
 פיםתוכן+כס
21.7.13   

  1 
 

 
 

 רשות השידור
 פ ר ו ט ו ק ו ל

 ישיבת משותפת תוכן+כספים
 21.7.13-יום ראשון, י"ד באב תשע"ג 

 
  נוכחים

 , יו"ר רשות השידוראמיר גילת :חברי הוועדה

 מנכ"ל רשות השידור -יוני בן מנחם 

 יו"ר ועדת כספים -דוד חיון 

 רמיוסי דר 

  ערן הורן 

 עאטף כיוף 

 נמרוד לב 

 ולניאסתי אפלבאום פ 

 קובי אוז 

 איתי לנדסברג 

 עו"ד ליאת בלום 

 עינב לוין 

 מיכל וסרמן 

 לינדה בר 

 חגית בכר 

 איתנה גרגור 

 מיקי מירו 

 שלמה גנור 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 פיםתוכן+כס
21.7.13   

  2 
 

 

הישיבה המשותפת של ועדת כספים וועדת תוכן, : אני פותח את אמיר גילת -יו"ר

ן בו דיון בלוח המשדרים אנחנו במרתון של דיונים היום. הנושא הראשון שנדו

 אוגוסט ספטמבר במקרה של אין רפורמה, ואני אסביר.

 ...אז כדאי לעשות  :דוד חיון -יו"ר כספים

 כלומר? :אמיר גילת -יו"ר

 נתחיל בכסף. :דוד חיון -יו"ר כספים

את רשות  כן בסדר, מאה אחוז. אני אומר ככה אני מיד אתן לך :אמיר גילת -יו"ר

אומר ככה אנחנו נכנסים עכשיו, בוועדת תוכן בשבוע שעבר אבל אני  הדיבור,

אנחנו ביקשנו מההנהלה להכין לנו לוח שידורים לאוגוסט ספטמבר שכולל את 

תקופת החגים. הטלוויזיה בערבית משוחררת. אנחנו ביקשנו להכין לוח שידורים 

לאוגוסט ספטמבר לתקופת החגים, כדי שאנחנו נראה כמה זה במירכאות לוח 

לומות, כדי לראות מה הלוח שהיתה רוצה ההנהלה לראות באוגוסט ספטמבר הח

בלי קשר לאילוצים התקציביים ולחוסר הוודאות שבו אנחנו נמצאים. היות וכל, 

אני אומר את זה בפעם השלישית היום, אבל היות שכל החלטה שמתקבלת 

ת עם ביקשנו שהישיבה הזאת תוך התייעצו ,בנושא לוח קשורה לכספים והפוך

ים יושב ראש ועדת כספים תהיה ישיבה משותפת, כדי שנוכל להחליט גם ההיבט

תקציביות כדי לממש את בקשת ההנהלה.  הכספיים, ואם יש צורך גם בהסטות

אז לכן הישיבה הזאת היא ישיבה משותפת, והיא עוסקת בסעיף הראשון שלה 

את עיקרי לוח בלוח המשדרים של אוגוסט ספטמבר. ביקשנו גם מהרדיו להציג 

השידורים לתקופה הזאת, כדי שנראה גם שם את ההיבטים התוכניים והכספיים 

 שישנם. אתה רוצה? בבקשה.

בימים האחרונים חלו כמה תמורות, תמורות גדולות לדעתי  :דוד חיון -יו"ר כספים

, אני מסתכל כי העתיד עכשיו הוא רק 2013 -מבחינת העתיד של רשות השידור ב

רמטיות מאחר שכך אני חושב שאנחנו צריכים לקבל כמה החלטות ד. ו2013על 

שהתקיים קודם הוא  2014אני חושב שהדיון על  .2013 -שישפיעו על התוכן ב
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מאחר שאין ודאות כלל על קיומה של הרשות, ואם כן  ,מאוד מאוד תיאורטי

