך הביצוע, ועד להפצת התכנים. התכנון, כולל במיון והצג

בשלב הדיון בקולות הקוראים יוגדרו העוגנים הנ"ל לטווח הארוך. בעת הצגת לוח 

והבאתו לאישור, יוצגו ויאושרו שלושה עוגנים, ובעת הבאת הלוח לשידור יוצגו 

יו. ויאושרו גם שלושת העוגנים המתוכננים ללוח הבא, זה מה שנמרוד אמר עכש

לגבי כל עוגן, יובהר בתכנית העבודה מתי הוא עתיד לרדת מהמסך, אם זה באופן 

קבוע או זמני, או כהפוגה בין עונות, והעוגנים הנ"ל יזכו לדגש מיוחד גם בתהליך 

ההפצה, כולל יח"צ וקידום, כולל באופן הנראות על המסך, באופן שיהיה ברור כי 

אפס, -עם דגש על קרוס מדיה, פולו אלה תכנים מושקעים. תדירות פרומואים
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נוכחות במדיה הדיגיטלית ובמרחב האינטראקטיבי. העוגנים אינם חייבים להתחלף 

ביניהם על אותה רצועת שידור דווקא, אך תמיד כל הסרת עוגן, באופן קבוע או 

זמני,  תחייב גם הצגת תכנון מוקדם לגבי החלופה העתידית ברצועת השידור 

די לשמר רצף שידורי, או חלופה נאותה הנובעת מתוך תפיסה הספציפית, וזאת כ

  -- -אסטרטגית. זה בעצם 

אני רוצה אבל שתסייג, בעקבות מה שאמרנו כאן,  :יואב גינאי

 מבחינת החומרים שיש לנו.

 כן? היו"ר, אמיר גילת:

שאנחנו לא תוכל לעמוד בשלושה עוגנים  יואב גינאי:

 אטרקטיביים.

 א, עכשיו אולי בלוח הסתיו לא תוכלו לעמוד. ל היו"ר, אמיר גילת:

 בשלבים המוקדמים.  :נמרוד לב

, צריך לבדוק את זה. אני לא יודע. 2014לגבי שנת  יואב גינאי:

 . 2014לא תכננו את זה עד היום לגבי שנת 

 -רגע, רגע, אז חבל. אגב, זו תעודת עניות גם בלי ש  היו"ר, אמיר גילת:

- - 

שלושה עוגנים, אולי שני עוגנים. מה זאת  לא, לא יואב גינאי:

 יש להם את כוכב נולד.אומרת? בקשת יש עוגן אחד. 

 בסדר, רגע, רגע.  היו"ר, אמיר גילת:

 כבר אין להם את כוכב נולד.  :נמרוד לב

 הכוכב הבא. יואב גינאי:

רגע, אבל יואב, קודם כל כבר אנחנו מדברים על  היו"ר, אמיר גילת:

, נתחיל עם זה. בואו נתחיל עם חצי הכוס 2014ים יפורסמו בשנת איזה קולות קורא

 - - -אתה יודע איזה  2014-המלאה, בסדר? ב

 . 2015, חלקם עוברים לשנת 2014-הדברים ב יואב גינאי:
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אני מדבר על מה לפרסם עכשיו. כשאתה מפרסם  היו"ר, אמיר גילת:

בר יודע שמתוכם אתה עכשיו את הקולות הקוראים שאישרנו בשבוע שעבר, אתה כ

 צריך להגדיר שלושה עוגנים, או יותר אפילו. אז תגדיר את הכל עוגנים, מצדי.

 לא, לא, לא. אתה מפספס את הנקודה.  :נמרוד לב

 - - -אני חוזר ואני אומר, אין הלימה בין  יואב גינאי:

 - - -לא, זה   היו"ר, אמיר גילת:

 בהכרח.  2014לבין לוח השידורים של שנת  יואב גינאי:

 - - -למה? נגיד ה  :נמרוד לב

 - - -. דרמה למשל 2014כי זה לא ייגמר בשנת  יוני בן מנחם:

והיא מגיעה  2014משום שאתה מזמין דרמה בשנת  :יואב גינאי

 . 2015בשנת 

 . 2015בסדר, אז יש לך כבר עוגן לשנת  היו"ר, אמיר גילת:

לסייג את  בסדר, אבל לכן אני אומר שצריך יואב גינאי:

 ההחלטה. 

... ראייה אסטרטגית לטווח ארוך, זאת שיטת  :נמרוד לב

 העבודה שצריכה להיות. 

 . 2014בסדר, אבל זה לא יהיה בשנת  יוני בן מנחם:

אבל צריך להכניס את זה להחלטה. כי אחר כך  יואב גינאי:

 ההחלטה הבאה, ואומרים אין לכם. אז אנחנו לא נוכל לעמוד בכך בהכרח. 

לא, לא, שתציג, קודם תבדוק,  אולי יש לך? בשביל  יו"ר, אמיר גילת:ה

 מה אנחנו מתווכחים? למה לסייג משהו? תבדוק ותגיד כמה עוגנים יש לך. 

 - - -אתה יכול לסייג את זה במשפט שאומר  :נמרוד לב

אני חושב שצריך לסייג את זה, משום שאנחנו  יואב גינאי:

 יה מבחינת הפקות. עדיין לא הגענו לזרימה הרצו

 יואב, רגע, רגע.  היו"ר, אמיר גילת:

כשאנחנו נהיה ב... התקציב שלנו, אז נוכל לעשות  יואב גינאי:

 את זה.
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יואב, בואו נסכם את זה ככה, שאנחנו מוסיפים  היו"ר, אמיר גילת:

לקול קורא, שלקראת יישום ההחלטה תמפה ההנהלה את התכנים העומדים 

 ח כמה עוגנים יש. בסדר? תדברו, אולי יש לכם שלושה?לרשותה כרגע, ותדוו

לא, יכול להיות שיהיו שלושה לפחות בעונה  יואב גינאי:

 - - -מסוימת, אבל אחר כך 

 בסדר, אז תדברו. אולי אנחנו סתם מתווכחים.  היו"ר, אמיר גילת:

אוקיי, אני אומר שלא בכל רגע נתון, וחשוב לי שזה  יואב גינאי:

 . ייכנס להחלטה

נכנס, נכנס. ההנהלה תמפה את התכנים העומדים  היו"ר, אמיר גילת:

 לרשותה ותדווח על התכנים הישימים במסגרת הלוחות. 

 אוקיי. יואב גינאי:

 - - -עכשיו לגבי הלוח עצמו, עוד פעם  היו"ר, אמיר גילת:

סליחה אמיר, עוד לא קיבלת החלטה. לא שמעתי  יעקב נווה:

 את זה. 

 היית עסוק.  גילת:היו"ר, אמיר 

 לא, לא, לא, לא מקובל.  יעקב נווה:

 סרטים דוקומנטריים זה עוגן או לא? :דבורה הנדלר

 שומרי הסף יכול להיות עוגן. היו"ר, אמיר גילת:

 אני בעד עוגן אחד, אמיר.  יעקב נווה:

 בסדר.  היו"ר, אמיר גילת:

 אז שניים. :יעקב נווה

על שלושה עוגנים, עכשיו מדברים פה כבר שעתיים  :דוד חיון

 פתאום אתה קם ואומר עוגן אחד?

 אז אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד? היו"ר, אמיר גילת:

 אני רוצה להבין. האם זה ... ... )מדברים ביחד( :דבורה הנדלר

 כן.  היו"ר, אמיר גילת:

 אז עוגן אחד כבר יש לנו? דבורה הנדלר:
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 תו כסרטים דוקומנטריים. אבל לא נגדיר או היו"ר, אמיר גילת:

אבל למה שלושה עוגנים? למה לא שניים?  יעקב נווה:

 בערוצים מסחריים זה עוגן אחד. יואב, כמה יש בערוצים המסחריים?

תגיד, אתה ערוץ מסחרי? אתה עובד פה עם שיטות  היו"ר, אמיר גילת:

 עבודה של ערוצים מסחריים?

הקלפים על דבר  בערוץ המסחרי? הם שמים את כל יואב גינאי:

 אחד, חד משמעית. חד משמעית. 

זה תוכן אטרקטיבי. תוכן אטרקטיבי. זה הכל. זה  :דבורה הנדלר

 הכל. 

 ואיכותי גם.  היו"ר, אמיר גילת:

 שניים זה בסדר? :דבורה הנדלר

שניים. אני גם אומר שניים. נעשה את הצבעה, נו  :יעקב נווה

 מה?

 מה זה שוק? :דוד חיון

תם עושים צחוק? למה שהוא לא יביא שלושה א :נמרוד לב

 תכנים שהם אטרקטיביים כל פעם? ואנחנו לא נציק לו והוא לא יציק לנו. 

 שניים.  :יעקב נווה

אני לא אגדיר מה זה תוכן אטרקטיבי, אני חושב  :נמרוד לב

שזה התפקיד של הדרג המקצועי. אני אגיד לכם, תוכן אטרקטיבי שיעניין עניין 

 חינת איכות,  מבחינת עניין. מה הבעיה עם זה?ציבורי, מב

אם יורשה לי, אם אנחנו מורידים מהחשבון תכנים  :יואב גינאי

אטרקטיביים שיש לנו באמת בתחום החדשות והספורט, בעיני עלול להיות מצב גם 

של חוסר מיקוד בדבר הזה. אם אתה כל הזמן הולך על השלושה פלוס החדשות 

 - - -והספורט, וזה  

זה מעולם יחסי הציבור שהוא לא בעולם שלך,  יו"ר, אמיר גילת:ה

 אמרת. 

 לא, אני מדבר על זה. )מדברים ביחד( יואב גינאי:
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ישיבות  10טוב, חברה. נמרוד, אנחנו נקיים  היו"ר, אמיר גילת:

במקביל. עכשיו עוד פעם, יואב ויעקב תקשיבו רגע. )מדברים ביחד( אין לי הכשרה 

המנכ"ל, מה שחשוב זה שתבינו את העיקרון. עזבו כרגע את ה..., מה של גננת. יואב ו

 שחשוב זה להבין את העיקרון. 

אני מכבד את החלטות ועדות התוכן, לכן אני רוצה  יואב גינאי:

 שתהיה אותה הסתייגות שדיברנו עליה. 

מה שחשוב זה להבין את העיקרון, לפעול לאורו.  היו"ר, אמיר גילת:

ת שלך, יואב, ובאותה מידה אני מקווה שהערות שלנו נרשמו רשמנו את ההערו

 אצלך. 

 נרשמו לגמרי. :יואב גינאי

ואני בטוח שאם יהיו שלושה עוגנים, אז אפשר  היו"ר, אמיר גילת:

 יהיה לעשות שלושה עוגנים. אתה נגד?

 אני בעד שני עוגנים.  יעקב נווה:

ראה תוך אני מציע שנתחיל עם שלושה. אם אנחנו נ :נמרוד לב

 כדי תנועה שזה לא משהו שהוא ריאלי, אז אנחנו נשנה את זה.

יש לי רק  2014עכשיו שוב, אם תגיד לנו בינואר  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -שניים, אז נוסיף את ה 

אפשר בין שניים לשלושה, לפי הצורך ולפי תנאי  יואב גינאי:

 ורים. המשחק. למה להכניס מסמרות? אנחנו מדברים על לוח שיד

לא, אנחנו מדברים על תכנון. תכנון. מה שחסר לנו  היו"ר, אמיר גילת:

 תמיד פה זה התכנון. 

 אז אתה יכו להגיד בין שניים לשלושה.  יואב גינאי:

 למה לא שלושה? היו"ר, אמיר גילת:

 אבל למה בכוח? למה לגרד? יואב גינאי:

 - - -תקשיב רגע  היו"ר, אמיר גילת:

אתה מגדיר את זה אטרקטיבי וגמרנו. )מדברים  זליג רבינוביץ:

 ביחד(
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... אוקי? עכשיו תראה לי למה הוא אטרקטיבי.  :נמרוד לב

 - - -אני נותן לך את האפשרות לבוא ולהציג דברים שאולי אחרת לא היית 

 טוב, עכשיו אתם מצטרפים דבורה?  היו"ר, אמיר גילת:

 בין שניים לשלושה.  :דבורה הנדלר

 שניים או שלושה גם אני. יעקב נווה:

טוב, אז זה שלושה ובהסתייגות של שני חברים זה  היו"ר, אמיר גילת:

 שניים. שניים עד שלושה. 

 שלושה אז נכתוב. ככה.-שניים יעקב נווה:

לא, לא, לא. קוראים לזה תכנית שלושת העוגנים,  היו"ר, אמיר גילת:

 שלושה עוגנים. -לא שניים

נו נראה שזה לא ריאלי, אנחנו נעשה  עזוב, אם אנח :נמרוד לב

- - - 

 בהסתייגות של שניים, אין לי בעיה. יעקב נווה:

 טוב, אושר.  היו"ר, אמיר גילת:

 אתה עוד תראה.  :נמרוד לב

עכשיו ככה, כשאתה מגדיר את העוגנים, כשאתה  היו"ר, אמיר גילת:

להם תוכן כמו ממפה אותם, אז נא לשתף עם מיקי ועם מדיה דיגיטלית, כדי לצקת 

שדיברנו, עוד לפני השיווק. אני לא מדבר פה על שיווק, עוד פעם, שתבין. הרדיו, אני 

 לא משתמש בו ככלי שיווקי, אלא ככלי לראייה מערכתית של רדיו וטלוויזיה. 

כבר בשלב התכנון, כשיש לו את הדברים האלה,  :נמרוד לב

, אבל כבר בשלב התכנון שזה שהוא צריך להתכוון אליהם. זה לא מחייב שזה יהיה

 ירוץ לשם. 

אין שום בעיה, אני אדבר עם מיקי, ומיקי יעשה  יואב גינאי:

 את מה שהוא יכול.

עכשיו לגבי הלוח המכונה לוח הסתיו. איך אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

מטפלים בו, לאור ההחלטה היום? מאחר שהיום אתה לא יודע למפות לנו, או שכן. 

 שלושה עוגנים. אני חושב שלא, 
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אני לא יודע, אפשר לנסות. תבין, זו בעצם דרישה  יואב גינאי:

שהיא לעשות אותה כרגע. אז אני הייתי אומר שלמשל בואו לאכול איתי, אני אגב 

חייב לציין נקודה שהיא מאד מאד חשובה. שאם אנחנו לא נתחיל את לוח הסתיו 

 לא נעמוד במספר שעות השידור. באופן מיידי, לפחות את הפקות המקור, יש סכנה ש

 המחויב לשידור ראשוני של סוגה עילית.  היו"ר, אמיר גילת:

להזכיר לכם, אנחנו משדרים שידורים חוזרים כל  יואב גינאי:

הזמן, כולל ברגע זה. לכן אני אומר, אם אנחנו לא, ואני פשוט חייב להעיר את הדבר 

בר את הפקות המקור שאנחנו הזה, לא נעמוד בחוק. אנחנו לא נתחיל לשדר כ

 מחויבים אליהם על פי חוק.

 מה זה חוץ מבואו לאכול איתי? היו"ר, אמיר גילת:

 - - -זה בואו לאכול איתי, זה הסאטירה, זה  יואב גינאי:

 סאטירה תשאיר.  היו"ר, אמיר גילת:

 שנייה אחת.  יואב גינאי:

 מדינת היהודים. דוד חיון:

 באים.  היהודים היו"ר, אמיר גילת:

אמרתם שתראו לנו את זה. לא הראיתם לנו את  :נמרוד לב

 זה.

 יש לנו את חוזרים קדימה.  יואב גינאי:

 יש לו כבר שלושה עוגנים.  :דבורה הנדלר

 לא, אין לו. היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אלה תכניות שאם אנחנו לא נשדר אותן  יואב גינאי:

 אז תגדיר, תגדיר.  :דוד חיון

 מה? :ייואב גינא

 תגדיר כמה שעות אתה צריך בשביל לעמוד בחוק.  :דוד חיון

שוב אני אומר, אנחנו, מבחינת החישוב שלנו, אין  יואב גינאי:

 לי עכשיו את המספר. 
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אז תחזור אלינו עם מספר. תשב עם ליאת, תחזור  :דוד חיון

 אלינו עם מספר. 

מספר. זה לא עם ליאת. ליאת רק תגיד מה ה היו"ר, אמיר גילת:

 . 25המספר הוא 

 לא, יש חלוקה מסוימת. :דוד חיון

 אבל זה לא ליאת.  היו"ר, אמיר גילת:

אגב, יש לנו גם את תמונה משפחתית, את ביקור  יואב גינאי:

 בית.

בסדר, רק שנייה. ההנהלה תדווח לוועדת התוכן  היו"ר, אמיר גילת:

ית, הנדרשות לשם עד סוף השבוע, לגבי שעות השידור הראשוני של סוגה עיל

 העמידה בחוק. 

אוקיי. אני מדבר רק על תכניות שהן הפקות מקור,  יואב גינאי:

 כמובן.

 ברור, ברור. לפי החוק, זו ההחלטה. בסדר.  היו"ר, אמיר גילת:

 בסוגה עילית. יואב גינאי:

אוקיי. עכשיו ככה, אז אחרי שנקבל את המספר  היו"ר, אמיר גילת:

ול איתי, מאד מטריד אותי להתחיל אותו עכשיו ככה סתם, נראה. תראה, בואו לאכ

OUT OF THE BLUTE כי עוד פעם, גם דיברנו  בעבר על זה, שהעונה המשודרת ,

עכשיו בשידור חוזר תהיה חימום קנה. היא לא מביאה צפייה רבה. אין שום באז 

 עליה. 

ברור שהיא לא מביאה, כל הלוח הוא כרגע  יואב גינאי:

 רים. שידורים חוז

 לא נכון, זה לא מדויק.  דוד חיון:

 כן, זו הייתה ההחלטה שלכם.  יואב גינאי:

 נשים פצצה העליתם, למרות שלא אושר.  :דוד חיון

 לא, נשים פצצה הועלה לפני כן.  יואב גינאי:

 בסדר, אבל יש בלוח תכנית חדשה.  היו"ר, אמיר גילת:
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 לשדר.  כי נגמר לנו הארסנל, אין לנו מה יואב גינאי:

 לא, לא. ומשהו בהודו גם.  :דוד חיון

 זה שידור חוזר. רופא הודי זה שידור חוזר.  יואב גינאי:

יש יום ערב ספורט, שזה לא שידורים חוזרים. יום  :דוד חיון

 שישי זה לא שידורים חוזרים. יום שבת זה לא שידורים חוזרים. 

 ותף. בסדר, אני מדבר על הלוח שהוא כרגע מש :יואב גינאי

מבט שני זה לא שידורים חוזרים. פוליטיקה זה לא  :דוד חיון

 שידורים חוזרים. יש לך ארבעה ימים בלי שידורים חוזרים. 

 גם מבט זה לא שידורים חוזרים.  יואב גינאי:

לא משנה, יש לך ארבעה ימים בלי שידורים  :דוד חיון

 כל יום זה דומה לשני.  חוזרים. אה, באמת? מבט זה לא שידור חוזר? יא אללה, כי

 לא, יש לך מגיש אחר.  היו"ר, אמיר גילת:

 זה בגלל המציאות הישראלית, נו, מה לעשות? :דבורה הנדלר

 אולי בגלל משהו אחר. :דוד חיון

טוב, תשמע רגע, קודם כל תביאו את המספרים  היו"ר, אמיר גילת:

ה אמרת. אתה אמרת ונראה. אני אומר עוד פעם, עניינית עכשיו לשיטתך, מה שאת

בעבר שאת בואו לאכול איתי אנחנו נעשה אחרי שידורי  חוזר של העונה הראשונה, 

 כדי להרגיל את הצופים לזה. זה לא עובד. 

כי לא שמנו את זה ברצועת הזמן הנכונה לצורך  יואב גינאי:

 העניין הזה. 

תן לי לסיים. עכשיו, הפחד שלי הוא שעוד פעם  היו"ר, אמיר גילת:

נחנו נעשה עכשיו, בשבוע הבא אתה עולה עם בואו לאכול איתי, עם השונה השנייה א

בשבע ועשרים, ואף אחד לא יידע והחטאנו את המטרה. ופה אני מדבר גם על הנושא 

 - - -של יחסי ציבור, שזה לא אתה, כמו שאתה אומר. אז כאילו השאלה כמה זמן 

 אני מסכים איתך.  יואב גינאי:

 אתה לא צריך לעלות עם זה עוד שבוע. אז  נעם שגב:

  אז מתי? היו"ר, אמיר גילת:



 
 אתיקה -ועדת תוכן  –רשות השידור 

03.11.2013 74 

 - - -צריך לתת את הזמן, כדי ל  :נעם שגב

יפה. אז יפה, אז מה אני אומר? אותו דבר. אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

 לא חלוקים, אני אומר בדיוק אותו דבר. 

 - - -שוב, אנחנו מתווכחים על משהו שאנחנו לא  יואב גינאי:

 יפה. אז מה אתם רוצים שנאשר עכשיו?  היו"ר, אמיר גילת:

את השיבוץ. נחליט האם זה עוד שבועיים או עוד  נעם שגב:

 שלושה שבועות. 

כי הרי אם לא נקבע עכשיו לא נוכל להתחיל יחסי  יואב גינאי:

 ציבור. 

 הכל פתוח התחלתם? היו"ר, אמיר גילת:

 לא. יואב גינאי:

ל אתה יודע שבישיבה האחרונה נתנו אור ירוק אב היו"ר, אמיר גילת:

 להתחיל את ההכנות?

 כן. והעברתם גם את הכסף? לא ראינו את הכסף.  יואב גינאי:

כשתיאותו לבוא לישיבות שנקבעות, של ועדת  :דוד חיון

 כספים. 

 עכשיו יש ועדת כספים.  יוני בן מנחם:

 אבל אני לא יודע אם זה יעלה היום.  דוד חיון:

 אם זה לא יעלה, אז גם לא יעלה.  גינאי:יואב 

אבל לא אושר לוח שידורים, אז איך אני יכול  :דוד חיון

 לאשר את זה?

 נו, באמת.  יואב גינאי:

 פה אושר הכל פתוח? אוקיי.  :דוד חיון

ההכנות נעשו, מנהלת המחלקה נמצאת כאן, היא  יואב גינאי:

 יכולה לספר לכם. 

 - - -נה אפילו אמרנו לכם לא, בכוו היו"ר, אמיר גילת:

 אבל .... ... אתה לא יכול לעשות כלום.  יואב גינאי:
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 נעם, תקרא לה.  היו"ר, אמיר גילת:

היא אמרה שייקח לה כמה שבועות. עכשיו היא  :דוד חיון

 תגיד עוד פעם כמה שבועות. 

 - - -נכון, נכון. כי ברגע שהכסף   יואב גינאי:

ו נבנה לוח ולא נתווכח כל הזמן. תקשיב יואב, בוא היו"ר, אמיר גילת:

רגע, אתה בעצמך אומר גם לגבי בואו לאכול איתי וגם לגבי הכל פתוח, שבכוונת 

מכוון בישיבה האחרונה לא עצרנו את זה, אמרנו יש לכם יש לכם אור ירוק להמשיך 

 לתכנן ולעבוד.

אין לתכנן, לתכנן זה נייר. יש לנו את כל התכנונים  יואב גינאי:

  את הליין אפים. הכל בסדר.ו

 הוא רוצה תאריך, לפי זה הוא יידע לשבץ.  :דבורה הנדלר

עליזה, בואי, תספרי איזה התאמות עשית עד  יואב גינאי:

עכשיו להכל פתוח, וכמה זמן את צריכה עד השקת הדבר, מרגע קבלת הכסף, כדי 

 שיובן שצריכים לייצר תכנית. ליצור לוקח זמן. אין מה לעשות. 

קודם כל, אנחנו עשינו כל מה שאפשר לעשות עד  :חממה-עליזה דיין

השלב שבו אנחנו צריכים את הכסף כדי להתקדם בעבודה. עכשיו, אנחנו לא רוצים 

לצלם את התכנית על השולחן של המהדורה בנקדי, אנחנו רוצים תפאורה שתהיה 

 - - -גם ל טיפה יותר מושקעת ואטרקטיבית, שזה יראה סקסי, גם לבני נוער, 

 אטרקטיבי, לא סקסי.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -לא, אני מתכוונת  חממה:-עליזה דיין

 סקסי במובן הפרסומי של המילה. יואב גינאי:

אני יודע, אז תיקנתי לאטרקטיבי. למה שיהיה  היו"ר, אמיר גילת:

 בפרוטוקול סקסי? זה תכנית לנוער, כן.