 , אפשר להניח...2014 -באיזה מתכונת היא תפעל החל מ

 ... י רק רוצה לסייג שאנחנו קיימו דיוןאנ :אמיר גילת -יו"ר

אין לי בעיה עם זה, אין לי בעיה עם זה, אני רק אומר שזה  :דוד חיון -יו"ר כספים

זה יהפוך לתיאורטי בלבד. אני חושב שאנחנו מתסריט אפשרי  יכול להפוך

צריכים לעבור למסלול אחר, שהמסלול הוא באופן ברור קובע שלא תהיה 

ם האוצר, גם שר התקשורת, גם היועץ המשפטי לממשלה, כל ג .רפורמה, נקודה

הגורמים האפשריים מתנגדים לרפורמה במתכונת הנוכחית שלה. אנחנו מאוד 

כמי שהיה גורם מאוד מרכזי  ,רצינו רפורמה, עשינו הכל כדי להביא לקו הגמר

אני רק יכול להצטער שהיא לא באה לידי הרפורמה,  של בנושא של המתווה

אבל יכול להיות שלממשלה יש סיבות מוצדקות למה היא לא רוצה מימוש, 

להביא את הרפורמה לידי מימוש, ואני לא אכנס לזה. מה שאנחנו צריכים 

. לגבי 2013להיכנס זה לרמה של הפרקטיקה, והרמה של הפרקטיקה היא לגבי 

אנחנו החלטנו על כמה וכמה קיצוצים דרסטיים שחלקם הגדול קשורים  2013

ים, וזה היה בעת אחרת לגמרי, זה היה בעת שהעובדים וההנהלה לא לעובד

הצליחו להיפגש באמצע הדרך כשכל אחד מן הסתם בטח תרם את שלו לכך, לא 

הצליחו להיפגש באמצע הדרך לחתימה על רפורמה. בסופו של דבר הצדדים 

הגיעו להסכמות, העובדים תרמו את שלהם, העובדים מבחינת הצד שלהם עשו 

ומעבר כדי להביא למימוש הרפורמה. אם למישהו יש טענות מבחוץ על מעל 

אלא כלפי מי שבנה אותה  ,הרפורמה אז הם לא צריכות להיות כלפי העובדים

ועל כן אני חושב שאנחנו צריכים במגבלות התקציב שמניח שאין . לפני כמה שנים

ים. אחד, רפורמה להצטמצם באופן מסוים, אבל לא על חשבון שני דברים מרכזי

הדבר המרכזי שלשמו אנחנו חיים וקיימים שזה התוכן, וזה באופן המקסימאלי 

ביותר, אם אנחנו צריכים לעשות תוכן נכה או תוכן כמו שהציעה ההנהלה 

במתווה של קיצוצים, אז אני חושב שחבל על הזמן של כולם, אפשר לקחת את 

ים לתת עוד איזה המפתחות ולסגור היום, אין טעם להמשיך. אם אנחנו רוצ

שהוא צ'אנס לרשות הזאת, אז אנחנו צריכים לעשות את התוכן באופן 
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ההגדרה  ,המקסימאלי ביותר, ובאופן שתכננו מראש. זה במתווה א'. במתווה ב'

מתווה היא לא נכונה פה, אני אומר שהתסריט צריך לכלול פה שני דברים 

א ואף לחזק אותו, גם במקביל, אחד זה הנושא של להשאיר את התוכן כפי שהו

באמצעות הפקות חיצוניות וגם באמצעות הפקות פנימיות. אני חושב שהרשות 

צריכה להפסיק לתכנן קדימה כל עוד שיש את האי הוודאות הזאת מבחינת אני 

לא מדבר עכשיו ברמה של תוכניות עבודה וכו' ואסטרטגיות, אלא מבחינת 

אני חושב שצריך  ,2013ת נחנו לא בטוחים שיהיו לטובא ,הוצאת כספים

במקסימום לעצור ככול האפשר הוצאות כספים שאנחנו לא יודעים למה ישמשו, 

כל עוד שיש את האי ודאות הזאת. האי ודאות הזאת בעצם מתחלקת לוודאות 

, אנחנו יודעים בדיוק כמה כסף יהיה לנו, אין פה בכלל א... תיכף ערן 2013לגבי 

דעים שאין רפורמה, ואנחנו צריכים במגבלות האלה ייתן סקירה בעניין. אנחנו יו

של, זאת אומרת לא להוציא כספים לשנים אחרי זה, להוציא כספים רק להשנה 

כשבאופן המקביל אני חושב שאנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים  .ולהשקיע בתוכן

לחזור בנו מכל ההחלטות בנושא העובדים, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות 

 ליידע...לבקש, וציביות בהתאם כוועדת כספים והסטות תק

 מה הכוונה? :קובי אוז

שנייה, ליידע בכך את הוועד המנהל שמתכנס ביום שלישי,  :דוד חיון -יו"ר כספים

ומיד לאחר מכן להודיע לבית הדין לעבודה שאנחנו מושכים בחזרה את כל 

עובדים משום שאני לא חושב שה .הצעדים, את כל הצעדים כלפי העובדים

כאשר הממשלה משנה את דעתה בנושא הרפורמה ומקפיאה  ,צריכים להיענש

אותה. ואני שוב אומר, אין לי שום טענות למי שהחליט לעשות את זה, כי יכול 

להיות שסיבותיו עימו, וכנראה סיבותיו מוצדקות. אנחנו צריכים להגיע למתווה, 

ר, ואנחנו לא יכולים אני מזכיר לכם בכל זאת של איזון תקציבי בכל מחי

הזה לגירעון, להיות באיזון תקציבי כאשר התוכן הוא בשיאו,  מתווהלהרשות ב

ואנחנו לא פוגעים בעובדים. זה סוג של ריבוע, ריבוע מעגל ערן. ואני חושב שיש 

לנו את הנוסחה איך להביא את זה לידי מעשה. זה ככה ברמה ההצהרתית, מה 

 ה מקובל ברמת העיקרון אנחנו נעבור למספרים. שאני חושב שצריך להיות. ואם ז
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הנושא של הקיצוץ בשעות נוספות הוא הוגש אני רק רוצה לציין,  :אמיר גילת -יו"ר