נוכי, בשיתוף עם מכון אדלר. אתה צודק. זה חי חממה:-עליזה דיין

כאילו אנחנו עושים אותה מאד מותאמת לאג'נדה שלנו. אז צריך להשקיע בתפאורה 

וזה לוקח זמן לייצר תפאורה. הגענו עד לקו שממנו אנחנו עצרנו. מפה אנחנו צריכים 

 את הכסף, וכשיהיה לנו את הכסף אנחנו פשוט נרוץ קדימה. 
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זמן לשאלה שנשאלה פה, מרגע  יפה, אז כמה היו"ר, אמיר גילת:

 יישמע הגונג, מהרגע שאת מקבלת את הכסף, מתי את יכולה לעלות?

לאוויר? חודש ימים גג. כמובן שהשאיפה היא כמה  חממה:-עליזה דיין

 שיותר מהר. אבל חודש ימים גג אנחנו באוויר.

 אוקיי. כולל יחסי ציבור וכל מה שצריך לקידום? היו"ר, אמיר גילת:

שוב, אם מתחילים באותו זמן, אז נתחיל מיד את  ינאי:יואב ג

 יחסי הציבור. 

אם אתה קובע תאריך, הוא מתכוון. מזה נגזור  יוני בן מנחם:

 אחורנית. 

 על המערכות הולכות במקביל.  יואב גינאי:

מבחינת ליין אפים על הנייר, אנחנו עשינו, עבדנו,  חממה:-עליזה דיין

שינו, ממש הכל מתואם. רק לרוץ עם זה קדימה כשיש גיבשנו קונספציה, בנינו, ע

 כבר כסף ואפשר להתקדם ברמה המעשית. 

אוקיי, אז אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי קודם.  היו"ר, אמיר גילת:

זה תכנית שעולה בדצמבר. בינואר, הציג משה נסטלבאום קונספט אחר. אז קודם 

 כל תחליטו בהנהלה מה אתם רוצים.

וא הציג את זה כשהיה ברור שאנחנו מתחילים ה יואב גינאי:

 בכלל לפני חודש את לוחות הסתיו. 

 נו, אז מה? אז עוד חודשיים? היו"ר, אמיר גילת:

 אז מה, זה תוכנן לחודשיים? :דוד חיון

 - - -נו, מאז עבר עוד  יואב גינאי:

לא, מה זה שייך? אם אנחנו מדברים על זה  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -שהרצועה הזאת 

נחליט על זה בהנהלה. נדמה לי שהוא הציג את זה  יוני בן מנחם:

 - - -בעניין של נבחרת החלומות, הוא לא הציג את זה ב 

 לא, לא, לא, לא, זה משהו אחר. בחמש וחצי.  היו"ר, אמיר גילת:

 אוקי, טוב, אז אנחנו נחליט. יואב גינאי:
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ם ונוער, רצועת נוער, אין טעם להתחיל רצועת ילדי היו"ר, אמיר גילת:

אני עוזב את הילדים, נוער והורים נקרא לזה. נוער והורים בחמש וחצי בדצמבר, 

 - - -כשבינואר, פברואר 

 אז עדיף לא להתחיל בכלל. :דוד חיון

בדיוק. כשבינואר פברואר זה חוזר לחטיבת  היו"ר, אמיר גילת:

מתרגל. אז אם כבר  החדשות. אם אנחנו מחליטים, גם כן לוקח זמן עד שהצופה

 - - -החלטנו שהולכים על זה וזו הייתה ההחלטה של המוסדות, שזו רצועה לנוער 

 אם זו החלטה של המוסדות, אז מה זה משנה? יואב גינאי:

 אבל אנחנו בדו שיח, אני לא זה, אני בדו שיח.  היו"ר, אמיר גילת:

 אין בעיה. יואב גינאי:

ומצד שני מביאים הצעה לתכנית אז אני אומר,  היו"ר, אמיר גילת:

 אחרת. 

מדובר על תכנית של חצי שעה בסך הכל, בין חמש  יואב גינאי:

 וחצי לשש. 

 ומה בשש? המגזינים? היו"ר, אמיר גילת:

בשש יש את המגזינים. זה חצי שעה. אני חושב  יואב גינאי:

 - - -שאפשר להתחיל אותה, אין שום בעיה עם זה ואפשר להמשיך אותה 

 את מה להתחיל? "ר, אמיר גילת:היו

 להתחיל את התכנית הזאת. יואב גינאי:

 עוד חודש? היו"ר, אמיר גילת:

 כן.  יואב גינאי:

בסדר. ומה עם בואו לאכול איתי? כמה זמן אתה  היו"ר, אמיר גילת:

 צריך בשביל שיווק וקידום?

אם אנחנו מחליטים שכל הלוח, תלוי מתי מתחיל  יואב גינאי:

 -שאנחנו מתמקדים בדבר שהוא, בלוח שהוא לא הולך ..., שזה גם אפשרי  הלוח. או

- - 

 לא להשיק לוח, להשיק תכניות? היו"ר, אמיר גילת:
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לא להשיק לוח אלא להשיק תכנית, שזאת  יואב גינאי:

 אפשרות. לעניין יחסי הציבור, לא יודע, לפחות שלושה שבועות. 

 ית.חצי שעה? זה נשמע כלום לתכנ :דוד חיון

 זה ממש לא כלום.  יואב גינאי:

למה, לנוער? תכנית לנוער לא צריכה יותר מחצי  חממה:-עליזה דיין

 - - -שעה. בני הנוער 

 אפשר ללכת על האחד בדצמבר, זה ייתן זמן. יוני בן מנחם:

 מתי התחלנו כאן? היו"ר, אמיר גילת:

 סוף נובמבר.  :דוד חיון

  שלושה שבועות מהיום. :דבורה הנדלר

כן, אתה יודע, אחד בדצמבר ייתן להם זמן  יוני בן מנחם:

 להיערך, ליחצן את זה. גם הכסף כדי לעשות את התפאורה. 

 חנוכה? באיזה תאריך? היו"ר, אמיר גילת:

 כן. :דבורה הנדלר

 בנובמבר זה נר ראשון של חנוכה.  28 חממה:-עליזה דיין

 ככה.בדצמבר זה עוד חנוכה, אם  1 היו"ר, אמיר גילת:

 כן. חממה:-עליזה דיין

 בדצמבר. 8-אז בואו נעשה את זה ב היו"ר, אמיר גילת:

 לא, למה לא להתחיל בחנוכה? :דוד חיון

 כי יש לך תזוזות שם, יש הדלקות נרות.  היו"ר, אמיר גילת:

את יכולה לעשות את התכנית שלך על הדלקת נר  יוני בן מנחם:

 בחנוכה ממש?ודברים כאלה? את יכולה להתחיל את זה 

 בטח, להדליק נר. חממה:-עליזה דיין

 זה שידור חי? היו"ר, אמיר גילת:

 לא. אירועי חנוכה, בטח שכן. חממה:-עליזה דיין

 אחד בדצמבר זה יום ראשון? היו"ר, אמיר גילת:

 כן.  חממה:-עליזה דיין
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 בדצמבר זה טוב? 1 יואב גינאי:

 כן, זה יום ראשון.  חממה:-עליזה דיין

 זה באמצע חנוכה.  :הנדלרדבורה 

 ובואו לאכול איתי טוב לך? היו"ר, אמיר גילת:

 מה, באותו תאריך כאילו? על זה אתה מדבר? יואב גינאי:

 כן. היו"ר, אמיר גילת:

 למה לא? יואב גינאי:

בסדר, אתה רואה, חסר לך רק עוד עוגן אחד.  היו"ר, אמיר גילת:

לנו את הפרקים לצפייה. אנחנו לא עכשיו תראה, היהודים באים, עדיין לא קיב

 יכולים לאשר לפני שנראה את זה. 

אמרתם שהם מוכנים, לא? לפני כמה חודשים.  :דוד חיון

 אמרתם שהפרקים של היהודים באים מוכנים, לא?

 בוודאי שהם מוכנים. יואב גינאי:

נו? אז אנחנו מבקשים את זה כבר כמה חודשים.  דוד חיון:

 תגידו לא רוצים להראות.  אתם לא רוצים להראות,

 למה לא רוצים להראות? יואב גינאי:

 אבל אנחנו מבקשים את זה כבר כמה חודשים.  דוד חיון:

 - - -סליחה, אתם ביקשתם   יואב גינאי:

התקבלה החלטה שאתם  מעבירים לנו את זה,  דוד חיון:

 מה?

אני הבנתי שאתם רוצים לצפות בזה במסגרת  :יואב גינאי

 ן, ולא קבעתם את זה בשום זה. ועדת התוכ

 תעבירו, ואנחנו נחליט איך ומתי לצפות בזה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אז מה נקבע? חממה:-עליזה דיין

לגבי הכל פתוח ובואו לאכול איתי, זה יעלה  היו"ר, אמיר גילת:

 בדצמבר.  1-לשידור ב

 מותנה בכסף. חממה:-עליזה דיין
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 זה ועדה של כסף? :דוד חיון

זה ועדת תוכן, בואו אנחנו מדברים על תוכן. עזבו,  , אמיר גילת:היו"ר

 על תעזרו לי, נו. 

 עוד מעט יש ועדת כספים.  :דבורה הנדלר

לא, אז תיקחו את זה בחשבון, שאם הכסף יעבור  חממה:-עליזה דיין

 בעוד שבועיים אז לא נוכל לעלות אחרי שבועיים. 

הלוחות השבועיים, מה  גם עוד לא קיבלנו את היו"ר, אמיר גילת:

שבינתיים רץ. אין לנו מושג מה, תעבירו לנו. יש החלטות, יואב. תעבירו לנו בבקשה, 

 אני מבקש לקבל את זה גם כהחלטה של הוועדה, שיועבר מדי שבוע.

 היהודים באים, נו, הם באים.  :דוד חיון

בכל תחילת חודש יועבר לוח השידורים השבועי  היו"ר, אמיר גילת:

דש הקרוב. כבר קיבלנו את זה ולא קיבלנו מזמן כבר דו"חות. אני מבקש לחו

מעכשיו להעביר, מהיום כבר, את השבועות הבאים קדימה כדי להתאפס עם 

נובמבר. עכשיו מבט בזמן הכדורגל, יוני, יש ביום ספורט הזה, כשלא משודר מבט, 

 ?33-אי אפשר להעביר את זה ל

 למה לא?לא, משודר מבט,  יוני בן מנחם:

 לא, בשמונה ארבעים.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא בשמונה ארבעים, במחצית.  :דוד חיון

אין שעה קבועה. במחצית, אין שעה קבועה.  היו"ר, אמיר גילת:

 סליחה, שבע ארבעים. יש אנשים שרגילים בשעה שבע חמישים ושתיים לראות מבט. 

 יש שידורים בערבית. יוני בן מנחם:

 לא, ממילא יש לך את מבט בלוח.  ילת:היו"ר, אמיר ג

 מבט יש משמונה לשמונה, לא בעשרים לשמונה.  יוני בן מנחם:

 - - -נכון, אז אני אומר, האם אי אפשר   היו"ר, אמיר גילת:

 יש להם שידור שם. יוני בן מנחם:

 מבט. היו"ר, אמיר גילת:

 לא, אין להם מבט. יוני בן מנחם:
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 כן.  היו"ר, אמיר גילת:

 מבט זה בשמונה לשמונה. ני בן מנחם:יו

 - - -נכון, אז אני שואל, האם  היו"ר, אמיר גילת:

 אתה רוצה בעשרים לשמונה? יוני בן מנחם:

לא, אני רוצה בשמונה לשמונה. שבמחצית תהיה  היו"ר, אמיר גילת:

, ומי שירצה 33, ואז מבט ישודר בשבע חמישים ושתיים בערוץ 1פריצת שידור לערוץ 

 . 33תפנה לערוץ  –ת חדשות, יגיד לו הקריין לראו

 נבדוק את זה.  יוני בן מנחם:

 יש לי שאלה, אני יכולה לשאול? חממה:-עליזה דיין

 כן.  היו"ר, אמיר גילת:

לנו רכשים שאנחנו  לגבי הלוח של הילדים, יש חממה:-עליזה דיין

נחנו יכולים תם לאוויר, ואנחנו מפספסים שידור ראשוני. האם אמתמהמהים בהעלא

 - - -לעלות עם הלוח 

 מה זה, בשלוש וחצי עד חמש? היו"ר, אמיר גילת:

 נכון. האם אני יכולה לעלות עם זה כבר? חממה:-עליזה דיין

 מי יידע שאת עולה? היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אני הכנתי פרומואים ויש לי קומוניקט  חממה:-עליזה דיין

עדון סגור. לא, זה עוד פעם יחסי פרומואים זה מו היו"ר, אמיר גילת:

 ציבור. 