מיליון  14 -בהתחלה בצורה קיצונית בהרבה יותר, המוסדות מיתנו את זה, וגם ה

שהותירו המוסדות כולל הרבה מרכיבים שהיו עושים גם אם מצב רשות השידור 

יה בשמיים מבחינה כלכלית, קריא שעות עבודה בשבת ושעות נוספות שמהווים ה

חריגה לפי מסמך של הממונה על השכר מהשנים הקודמות. כלומר דוד אני מוכן 

להסכים עם מה שאתה אומר בתנאי שאין בכך כדי לוותר על הקיצוצים 

 ... מר, כלווקיצוץ של שעות נוספות בחריגה ,הנדרשים של שעות עבודה בשבת

 יש לזה פיתרון ... :דוד חיון -יו"ר כספים

אז בסדר, כי בוועד המנהל מחרתיים אנחנו כן דנים בשני  :אמיר גילת -יו"ר

 הנושאים האלה.

 מספרים.נדבר על  בסדר תיכף אנחנו :דוד חיון -יו"ר כספים

הם עקרונות ...  שאתה אני לא הבנתי אתה יודע העקרונות האלה :נמרוד לב

תסלח לי אל תיעלב אני אומר את זה אתה יודע לא ממקום  מאוד יפה, שנשמעים

 של לפגוע חס ושלום, ככותרת, כסיסמה.

 לא, אמרתי שנעבור למספרים עוד שתי דקות. :דוד חיון -יו"ר כספים

שנייה אז אני לא, תרשה לי עדיין לא להסכים או להסכים, לא לא  :נמרוד לב

 בין במה מדובר, אוקי?להסכים או להסכים איתך עד שאני א

 אתה תבין. :דוד חיון -יו"ר כספים

 כי אתה יודע אנחנו צריכים... :נמרוד לב

 אם אתה מסכים עם הקרונות אז זה בסדר. :דוד חיון -יו"ר כספים

 אני מסכים ... )מדברים ביחד(. זה נשמע טוב ... :נמרוד לב

 בעובדים. לא בצופים ולאלא רוצה לפגוע  :קובי אוז

 כן. :לב נמרוד

 אנחנו נראה במספרים. :דוד חיון -יו"ר כספים

מצד שני אתה יודע אנחנו גם לא מוכנים שיהיה פה בזבוזים שכספים  :נמרוד לב

ילכו למקומות הלא נכונים שיש דברים שכספים כן צריכים ללכת אליהם, ואנחנו 

יש לנו לא, לא, אתה יודע שהם ספציפיים... )מדברים ביחד(. צרכים  יודעים שיש



 פיםתוכן+כס
21.7.13   

  6 
 

גם איך אומרים יש לנו על סדר היום יש לנו רשימה גדולה של דברים שצריכים 

 .אותם לתקצב

טוב אז קודם כל אז אם שכחתי להגיד אז אני אומר לשמור  :דוד חיון -יו"ר כספים

מיליון שקל, וגם להגדיל את  15שדיברנו עליו  את הגידול בהפקות החיצוניות

 נימיות בכל זאת.התקציב להפקות פההפקות, את 

 אבל אנחנו משוחחים עכשיו על החודשים הקרובים? :קובי אוז

 .2013רק על  :דוד חיון -יו"ר כספים

 , זה החודשים הקרובים.2013רק  :קובי אוז

 בקצב הזה אני לא יודע אם... 2014 :דוד חיון -יו"ר כספים

חנו מדברים על אנחנו באמצע יולי, ארבעה חודשים לסוף השנה הזאת, אנ :קובי אוז

 ארבעת החודשים הקרובים?

 חמישה. :דוד חיון -יו"ר כספים

 חמישה חודשים. :קובי אוז

יש עוד איזה נושא אחד שאני העליתי אותו כמה פעמים, אני אשמח אם  :נמרוד לב

הוא יתוקצב, וזה החיזוק של הצרכים של המערכת ... לגבי שידורי חוץ, זה דבר 

 שהוא חשוב.