בסדר, אבל אתה יודע, אני יכולה לעשות רק מה  חממה:-עליזה דיין

 שאני יכולה לעשות.

עוד פעם ,אנחנו מדברים על יחסי ציבור. מה זה  היו"ר, אמיר גילת:

 הרכשים האלה? מה זה המילה הזאת רכשים?

 רכש. חממה:-עליזה דיין

 , אני יודע, אבל זו לא מילה. לא היו"ר, אמיר גילת:

 בתנ"ך. 100טוב, אוקיי. היי קרלי, ויש לנו את  חממה:-עליזה דיין

 כמו שאין רכבים.  היו"ר, אמיר גילת:
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 אוקיי, בסדר, טוב.  חממה:-עליזה דיין

 ?רכשים איך אתם אומרים ברבים יואב גינאי:

 תכניות רכש. היו"ר, אמיר גילת:

 י, לא צריך. זה שם קיבוצ יוני בן מנחם:

טוב, יש לנו רכש היי קרלי, שזה של ניקולודיון,   חממה:-עליזה דיין

והעונה החמישית, אנחנו חייבים, היא משודרת אצלנו בראשוניות, אז אנחנו חייבים 

 כבר להעלות איתה לאוויר.

 אתה מדברת כאילו, ענייני כספים נכנסים לזה.  היו"ר, אמיר גילת:

זה היי קרלי, כדי שיבינו על מה את  תסבירי מה יואב גינאי:

 מדברת.

זו תכנית מקסימה לבני נוער, על בלוג אינטרנטי,  חממה:-עליזה דיין

 בני נוער עסוקים בהוויית כתיבתו, וכל האווירה סביב זה. זו סדרה מאד איכותית. 

 - - -אז למה לא לשדר את זה סתם ב  היו"ר, אמיר גילת:

 ריכים משהו לשדר ברצועה של הילדים.כי אנחנו צ חממה:-עליזה דיין

רגע, עזבי את הרצועה הזאת. הרצועה הזאת לא  היו"ר, אמיר גילת:

 קיימת, בואו נודה. 

 צריכים למלא אותה בתוכן אבל. חממה:-עליזה דיין

יפה. אם אנחנו מתייחסים לרצועה הזאת רק  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -, כעולה מדברייך Vכרצועה לעשות עליה 

 לא, זה לא עולה מדברי. חממה:-יזה דייןעל

למה לא? אם זו סדרה כל כך יפה, למה לא להזיז  היו"ר, אמיר גילת:

 אותה לשש? סתם אני זורק. חמש וחצי. 

 ואז מה נשדר בשלוש וחצי? חממה:-עליזה דיין

 שידורים חוזרים של משהו.  היו"ר, אמיר גילת:

זרים. אין לנו כבר מה אין לנו כבר שידורים חו חממה:-עליזה דיין

 לשדר.

 - - -ממה שאתם רוצים לשים ב היו"ר, אמיר גילת:
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בוא'נה, נפגשים בשישי כבר פעם שמינית אני רואה  :דוד חיון

 את אותו דבר, אז שתהיה פעם תשיעית. 

 - - -זה עדיין  חממה:-עליזה דיין

לא, יואב, יכול להיות שצריך להחליט שהילדים  היו"ר, אמיר גילת:

 ברים לחמש וחצי עד שבע, כמו שדיברנו, הילדים והנוער.עו

 זה לא נכון לדעתי. יואב גינאי:

 ובשלוש וחצי עד חמש זה כן נכון? היו"ר, אמיר גילת:

שידורי ילדים משעה שש צפונה, זה ... ... לדעתי,  יואב גינאי:

נו כי הצופים שלנו, המבוגרים רוצים לראות את התוכן גם בשעות האלה. לכן אנח

עושים תכנית שהיא לכל המשפחה בחמש וחצי. אז להתחיל להביא סדרות לילדים 

 קטנים זה בעייתי מאד. 

 טוב, מה זה, רכש ששילמנו עליו? היו"ר, אמיר גילת:

רכש ששילמנו עליו ואנחנו מאבדים את הבלעדיות  חממה:-עליזה דיין

תית ומאד ערכית עליו אם לא נעלה אותו לאוויר. היי קרלי, זה סדרה מאד איכו

שרכשנו אותה, שמטפלת בסוגיות חברתיות שעלו בתנ"ך ובני נוער מתמודדים איתן; 

ועוד סדרה אחת שנקראת וסקו דגאמה, סדרה שבני נוער מטיילים בכל מיני ארצות 

בעולם עם חנה לסלאו וכוכבי הפיג'מות, וכל מקום שמגיעים אליו, נגיד סין, אז 

מה הדגל, מה המטבע המקומית. זו סדרה מאד  בסאטירה מסבירים לבני הנוער

איכותית וגם מאד משעשעת. זה רכשים שאם אנחנו לא נעלה איתם עכשיו לאוויר, 

רכש, סליחה, שם קיבוצי. אם לא נעלה איתם לאוויר, אנחנו מאבדים את הזכויות 

עליהם וחבל לחכות לדצמבר. אז השאלה אם אני יכולה עם הלוח שלי, פלוס 

 - - -לוס היחצנות, פ

מתי את רוצה להעלות את זה? אבל מי יידע שזה  היו"ר, אמיר גילת:

 עלה?

 תנו לה שבוע להתארגן.  יואב גינאי:

 אז תשדרי מחר, אבל מי יידע שזה עלה? היו"ר, אמיר גילת:

 - - -שבוע עד עשרה ימים ונעשה את ה  יוני בן מנחם:
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 צה. יחסי ציבור, להוציא את זה החו חממה:-עליזה דיין

אתה יודע מה, יכול להיות שדווקא המיקוד בזה  יואב גינאי:

, זה זמן לברך את עליזה אגב על זכייה במקום ראשון בפרס יפן. אני לא -יהיה איזה

 יודע אם זה הועבר עד היום. 

 מה זה, איזה פרס? :נמרוד לב

 אתה לא יודע מזה? יואב גינאי:

 יש מכתב ברכה בדרך.  היו"ר, אמיר גילת:

לא. )מדברים ביחד(. את רוצה לספר לנו? זה  :מרוד לבנ

 שעליזה מוצלחת זה אנחנו יודעים. עכשיו בואי תספרי לנו במה זכית. 

תודה. אנחנו משתתפים בפרויקט שנקרא אתגרים,  חממה:-עליזה דיין

. אנחנו עושים סרטים דוקומנטריים על אתגרים שבני נוער מתמודדים ABUעם 

שלה לחולת סרטן, קוראים לזה  נערה שתרמה את השיער איתם. עשינו סרט על

סיפור שיער. שלחתי את הסרט לתחרות ביפן, הסרט זכה במקום ראשון, הוא 

סרטים וזכינו במקום  150-מדיינות ו 60, מול 16-12התמודד בקטגוריית ילדים 

 הראשון, והם הזמינו אותנו לחו"ל להענקת הפרס על ידי יורש העצר היפני. 

 כל הכבוד.  :לב נמרוד

 ובאמת נעשה את זה עם כבוד.  חממה:-עליזה דיין

 יפה מאד.  :דבורה הנדלר

אני הוצאתי מכתב לכל המוסדות, אני לא יודע אם  יואב גינאי:

 זה עבר. 

 אני אגיד בפעם השלישית שיש מכתב ברכה בדרך.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -יש לי שאלה, חוץ ממכתב ברכה  :נמרוד לב

הם יקבלו עותק מהמכתב, מה לא ברור במה שאני  ר, אמיר גילת:היו"

 אומר?

 מה עם יחסי ציבור קצת? קצת רעש? :נמרוד לב

 היה, היה.  יוני בן מנחם:

 - - -איפה היה? תאמין לי, אני  נמרוד לב:
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 תסתכל באתר של הרשות.  יוני בן מנחם:

תסתכל באתר, תאזין לתכנית שלי ביום שישי,  :יואב גינאי

 השמעתי קטע מהסרט.

חברה, חברה, חברה, אם אני לא ראיתי את זה,  :נמרוד לב

אם זה לא הגיע אלי למקומות שאני מסתובב בהם, אז זה לא היה מספיק אפקטיבי, 

אתה מבין? לא שאני רוצה לבעס. אבל כשדברים גדולים קורים אז אנחנו רואים 

 אותם. 

י חושב שזה גם זה בהחלט סיפור שבהחלט כן. אנ יואב גינאי:

 היה בחדשות בטלוויזיה, נכון?

כן, אבל עוד קצת. כאילו, אתה יכול עוד לדחוף את  נמרוד לב:

 זה. 

 אתה צודק, נכון.  יואב גינאי:

 טוב, בואו. היו"ר, אמיר גילת:

 אבל זה רגע מאד מיוחד לרשות.  :נמרוד לב

ד מבחינתי, מה אתם אומרים? לי אין בעיה עו היו"ר, אמיר גילת:

 שבועיים. יום ראשון. 

 שבוע הבא? חממה:-עליזה דיין

 לא, עוד שבועיים.  היו"ר, אמיר גילת:

 עוד שבועיים, שיהיה לך זמן ליחסי ציבור.  יוני בן מנחם:

 טוב, בסדר, אז אני עולה עוד שבועיים עם הלוח.  חממה:-עליזה דיין

 בהצלחה. :דבורה הנדלר

על ידי המנכ"ל, אפשרות לערוץ טוב, מבט ייבדק  היו"ר, אמיר גילת:

. מה עוד? טוב, יואב, שחררנו חלק, אז תעשו מבט מחודש על הלוח הזה, תראה 33

 איזה התאמות. 

 מתי הלוח עולה? יואב גינאי:

 1-בדצמבר.  לא הלוח, לא הלוח. ב 1-אמרנו, ב היו"ר, אמיר גילת:

 בדצמבר עולה הכל פתוח ובואו לאכול איתי. 
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 מה עם הדרמות?אבל  יואב גינאי:

 איזה דרמות? היו"ר, אמיר גילת:

יש לנו גם את חוזרים קדימה שאנחנו רוצים  יואב גינאי:

 לשדר.

 מה זה? זה הילדים? היו"ר, אמיר גילת:

 זה על חוזרים בתשובה, שלושה סרטים.  יוני בן מנחם:

 זה למשל גם, כן יכול להיות עוגן.  :נמרוד לב

 נכון.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אבל לא כדאי לך, יואב  :רוד לבנמ

 זה עוגן? יש לנו את נישואים במשבר.  יואב גינאי:

יואב, לגבי חוזרים קדימה, לא כדאי לך לשמור  נמרוד לב:

 ללוח של י נואר?

 אני צריך שעות שידור בהפקות מקור. :יואב גינאי

 צריך לעמוד בחוק.  :דבורה הנדלר

 יבור. זה נורא מעניין את הצ :נמרוד לב

, אבל אני 2014אני הייתי שולח את הכל לשנת  יואב גינאי:

 צריך להתאים לשעות השידור. 

זה יכול מאד לעניין את הציבור, לא כדאי להעלות  נמרוד לב:

 אותו בלי יחסי ציבור כמו שצריך. שלא יתפקשש.

 מי אמר שזה יעלה בלי יחסי ציבור? יואב גינאי:

 אוי, נו.  היו"ר, אמיר גילת:

 כי אתה יודע, צריך להתארגן לדבר כזה. :נמרוד לב

אנחנו יודעים. אנחנו מנחשים. יואב, תגיד רגע,  היו"ר, אמיר גילת:

 נישואים במשבר, כמה פרקים זה?

להביא את החברה שהשתתפו שם שיתראיינו.  :נמרוד לב

 חבל.

 שלושה.  יואב גינאי:
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 גם שלושה? היו"ר, אמיר גילת:

 כן. יואב גינאי:

 כי זה גם.  ו"ר, אמיר גילת:הי

 זה עוגן. :דבורה הנדלר

 יש לך פה עוגננים. שתי סדרות של שלושה פרקים.  היו"ר, אמיר גילת:

אני חייב להגיד שיש פה תוכן אטרקטיבי. זה לא  :נמרוד לב

 בעיה למצוא תוכן אטרקטיבי, רק צריך להגדיר אותו. 

דרמות, שתי אלה זה  מה עוד? איזה דרמות? זה לא היו"ר, אמיר גילת:

 דוקו. אמרת דרמות. 

 שקלים לשעה. 30-כן, ה יואב גינאי:

שקלים זה מרס, זה לא רלבנטי. אני אומר  30 היו"ר, אמיר גילת:

 מתוך לוח הסתיו, מה חסר לך?

לא, מבחינת הפקות מקור, זה דבר שהוא חשוב.  יואב גינאי:

חוזרים על חלק מהדברים,  עכשיו, יש לנו גם את כל הרכש שלנו. גם ברכש אנחנו

 רצועת המתח וכו'.  יש לנו את של מי השורה הזאת.

 זה רכש.  היו"ר, אמיר גילת:

 כן, כן.  יואב גינאי:

 עזוב רגע רכש. רכש זה לא בעיה. היו"ר, אמיר גילת:

 הפקות מקור. :דבורה הנדלר

תקשיב רגע, מה שאני מציע ככה, בואו לאכול  היו"ר, אמיר גילת:

בדצמבר. היהודים, שבועיים, או מה שאמרנו  1-כל פתוח דיברנו. יש לך באיתי וה

 קודם. רכש לא מעניין אותנו כי זה לא קשור לחוק. 

 אז למה לא להעלות עם זה? יואב גינאי:

חכה רגע, כי חבל סתם לעלות ככה. בוא נעלה עם  היו"ר, אמיר גילת:

ית של השידור, ואז בוא איזו מסגרת. עכשיו, תעשה את המיפוי של החובה החוק

 נראה מה מצבנו.

 - - -נישואים במשבר  יואב גינאי:
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 לא, תגיד כמה שעות אתה חייב, מה חסר לך.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, לא, ברור, ברור. יואב גינאי:

 כן, אז יש לך שם מתוך זה לבחור.  היו"ר, אמיר גילת:

חנו חוזרים קדימה כמובן. השאלה היא מה אנ יואב גינאי:

 משדרים.

כמה עוד צריך לשחרר לו בשביל לעמוד בחוק  היו"ר, אמיר גילת:

 השידור?

אבל השאלה היא למה לא להעלות את זה בדצמבר  יואב גינאי:

 כבר, את הדברים האלה. את הרכש. 

הרכש גם יכול לעלות תוך שבועיים, ואז יהיה איזה  נעם שגב:

 יהיה ... גדול מדי.  שהוא דירוג בין העלייה של הרכש למקור, שלא

אגב, חלק מהסדרות אנחנו לא יכולים לשדר אותן,  יואב גינאי:

 גם סדרות המתח, כי נגמרו לנו הזכויות עליהן. 

משדרים הרבה פעמים את  33אתה יודע שבערוץ  היו"ר, אמיר גילת:

CSI. 

 בוודאי שאני יודע.  יואב גינאי:

 - - -לא, אז תגנוז ו  היו"ר, אמיר גילת:

 מה זה תגנוז? זו החלטה שלכם. אב גינאי:יו

. באחת 33אנחנו לא אישרנו לוח שידורים של ערוץ  היו"ר, אמיר גילת:

עשרה בלילה עדיין משודר שם בימים שני ושלישי עמוד האש ותקומה בהתאמה. אז 

 אחר כך מתפלאים שזה לא ערוץ אטרקטיבי. 

כבר אנחנו לא יכולים לדחות עוד ועוד. אנחנו  נעם שגב:

 .23:00חודשיים משדרים שידורים חוזרים של הרכב ברצועת 

 בסדר, בסדר. היו"ר, אמיר גילת:

 - - -צריכים להחליט  יואב גינאי:

 .2014זה גם פוגע בתכנון של שנת  נעם שגב:

 אגב, הרכש של הלילה הוא מאד אטרקטיבי. :יואב גינאי
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ר אז היושב ראש, מה נשאר אם הרכש מאוש :זליג רבינוביץ

 והילדים? מה עוד לא מאושר? מה נשאר?

 עוד לא אישרנו את הרכש.  היו"ר, אמיר גילת:

, מה לא מאושר, -לא, נניח ותאשר, בהנחה ש זליג רבינוביץ:

 - - -סליחה שאני 

 לא יודע, אני חושב שהכל מאושר. היהודים באים.  היו"ר, אמיר גילת:

פקטו. הרוב -אמרתי לך יואב, את הרוב אישרנו דה :דוד חיון

 פקטו.-קיים דה

 פקטו? דה יורה. -פקטו? למה דה-לא, מה זה דה יואב גינאי:

ערב הספורט רץ, מבט שני, פוליטיקה, שבת. שישי.  :דוד חיון

 הכל זה דברים חדשים. 

נכון, אבל זה רצועות קיימות שמתחלפות בגלל  יואב גינאי:

 הנושאים שלהם. 

 ר, ביום שישי?את הסרטים אתה משדר בחוז :דוד חיון

הסרטים זה רצועה קיימת. אנחנו משדרים את  יואב גינאי:

 הלוח הקודם. 

 מה עם מה שנווה דיבר, עם המן.  היו"ר, אמיר גילת:

 יש דברים שנגמר לנו הארסנל, אין לנו יותר. יואב גינאי:

נו, ומה יש לך ביום שישי במקום את היהודים  :דוד חיון

 באים, שעוד לא ראינו?

 נכון. תעזוב את יום שישי. :גינאייואב 

 - - -לא, הנה, שואל זליג מה לא מאושר. תראה  היו"ר, אמיר גילת:

 מה לא מאושר? יואב גינאי:

רגע, תקשיב לי, אני רוצה לענות. יש פה למשל,  היו"ר, אמיר גילת:

אחרי היהודים באים יש סדרות ישראליות קלאסיות. אני לא יודע אם יום שישי 

  - - -יים השני, נשדר בפריים ט

 אפשר לשדר שם רכש. יואב גינאי:
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רגע, תנו לי להוציא משפט אחד פה רצוף. אני לא  היו"ר, אמיר גילת:

תהיה השנה של רשות השידור וזה,  2014בטוח שאם אנחנו רוצים לחדש וששנת 

 - -להתחיל את עזרא ספרא ובניו ולהקתו, ביום שישי בערב, ככה. אולי זה מתאים ל 

- 

 זו סדרה נהדרת, אגב.  יואב גינאי:

נכון, אבל היא לא בדיוק עונה לקריטריון של  היו"ר, אמיר גילת:

חדשנות, נגדיר את זה ככה. נגדיר את זה כסדרה שלא עונה על אלמנט של חדשות, 

 בסדר? היא לא מהווה חדשנות. 

 אז מה היית משדר שם? יואב גינאי:

אז תמצאו. אז שואלים מה לא אני לא יודע,  היו"ר, אמיר גילת:

מאושר, אז הנה, למשל זה. אני לא, תמצאו פתרון אחר. עכשיו רכש, אתה סותר את 

 עצמך, כי אתה אמרת שישי זה ישראלי. 

נכון, אז אני אומר, בגלל ששישי ישראלי, אז רצינו  יואב גינאי:

 לשים שם את ... מפלסטיק. 

ר, שכל סרט לא יהיה רק מה עם מה שנווה אז דיב היו"ר, אמיר גילת:

 הסרט, אלא איזה משדר עם היוצר או עם הכוכב, או עם זה?

 זה במסגרת החדשות אמור להיות.אין בעיה.  יואב גינאי:

למה החדשות? למה החדשות? )מדברים ביחד(.  היו"ר, אמיר גילת:

 )מדברים ביחד. - - -בקיצור, תנסו 

 מה ההחלטה? :נמרוד לב

חלטה, אמרנו. אמרנו ככה, בואו לאכול איתי  הה היו"ר, אמיר גילת:

-בדצמבר. רכש ילדים יום ראשון בעוד שבועיים, ב 1בדצמבר. הכל פתוח  1מאושר, 

עולה רכש הילדים החדש ורצועת המתח, אפשר לרענן את הרכש שם. זהו, נכון?  17

 מה עוד אתה צריך? זה בינתיים.

 היהודים באים.  מה לא מאושר? יום שישי בלילה, זליג רבינוביץ:

 מה עם הרכש הנוסף שיש לנו? יואב גינאי:
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לא, לא, חכה למיפוי. נמרוד, אני עניתי לדבורה.  היו"ר, אמיר גילת:

לגבי נישואים במשבר וזה, בואו נראה את המיפוי, אם צריך. אם לא, עדיף לשמור 

 את זה כעוגן ולקדם את זה. 

אם אתה לא  עדיף לשמור את זה, כן, כן. יואב, :נמרוד לב

חייב לעלות עכשיו את חוזרים קדימה, תעלה אותו כשאתה נכנס עם הלוח בפול 

 פאוור. 

אני רק אומר בואו נראה מבחינת הכמויות שיש  :יואב גינאי

 לנו. 

סבבה. אני אומר אם אתה לא חייב, אמרתי  :נמרוד לב

לעשות דיון מלכתחילה, אז כדאי לך לשמור על זה, כי זה עוגן. זה גם משהו שאפשר 

לפניו באולפן, ולצאת לפולו אפים. לדאוג שהסלבס שיש שם יתראיינו בערוצים 

 אחרים גם.

 טוב, רכש המתח מאושר.  היו"ר, אמיר גילת:

לא של המתח, שהוא לא ברצועת המתח. יש לנו  יואב גינאי:

 - - -את של מי השורה הזאת, יש לנו 

א נרגיל את הצופה לאט חכו, חכו. למה בוער? בו היו"ר, אמיר גילת:

 לאט.

 בואו לאכול איתי מקבל יחסי ציבור? מישהו יודע? :דבורה הנדלר

אבל זה הולך לאיבוד, אף אחד לא יודע על זה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אתה תעלה עכשיו, אף אחד לא יידע שזה משודר.

בעוד חודש, אמיר, יהיה לנו זמן,  אבל הלוח הוא יואב גינאי:

 זה.נוכל לפרסם את 

 על איזה תכנית אתה מדבר למשל? היו"ר, אמיר גילת:

למשל של מי השורה הזאת, שזאת תכנית  יואב גינאי:

 מדהימה. זו העונה החדשה שלה, תכנית מצחיקה.

 למתי זה מיועד? היו"ר, אמיר גילת:
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זה מיועד לאחרי הכדורגל. יש לנו את השף. יש לך  יואב גינאי:

  את כל הפלטפורמה של הכדורגל.

נו, אז למה לא לקדם את הכדורגל למשהו שאנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

 רוצים לקדם כשידור ציבורי? אנחנו מקדמים עם הכדורגל רכש זר?

 רצינו תכנית פריפריה.  :דוד חיון

 מה, איזה תכנית אתם רוצים אחרי הכדורגל? זליג רבינוביץ:

 לא יודע.  היו"ר, אמיר גילת:

 ריפריה, בועטים פריפריה. תשימו את הפ :דוד חיון

 אולי את חוזרים קדימה. :נמרוד לב

 יש מינוף של הכדורגל?  היו"ר, אמיר גילת:

 כן. זליג רבינוביץ:

 אז למה אנחנו צריכים את המינוף הזה? היו"ר, אמיר גילת:

 לא, אחרי הכדורגל מה אתם כן רוצים? זליג רבינוביץ:

 שהו. לא יודע, תביאו אתם מ היו"ר, אמיר גילת:

 אנחנו הבאנו את בועטים, לא רציתם.  זליג רבינוביץ:

 לא, כי זה לא בועטים שאנחנו רצינו. היו"ר, אמיר גילת:

 יש לנו את וייס.  זליג רבינוביץ:

 רצינו בועטים פריפריה.  :דוד חיון

 משהו פרוע, פרוע.  :נמרוד לב

 יש לנו וייס ... שאנחנו רוצים להכניס את זה.  יואב גינאי:

 אמיר, אז תאשרו תכנית אחרי הכדורגל פריפריה. זליג רבינוביץ:

 אתה יודע כמה פעמים אישרנו את זה?  היו"ר, אמיר גילת:

 זה של הספורט. יואב גינאי:

 מה זה משנה? שיאשרו.  זליג רבינוביץ:

לא, זו הבעיה. זו הבעיה, שזה לא תכנית של  היו"ר, אמיר גילת:

תכנית של מחלקת הספורט זה לא עונה להחלטות מחלקת הספורט. בגלל שזה לא 

 המוסדות. 
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 מה הבעיה? זליג רבינוביץ:

 - - -היא צריכה להתכתב עם   היו"ר, אמיר גילת:

 משותפת. משותפת.  :דוד חיון

כשקריית שמונה משחקים, אז לעשות תכנית  זליג רבינוביץ:

 שנוגעת בקריית שמונה. 

 כן, מעולה. :דבורה הנדלר

נו, אני  מדקלם את זה מתוך שינה. להביא אמנים  ר גילת:היו"ר, אמי

 ואנשי רוח מקריית שמונה. 

 אנחנו אומרים את זה כבר שנה.  :דוד חיון

 יחד עם הפאנל המקצועי בתכנית על קריית שמונה.  זליג רבינוביץ:

 תכנית שמתכתבת עם המשחק.  היו"ר, אמיר גילת:

 אבל היא תכנית ספורט. זליג רבינוביץ:

 לא.  יו"ר, אמיר גילת:ה

 גם וגם אמרנו.  :דוד חיון

 לא רק.  היו"ר, אמיר גילת:

 ספורט, תרבות, קהילה. :דוד חיון

 גם וגם. זליג רבינוביץ:

תכנית ספורט? לא.  –גם וגם. אתה שואל  –אמרתי  היו"ר, אמיר גילת:

 גם וגם. היא לא יכולה לדבר רק על המשחק. זה מה שהיה. 

אם היא תדבר על המשחק ועל הפריפריה הזאת  זליג רבינוביץ:

 - - -שממנה המשחק שודר 

 התקדמנו. היו"ר, אמיר גילת:

 אז בואו תוציאו החלטה.  זליג רבינוביץ:

אבל יש שמונה החלטות כאלה. אמרנו. יש גם  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -החלטה שהתכנית בועטים  

 תעשה עכשיו, תגיד עכשיו. :זליג רבינוביץ
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אבל יש בהחלטה שתביאו לנו הצעה לתכנית  , אמיר גילת:היו"ר

 כזאת. 

אז הנה, עזוב מה היה, הוא מבקש שתיתן  לו.  :נמרוד לב

 יאללה, נו. 

 עזוב הצעה, תגידו מה אתם רוצים.  זליג רבינוביץ:

רוצים תכנית, אני מדקלם את זה מתוך שינה.  היו"ר, אמיר גילת:

ו דבר. תכנית שמתכתבת עם משחק הכדורגל או תעירו אותי, אני אגיד לכם את אות

 הכדורסל עכשיו יש לך.

 או גם וגם, זה באותו יום :דוד חיון

 או גם וגם, נכון, זה יותר חשוב.  זליג רבינוביץ:

כלומר, אם המשחק הוא בין קריית שמונה לתל  היו"ר, אמיר גילת:

פן שהיא אביב, אז מארחים בתכנית גם אם היא מסכמת את המשחק, אבל באו

 תדבר לא רק לצופי הספורט, אלא שתארח אנשי רוח, אנשי חינוך בקריית שמונה. 

 התכנית תהיה במקום ההוא? זליג רבינוביץ:

 יש לך ניידת.  היו"ר, אמיר גילת:

 ואם זה דרבי? זליג רבינוביץ:

 אז יהיה כדורסל בחולון אולי.  :דוד חיון

זה עולה כסף. אתם רגע, אבל אין בעיה, דוד,  זליג רבינוביץ:

 צריכים לקחת את זה בחשבון. 

 בסדר.  :דוד חיון

 מה, אתה יודע כמה תעלה תכנית כזאת? זליג רבינוביץ:

 למה? יש לך ניידת.  היו"ר, אמיר גילת:

 צריך להוריד ניידת. זליג רבינוביץ:

 יש לך ניידת.  היו"ר, אמיר גילת:

 אין לך. היא במגרש.  זליג רבינוביץ:

 אבל היא כבר שם. זה אחרי.  :דוד חיון
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אבל מגרש כדורגל זה בחוץ, על מה אתם מדברים?  זליג רבינוביץ:

בחייכם. תכנית באחת עשרה בלילה? ואם יש חורף? ואם יורד גשם? חברה, נו, אתם 

 אנשי טלוויזיה. תתעוררו. 

 אבל בקיץ היה, נכון? בקיץ לא הייתה בעיה.  היו"ר, אמיר גילת:

בסדר, עזוב את הקיץ. בואו נעשה את זה באולפן,  זליג רבינוביץ:

 נתכתב עם הפריפריה, אין בעיה. 

 בדיוק.  :דבורה הנדלר

 בדיוק. זה לא חייב להיות שם. תביא את האנשים.  :נמרוד לב

 - - -אני רק מפחד שעוד פעם נקבל משהו  היו"ר, אמיר גילת:

יים תוריד אותה אחרי שבוע –עזוב, לא טוב  זליג רבינוביץ:

 שלושה, תגיד זה לא מה שרציתם. מה, כאילו אם לא תבדוק, איך תדע?

 זה לא מעניין, זה מה שעשינו פעם שעברה. :דוד חיון

אם היא מתכתבת עם הפריפריה, כמו שהוא אמר  זליג רבינוביץ:

 בכדורסל, אין בעיה. 

 על מה הויכוח? היו"ר, אמיר גילת:

 - - -ר אין ויכוח, אני רק אומ זליג רבינוביץ:

 שזה לא במקום אלא באולפן.  :דבורה הנדלר

 לא באולפן, משם. :דוד חיון

 בואו נגיד במידת האפשר.  היו"ר, אמיר גילת:

 אז תעשה באולם הכדורסל.  :דוד חיון

 אין זמן. אין זמן.  זליג רבינוביץ:

באולם הכדורסל, אחרי הכדורגל. אם יסכימו   דוד חיון:

 ח.להשאיר לנו את האולם פתו

 מנקים אותו וסוגרים, מעיפים את כולם.  דובר:

לפעמים אתה מגיע למגרש שאין בו שום מקום  זליג רבינוביץ:

 לעשות. 

 אתה עושה להם פרסום.  :דוד חיון
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אתה יודע כמה אנשים צריכים לעבוד? צריכים  זליג רבינוביץ:

 לעבוד אנשי ביצוע. אתה תוציא שעות נוספות.

 ניידת. אבל זו אותה :דוד חיון

עזוב את הצלם ואת הטכנאי, זה שטויות. אתה  זליג רבינוביץ:

. תשמע מה אני אומר, אני לא אומר את 03אנשים שעות נוספות עד  20תשלם לעוד 

, שהמבקרת תגיד לך שהיא 03אנשים  20זה סתם. הנה, זה לפרוטוקול. זה עוד 

 בדקה את השעות הנוספות, נכון?

 כמה זה עולה. אז תביאו תכנית  דוד חיון:

. אני 3אחרי השעה שתים עשרה וחצי זה נרשם עד  זליג רבינוביץ:

אומר לך מראש, זה עולה מיליונים, בסדר? תעשה את זה באולפן עם התכנים שאתם 

 רוצים. 

אני בעד, אני לא יודע מה החברים. אני בעד, אבל  היו"ר, אמיר גילת:

 - -  -לאור העבר, ואני מדבר על העתיד 

 עזוב את העבר, אנחנו לא דנים בעבר.  רבינוביץ:זליג 

לא, שנקבל את התכנית הזאת שאנחנו מתכוונים  היו"ר, אמיר גילת:

 אליה.

אוקיי, אז תעלה רגע הצעה שאני גם אבין על מה  זליג רבינוביץ:

אני אדבר עם נסטלבאום, והמנכ"ל ינחה אותי. אני אלך לנסטלבאום ונגמור את 

 הסיפור.

 תכנית שמתכתבת עם משחקי הספורט . גילת: היו"ר, אמיר

 באותו ערב. זליג רבינוביץ:

רגע. תכנית שמתכתבת עם משחקי הספורט של  היו"ר, אמיר גילת:

 אותו ערב, לפי מקום היישוב שבו נערכים המשחקים המשודרים. 

 ביישובים. כי יש לך גם כדורסל וגם כדורגל.  זליג רבינוביץ:

גם שניים או אחד. לא משנה. בין אחד  אפשר היו"ר, אמיר גילת:

לארבעת היישובים. אם זה דרבי תל אביבי, יש לך אחד. ואז אל תיקחו את דיזינגוף 

- - - 
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ברור, ברור, נו, דרום תל אביב, ברור. אני מבין  זליג רבינוביץ:

 אותך.

תכנית שמתכתבת עם המשחק, אך הוועדה  היו"ר, אמיר גילת:

ית שהיא רק תכנית ספורט, אלא לתכנית שתארח גם מדגישה שאין הכוונה לתכנ

 אומנים ואנשי רוח. 

אבל לא רק אירוח, גם קטעים דוקומנטריים,  :דוד חיון

סרטים שמצלמים לפני זה. אם נגיד, הנה, דבורה אמרה, בקריית שמונה סגרו את 

הספרייה, או סגרו את המתנ"ס, אז עושים כתבה על הצרות של הכדורגלני נוער 

 ת שמונה נגיד. דברים שחיים את השטח. בקריי

ולא לקרוא לה בועטים, כי המילה בועטים  היו"ר, אמיר גילת:

 מפספסת את המטרה. 

נכון, עכשיו זה גם כדורסל ופריפריה וזה, צריך  דוד חיון:

 למצוא לזה משהו אחר.

עם כתבה שמדברת על אחת מהקבוצות בפריפריה  זליג רבינוביץ:

 נגיד.

 בה. כתבות.כת :דוד חיון

בואו נגיד ככה, תכנית שמסכמת את ערב הספורט,  היו"ר, אמיר גילת:

 אבל היא לא עושה רק ספורט. היא עוסקת גם במקומות שבהם נערכו המשחקים. 

 זליג, גם אומנים.  :נמרוד לב

 אומנים  מקומיים.  היו"ר, אמיר גילת:

 אומנים מקומיים. זו ההחלטה? זליג רבינוביץ:

 כן.  ר גילת:היו"ר, אמי

ואם אנחנו בונים דבר כזה, אפשר להתחיל להריץ  זליג רבינוביץ:

 את זה? אם לא טוב לכם, תבואו לפה עוד שבועיים תגידו לא טוב.

 בסדר. מתי זה יכול להיות באוויר? היו"ר, אמיר גילת:

 נשאל את נסטלבאום. המנכ"ל צריך לזמן אותו.  זליג רבינוביץ:
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או נגדיר מראש שאנחנו נותנים אור ירוק בו היו"ר, אמיר גילת:

 לתכנית שתעלה בעוד שבועיים. 

 מצוין. עכשיו תבחנו אותנו. זליג רבינוביץ:

 כשבועיים או שלושה, תלוי ביחסי הציבור. היו"ר, אמיר גילת:

 בסדר גמור.  זליג רבינוביץ:

 ואנחנו נבחן אותה בתוך חודש.  היו"ר, אמיר גילת:

גמור. אם היא לא תהיה טובה, נתקן, נחזור בסדר  זליג רבינוביץ:

 לפה. דוד יגיד אני רוצה זמר, אתה תגיד אני רוצה פסל. מה זה משנה?

 מה לגבי הרכש? יואב גינאי:

 איזה רכש? חוץ מהמתח? היו"ר, אמיר גילת:

 כן, חוץ מהמתח.  יואב גינאי:

 סרטים מפריפריה.  :דבורה הנדלר

 עכשיו? מה זה קשור? איזה סרטים מהפריפריה  :דוד חיון

אני מדבר על שאר הרכש. יש לנו רכש בשעה עשר  יואב גינאי:

 שמחכה. 

אגב, אין שום רצועה ישראלית בתשע, למרות  היו"ר, אמיר גילת:

 שאמרת לי. בדקתי את זה לאורך זמן. 

 כנראה הפסיקו את זה. יואב גינאי:

 אז תחדשו את זה.  היו"ר, אמיר גילת:

 י. מה לגבי הרכש?אוקי יואב גינאי:

 מה, תגיד תכניות ספציפיות.  היו"ר, אמיר גילת:

יש ביום ראשון קיצ'ין, בעזרת השם. יש ביום  נעם שגב:

 רביעי רצועה של סרטי מתח.

 את זה כבר שילמנו על הדברים האלה? היו"ר, אמיר גילת:

 בוודאי.  יואב גינאי:

 כן, זה אושר.  דוד חיון:

 סרטי טבע. :נעם שגב
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טבע למשל זה עוגן, הנה, בבקשה, יוני, יש לך את  ר, אמיר גילת:היו"

 העוגן השלישי. נמרוד, יש פה עוגן, סרטי טבע. 

בדבר הזה, בהקשר של הטבע אגב צריך להגיד  נעם שגב:

שחלק מסרטי הטבע שקנינו, ייחשבו לנו כסוגה עילית, כיוון שקניתי סרטים ממשה 

ם הזאבים. הבנתי שיש לו עוד סרטים אלברט, במאי ישראלי שעשה את הסרט ע

 - - -שמעולם לא שודרו בטלוויזיה, ולכן לפי החוק והז'אנר 

 לא, אבל בלי קידום אף אחד לא יודע על זה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אבל זה לא מחושב לנו בתקציב.  :דוד חיון

לא חשוב, אבל מבחינת שעות שידור זה נחשב לנו   יואב גינאי:

- - - 

תתחילו עם הסרטים שכן שודרו, עד שנחמם  מיר גילת:היו"ר, א

מנועים ונהיה ערוכים לשדר. אל תשים ישר את הסרט שלא שודר, כי צריך לבנות 

 אותו שיווקית. 

בסדר, אבל השאלה אם יש החלטה לגבי התכניות  יואב גינאי:

 - - -האלה, שהוא ציין עכשיו. תכנית התחקירים וייס 

 למה אתם קוברים אותה בשבת?אבל  היו"ר, אמיר גילת:

 למה קוברים אותה? יואב גינאי:

אנחנו לא קוברים אותה, אנחנו שמים אותה בין  נעם שגב:

חדשות שבת לרואים עולם. היא תכנית תחקירים עולמית והחיבור עם רואים עולם 

 זה נכון. 

 בשמונה וחצי זה בסדר? :דוד חיון

 שבתי אחרי הצהריים. אה, זה בשמונה וחצי? ח היו"ר, אמיר גילת:

 אז אמרנו שאנחנו לא מוכנים בצהריים.  דוד חיון:

למה זה בוער לך עכשיו, וייס? למה לא לבנות את  היו"ר, אמיר גילת:

 זה גם כן נכון?

משום שהחומרים מתיישנים, חבל. צפון קוריאה  יואב גינאי:

 למשל.
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 הכדורסלן דניס רודמן ביקר את המנהיג שם. נעם שגב:

 טוב, אז את וייס תעלו.  אמיר גילת: היו"ר,

 עוד מעט יהיה שלום עם איראן. :דוד חיון

אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו מחטיאים פה את  היו"ר, אמיר גילת:

 המיקוד.

 אבל מה עם השאר? יואב גינאי:

 מה יהיה בינואר? :נמרוד לב

יש לנו דברים נוספים, הכל מתוכנן, אבל אנחנו  :יואב גינאי

 להתחיל כבר להזיז את החומר.רוצים 

 –עזוב, לאט לאט. את וייס, בגלל שזה מתיישן  היו"ר, אמיר גילת:

תעלו מבחינתי, אני לא יודע מה החברים אומרים, כי זה מתיישן. ואת השאר, בואו 

 נראה. 

 את היהודים באים תעלה גם.  דוד חיון:

 אז מה עם השאר, לא להעלות אותם? יואב גינאי:

 תחכה רגע. אין לוח, לא דנו עכשיו בלוח.  ר גילת:היו"ר, אמי

אני מדבר על דצמבר בכלל. יש לנו תכניות שאנחנו  יואב גינאי:

 רוצים לשדר.

 נו, קיבלת פה לדצמבר.  היו"ר, אמיר גילת:

כן, אבל תיקחו בחשבון שבינתיים אנחנו משדרים  נעם שגב:

 בשעה עשר דברים חוזרים. 

 י אומר לך. חבל, חבל. אנ יואב גינאי:

 מה אתה עושה בעשר? היו"ר, אמיר גילת:

בעזרת השם זו אחלה תכנית שאפשר לקדם אותה.  יואב גינאי:

 יש את  של מי השורה הזאת שזה אחלה תכנית. 

עוד פעם, זו תכנית שהיא עונה חדשה אני מבין,  היו"ר, אמיר גילת:

 אבל היא לא מזוהה איתנו, היא מזוהה עם הכבלים.

 לא. אי:יואב גינ
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 מה לא? היו"ר, אמיר גילת:

 .YES-היא שודרה בעבר ב יואב גינאי:

 , סליחה. YES-ב היו"ר, אמיר גילת:

 מזמן כבר לא.  יואב גינאי:

 . 10משדרים את זה בלילות בימי שישי, לא? בערוץ  :דוד חיון

 לא. נעם שגב:

 זה בלעדיות.  :יואב גינאי

 על מה אתם מדברים? דוד חיון:

 על בעזרת השם.  אי:יואב גינ

 לא, חשבתי של מי השורה הזאת.  :דוד חיון

 של מי השורה הזאת זה גם בבלעדיות שלנו.  נעם שגב:

לא, של מי השורה הזאת זה בעברית מה שאתה  זליג רבינוביץ:

 אומר, וזה המקורי. זה הרכש. 

 זה עונה חדשה.  יואב גינאי:

בלילה אנחנו לא שמים  העניין שלי הוא למה בעשר היו"ר, אמיר גילת:

 תוכן בעברית. 

כי אין לנו מספיק תוכן בעברית, זו הסיבה. אין לנו  יואב גינאי:

 מספיק. הלוואי והיה לנו. 

אולי פה אתה צריך לשים באיזה יום את עזרא  היו"ר, אמיר גילת:

 ספרא, לא ביום שישי בפריים. 

מדהימים. יכול להיות דרמות שיש לנו. יש דברים  זליג רבינוביץ:

 אגוז. 

יום שישי לאנשים אין כוח לראות את אגוז. יום  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -שישי צריך משהו יותר 

הכל עניין של מה שיש. אנחנו לא יכולים לעשות יש  יואב גינאי:

 מאין. 
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אבל עוד פעם, אני סתם אומר, אתם בדקתם את  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -זה? סקרים? או שסתם אנחנו 

 שמה? יואב גינאי:

אם הדרמות של שידור חוזר מתאימות ליום שישי  היו"ר, אמיר גילת:

 בערב. 

  - -לא, אנחנו, תשמע, ברגע שאנחנו שמים את זה  יואב גינאי:

אם תגידו עשינו קבוצת מיקוד וזה הוכיח שכן, אני  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -מוריד את הכובע, אבל אם זה סתם ככה 

לא, לא, תשמע, יש שם שני דברים שיכולים  :יואב גינאי

להתנגש. אם אנחנו יודעים שיום שישי הוא תוכן ישראלי אז אתה ממלא אותו 

בתוכן ישראלי. השאלה היא מה אתה שם שם. האם אתה שם שם תוכן דוקומנטרי? 

לדעתי לא ביום שישי. זה לא מתאים. לכן אני אומר, בואו ננסה ונראה. יכול להיות 

 בוד, יכול להיות שזה יהיה טרדני הדברים האלה. יש אחלה דרמות.שזה יע

אנחנו מנסים לבנות פה, אמרתי בפעם הקודמת  היו"ר, אמיר גילת:

בלי שדברי יוצאו מהקשרם, את שנתה האחרונה של רשות השידור. אני אומר את זה 

כשיו במובן החיובי. אנחנו צריכים לעשות אותה השנה הכי טובה שאנחנו יכולים. ע

 פתאום אתה תוקע את עזרא ספרא ביום שישי. 

 אתה מתכוון שנה ראשונה. זליג רבינוביץ:

אתה פתאום תוקע את עזרא ספרא, זה יכול  היו"ר, אמיר גילת:

לעשות לך נזק כזה תדמיתי. אם אתה עוטף את זה עם רעיון, תעטוף את זה נכון 

ני אומר, אתם אנשי המקצוע. רגע, עוד פעם א - - -באמצע שבוע. ביום שישי זה לא 

צריך לבדוק את זה עם סקרים ולא סתם עוד פעם לעשות ניסיונות וטעייה ככה 

 סתם. 

 או ששישי או לא ישראלי.  נעם שגב:

נכון, זאת גם אפשרות. מי אמר ששישי חייב להיות  :יואב גינאי

 ישראלי?

 אתה.  היו"ר, אמיר גילת:
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 נכון.  יואב גינאי:

 נספט שהבאת לנו ואנחנו אישרנו לך.זה קו :נמרוד לב

 נכון, נכון.  :יואב גינאי

 אז תביא קונספט אחר.  :נמרוד לב

 בל הוא התאים לפני חצי שנה. א :נעם שגב

סבבה, אבל יקירי, זה בדיוק מה שאני אומר, צריך  :נמרוד לב

 להיות תכנון. תציע לנו משהו בקונספט. 

 . אנחנו מציעים. הצענו עכשיו יואב גינאי:

 מה הקונספט? :נמרוד לב

טוב, יואב, בוא נישן על זה. אנחנו כבר יושבים  היו"ר, אמיר גילת:

ארבע שעות, כמה? יואב, בוא נעשה ככה, שחררנו פה מספיק, שחררנו בעיקר חומר 

 למחשבה לכולנו. תעבדו את זה.

 יש לי שאלה עקרונית.  :נמרוד לב

 ם שישי?מה עם תכנית זמר עברי ביו זליג רבינוביץ:

יש לנו קול קורא כזה. יש לנו כבר תכנית לשנת  יואב גינאי:

2014 . 

רגע, יש לנו עוד נושא דחוף. עזבו, לעונות הבאות  היו"ר, אמיר גילת:

יש סטודיו ויש זה, ואני חוזר על מה שאמרתי בפעם הקודמת: תנסו להפיק 

ת. נתתי את ספיישלים פעם בחודש גם של חטיבת החדשות וגם של חטיבת התכניו

הדוגמאות. יש תערוכה על הורדוס, סתם דוגמא, אנשים עומדים בתור לתערוכה,  

חייב להיות לזה ביטוי אצלנו. פעם בחודש תכנית שקוראים לה דו"ח של חטיבת 

מצוקת האשפוז. אתה שם פה כתב, פה כתב, פה כתב,  –החדשות. נתתי את הדוגמא 

 יש לך תכנית על מצוקת האשפוז. כן.

השאלה שלי היא שאלה עקרונית, סליחה על כל  :וד לבנמר

ה... שליקטנו קצת מפה קצת משם, ופתאום החלטנו שחלק עולה בדצמבר, חלק זה, 

 זה בסדר, אני מבין.

 אנחנו זורמים.  היו"ר, אמיר גילת:
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אנחנו זורמים, כן, בזרימה. השאלה שלי כזאת,  :נמרוד לב

נו איזו שהיא אמירה מיוחדת אחרי לוח אנחנו גם מתכוננים מבחינת מועד, יש ל

הסתיו ללוח ינואר, נכון? זאת אומרת המועד הבא שלנו זה אמור להיות לוח ינואר? 

 אני צודק?

 ינואר פברואר.  יואב גינאי:

או ינואר או פברואר, אוקיי. הבקשה שלי, כדי  נמרוד לב:

העוגנים שנתחיל להיכנס כבר לפסים של תכנית העבודה שקבענו, שמדברת על 

האסטרטגיים, אם אתה כבר יכול להציג לנו את שלושת העוגנים האסטרטגיים 

 מבחינת התכנון שלך כבר ללוח הבא.

אז הוא אמר לך שהוא צריך לעשות את המיפוי של  יוני בן מנחם:

 ההפקות שנמצאות בתהליך. 

אני הבנתי מה אמר, ואני ביקשתי מה צריך, בשביל  :נמרוד לב

 –ה לא עכשיו, אני רוצה שתבוא ותראה לי בנייר מאורגן, ותגיד לי להבין. אני רוצ

אלא שלושת הדברים וככה לאט לאט נתחיל לעלות על המסלול מה שנקרא, וזה יקל 

 על כולנו. בסדר?

אני באמת מבקש שכל הדברים שדיברנו היום ואני  היו"ר, אמיר גילת:

 חושב שגם האווירה של הישיבה היום הייתה שונה.

 בריאה, בונה. :ה הנדלרדבור

יפה. אז אני אומר בואו נמשיך בדרך הזאת,  היו"ר, אמיר גילת:

בשיתוף פעולה. כולנו רוצים את טובת משלמי האגרה, נגיד את זה ככה. טוב, יש עוד 

 נושא דחוף. )מדברים ביחד( המנכ"ל, בבקשה, נושא דחוף. 

צור, יש זה לא מופיע בסדר היום של הוועדה. בקי יוני בן מנחם:

 פה פנייה של ערוץ הספורט.

 יש לי את החומר הזה? היו"ר, אמיר גילת:

 קיבלנו אותו.  :דוד חיון

 מדובר על משחקי הכדורגל.  זליג רבינוביץ:

 הכדורגל של יום חמישי. היו"ר, אמיר גילת:
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 לא של מחר. אתה מדבר על מחר. יוני בן מנחם:

  הכדורגל של יום חמישי. היו"ר, אמיר גילת:

כל מה שהוא מבקש זה אישור לצאת למשא ומתן  זליג רבינוביץ:

 אם יש לנו נכונות.

? 250-רגע, התוכן זה לשיבוץ בלוח המשדרים. זה ל היו"ר, אמיר גילת:

 כמה הסכום?

אני לא יודע כמה יעלה משא ומתן. אתם יודעים  זליג רבינוביץ:

 כמה זה עולה המשחק הזה. 

 וכן?מבחינת ת היו"ר, אמיר גילת:

 הם לא יכנסו למשא ומתן בלי שיהיה אישור מכם.  זליג רבינוביץ:

 אישור כספי אנחנו לא יכולים לתת.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, אישור תכנית.  יוני בן מנחם:

בקיצר, מה שהם מבקשים בחטיבת החדשות, דסק  זליג רבינוביץ:

אם אתם מאשרים  הספורט, אישור לצאת למשא ומתן בלי התחייבות אם כן או לא.

 - - -את זה, אז 

 על מה? :דבורה הנדלר

 מה הם רוצים? :נמרוד לב

אני רוצה להתייחס. בוא אני אסביר לך, כולם פה  :דוד חיון

 לא מבינים. אף אחד פה לא מבין כדורגל, יש פה בעיה קשה.

 נכון. זליג רבינוביץ:

 מבחינתי שלא יהיה ספורט. סתם, סתם. סתם.  :נמרוד לב

 נו, חברה.  ר, אמיר גילת:היו"

מוצעים פה שני משחקים של קבוצות ישראליות  :דוד חיון

בליגה האירופאית. אתם ממליצים על קבוצה אחת. אני חושב שזה יקים עלינו 

 - - -מהומה אדירה. אין מצב שאנחנו נשדר את מכבי תל אביב ולא את 

 אז תאשרו את שניהם.  זליג רבינוביץ:

 ביקשתם משחק אחד.  לא, אתם :דוד חיון
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 בסדר, אז תתקנו, שיהיה שניים.  זליג רבינוביץ:

 זה לא בו זמנית? היו"ר, אמיר גילת:

לא, אחד בשמונה, אחד בעשר. אבל אתם תעמדו  :דוד חיון

בזה תקציבית? אנחנו במילא צריכים לעלות עכשיו את ערן על הקו לישיבה הבאה, 

 ה שני משחקים. אז אולי כדאי כבר עכשיו להעלות אותו? ז

 איזה משחקים? :נמרוד לב

מכבי  –מכבי חיפה ו...פרנקפורט  –פאוק סלוניקי  דוד חיון:

תל אביב. זו אותה ליגה, זה ליגה אירופאית. אותו מחזור, אותו מצב. לא יכול להיות 

שכשידור ציבורי נעלה דווקא את מכבי תל אביב ולא את מכבי  חיפה, ולא  בגלל 

, אני מנוי, אז אין 53בי חיפה, כי אני יכול לראות את זה גם בערוץ שאני אוהד של מכ

 לי בעיה. 

 על חשבון מה זה? היו"ר, אמיר גילת:

 בשמונה זה מבט.  יוני בן מנחם:

את  33אלף בחדשות אפשר, וב' אפשר בערוץ  :דוד חיון

 החדשות. אבל אין מצב לעשות את האפליה ביניהן.

 יש לך בלוח המשדרים ביום חמישי?יואב, מה  היו"ר, אמיר גילת:

אנחנו מבקשים אישור לצאת למשא ומתן עם שתי  זליג רבינוביץ:

 הקבוצות. 

 אז תעלו את ערן על הקו שיגיד שיש לו כסף.  :דוד חיון

 אז בואו נעבור לכספים.  היו"ר, אמיר גילת:

 את זה נעביר לכספים? :דוד חיון

 נית שאתם מאשרים. לא, קודם כל תגידו עקרו זליג רבינוביץ:

רגע, אני רק רוצה לשמוע על חשבון מה זה בא  אמיר גילת:היו"ר, 

 בלוח השידורים. מה יש ביום חמישי אחרי מבט?

 דווקא זה יום של שידורים חוזרים.  דוד חיון:

 מבט והמוסף.  יואב גינאי:

 מה יש בעשר? :יוני בן מנחם
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 - - -בעשר, על פי הלוח החדש  :יואב גינאי

 לא על פי החדש. היום.  אמיר גילת:"ר, היו

 אה, הלוח הנוכחי? :יואב גינאי

שידורים חוזרים. דווקא יום חמישי זה יום  :דוד חיון

 לשידורים חוזרים.

 נו, בסדר. אמיר גילת:היו"ר, 

הייתה הרבה ביקורת ציבורית על זה שמשדרים  :דוד חיון

 משחקים בליגה האירופאית בערוצים סגורים. 

אין לנו בעיה, אנחנו מעוניינים. הדרגים  :בינוביץזליג ר

 המקצועיים מבקשים אישור.

 , אין בעיה. 10נלך איתם ראש בראש, עם ערוץ  דוד חיון:

אגב, סתם סקרנות, למה את המשחק הזה כן ואת  אמיר גילת:היו"ר, 

 המשחק מלפני שבועיים שלושה לא? מה ההבדל?

ם קדימה, אמרה דבורי אמרנו שאנחנו מסתכלי זליג רבינוביץ:

 הרגע ,לא?

ההבדל הוא שהדרג המקצועי התנגד למשחק והוא  :יוני בן מנחם

 - - -שלח לך 

 למה הוא התנגד? אמיר גילת:היו"ר, 

 הוא שלח לך ואתה יודע בדיוק מה ההבדל. :יוני בן מנחם

 למה?  אמיר גילת:היו"ר, 

זה לא הייתה לו שום סיבה עניינית להתנגד אז.  :דוד חיון

 אותו משחק בדיוק.

אתם רוצים לריב כשאנחנו מסכימים גם? בואו  זליג רבינוביץ:

 נתקדם.

 אני שואל. מותר לשאול, לא? אמיר גילת:היו"ר, 

 טוב, אתה מאשר את זה בכפוף לוועדת כספים? :דוד חיון

 כן.  אמיר גילת:היו"ר, 
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לא, לא, אתם מאשרים יציאה למשא ומתן. אם  :יוני בן מנחם

 משארים את המשחקים, אז בשביל מה נלך למשא ומתן? הם ידעו את זה. אתם 

 לא, לא.  אמיר גילת:היו"ר, 

 בכפוף לתקציב עכשיו, עכשיו יש ועדת כספים.  דוד חיון:

 אה, בסדר. אבל את היציאה למשא ומתן. יוני בן מנחם:

 את היציאה למשא ומתן, הם לא קבעו סכום.  :דבורה הנדלר

 . הנה. 205הסכום המינימאלי זה לא,  :דוד חיון

 הם רוצים אישור להיכנס למשא ומתן.  :דבורה הנדלר

קודם כל שתאשרו לו לצאת. אם אתם מאשרים,  זליג רבינוביץ:

 הצוותים יכנסו כבר וישבו איתם. 

 בסדר, בכפוף לוועדת כספים. :דוד חיון

בסדר. טוב, ועדת התוכן דנה בבקשת ההנהלה  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אשר את שידור שני ל

 לא לאשר את השידור, לצאת למשא ומתן.  יוני בן מנחם:

 לצאת למשא ומתן לשידור שני המשחקים. אמיר גילת:היו"ר, 

 לרכישה. :יוני בן מנחם

אתם כאילו עדכנם את הבקשה, כן? זליג, עדכנם  אמיר גילת:היו"ר, 

 את הבקשה לשני משחקים עכשיו .

 כן.  :זליג רבינוביץ

 לרכישת זכויות. :יוני בן מנחם

הוועדה דנה בבקשת ההנהלה לצאת למכרז  אמיר גילת:היו"ר, 

לרכישת שני משחקי הכדורגל במסגרת האירופאית ביום חמישי הקרוב, כפוף 

לאישור ועדת הכספים לגבי המקור התקציבי של הבקשה. המנכ"ל יבדוק אפשרות 

, כדי שלא ילך מבט לאיבוד עוד , גם בהקשר הזה33שידור מבט לחדשות בערוץ ל

 פעם. 

 שיהיו מבזקי  חדשות בהפסקות, בין לבין. :דוד חיון

 כן, זה בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 
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 זה תמיד אנחנו עושים. :זליג רבינוביץ

אבל שאנשים שמחפשים חדשות ולא ספורט,  אמיר גילת:היו"ר, 

 .33כמוני, שבשעה שבע חמישים ושתיים יהיה להם בערוץ 

אין בעיה. אין בעיה. אנחנו עושים את זה באופן  :ליג רבינוביץז

 אוטומטי. תראו בערב ספורט ותראו שכל אפשרות שיש, אנחנו מכניסים מבזק. 

שיהיה בשבע חמישים ושתיים את  33-לא, אבל ב אמיר גילת:היו"ר, 

 מבט. 

בסדר. כרגיל מה שנקרא. ברור. אנחנו גם ככה לא  זליג רבינוביץ:

 . 33-ב פוגעים

 , לפגוע בצופי מבט. 33לא עניין של ערוץ  אמיר גילת:היו"ר, 

 .33שהציבור יידע שיש חלופה בערוץ  :דבורה הנדלר

 אבא שלי רוצה לראות מבט.  אמיר גילת:היו"ר, 

גם ככה אנחנו לא פוגעים ואנחנו נפנה למטה לערוץ  :זליג רבינוביץ

33. 

 יפה, נכון.  אמיר גילת:היו"ר, 

 רגע, ותתנה את זה ביחסי ציבור אינטנסיביים. :ןדוד חיו

 די נו עם כל ההתניה, התניה, התניה.  :זליג רבינוביץ

 לא, זה יום חמישי הזה, אין זמן.  :דוד חיון

אבל איזה יחסי ציבור? מה, איפה נעשה יחסי  :זליג רבינוביץ

 ציבור?

מה זאת אומרת? בעיתונים. הודעות לעיתונים.  דוד חיון:

מנהלים עכשיו על זה שלא משדרים את  ONE-ם כתבים. להגיד. יש מלחמה שלדבר ע

 זה בערוצים פתוחים, אתה צריך ליצור פה איזה מומנטום לטובתנו.

טוב. ההנהלה מתבקשת לנצל את האירוע לקידום  אמיר גילת:היו"ר, 

 תדמיתה של רשות השידור. 

 כשנו. בתנאי שרכשנו את זה. עוד לא החלטתם שר :יוני בן מנחם
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בסדר. טוב. אני נועל את ישיבת ועדת התוכן ונפתח  אמיר גילת:היו"ר, 

 את ועדת כספים. 

 

 

 הישיבה נעולה