 זה כבר מיקרו מיקרו. :וד חיוןד -יו"ר כספים

בסדר זה לא מיקרו, אני אומר שוב בתוך ההסתכלות הזאת זה דברים  :נמרוד לב

שצריכים לקחת, להיות נלקחים בחשבון. זה משהו שביקשנו אותו כבר הרבה 

של הרשות כמו שאנחנו הגדרנו אותה אנחנו הוא החזון זמן אני חושב ... 

 צריכים...

 זה הפקות פנימיות, מה שאמרתי עכשיו. :וןדוד חי -יו"ר כספים

 שידורי חוץ. כן אבל אני מדבר ספציפית על :נמרוד לב

 זה בוועדת תוכן. :דוד חיון -יו"ר כספים

 ... זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. :נמרוד לב

 טוב אני רק... :דוד חיון -יו"ר כספים

 שהם חשובים.אני רק אומר דברים שנמצאים על סדר היום  :נמרוד לב
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אני  ,: רק אני רוצה לטובת האמירה שלא יובן לא נכון חלילהדוד חיון -יו"ר כספים

מתחבר למה שאמר פה נמרוד, אני סבור ברמה האישית שאפשר לעשות את 

הרשות הזאת אם יסגרו ויפתחו אותה אפשר לעשות אותה בעלויות של חצי 

 ופחות, כן?

 ברור. :נמרוד לב

אבל אנחנו עכשיו ידנו כבולות, אנחנו ריאליים אנחנו על  :וןדוד חי -יו"ר כספים

האדמה, אנחנו צריכים לקיים את ההסכמים עם העובדים, אנחנו לא רוצים 

וזה במגבלות הקיימות. אז  תוכן להילחם איתם יום ולילה בבתי דין, אלא לעשות

ל זה ברור שזה לא האמירה שאומרת ואללה זה חיים טובים ככה אין בזבוז אב

זה מה יש, זה ההסכמים הקיבוציים. העובדים היו מוכנים לתרום את שלהם 

ברפורמה, לא רצו לקחת מהם את התרומה הזאת וזה התוצאה, ובתוצאה הזאת 

 אנחנו צריכים לעשות את המיטב. מה אתה מחייך? אתה מבסוט מההצעות שלי?

 מספרים ברשותך?נתחיל בבוא  :דובר

וא נדבר על המספרים, ערן בוא שים לי את זה פה ככה כן ב :דוד חיון -יו"ר כספים

כדי  ,ובוא נדבר על איך אנחנו משנים את זה ,... בואו נלך על ההצעה המקוצצת

מיליון שקל ירדו מהפרק, כי זה תוספות השכר שהעובדים  58שזה יהפוך לריאלי. 

 היו אמורים לקבל ברפורמה. הגדלת הכנסות מאגרה זה נשאר כמו שזה, מדובר

על שני מיליון שקל. קיצוץ תקציב הייעוץ שני מיליון שקל, זה נשאר ככה גם 

אחרי הרפורמה נכון? זאת אומרת זה כבר לוקח בחשבון לחלוטין שאין רפורמה, 

כן? רגע אני לא בטוח, אה זה גם עוצר את הבינוי ואת כל מה שקשור ללוד וכו'? 

 זה חייב לעצור גם את זה, זה לוקח את זה בחשבון?

 מה זה משאיר? :אמיר גילת -יו"ר

 לחמישה חודשים? בייעוץ כמה נשאר :דוד חיון -יו"ר כספים

 קודם כל כבר עשו לא מעט עבודה זאת אומרת. :ערן הורן

טוב אז מה שעשו עשו, מה שעשו עשו עזוב מה שעשו, עזוב  :דוד חיון -יו"ר כספים

 מה שעשו מת.
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 22 -מחר זה ה שלא בקיא בפרטים, רק שנסבר את אוזני מי :אמיר גילת -יו"ר

מחר לפי הבקשה שלנו מהאוצר כשהועברו ההסכמים לחודש, זאת אומרת 

 לנו את החלטתכם עד מחר, כיוון ש...תעבירו  משבוע שעבר אמרנו

 הם כנראה לא יענו. :דוד חיון -יו"ר כספים

מל"מ  -רגע שנייה רגע, מחר זה מחר כי אם אנחנו לא מודיעים ל :אמיר גילת -יו"ר

לחודש אז אנחנו לא יכולים להיערך  23 -כמו שאתם יודעים כמו חודש בחודשו ב

באוגוסט. יש תשובה שעוד אין תשובה שהשר הממונה על זה שר האוצר  1 -ב

צריכים לתת את החלטתם בימי הקרובים, ולכן אין החלטה של הממונה על 

 רפורמה. תותנה השכר, אפשר להניח שבאחד באוגוסט לא

 .SCIENCE FICTION :דוד חיון -ר כספיםיו"

 שאלה סליחה, המעבר ללוד הוא קיים רק במתווה רפורמה? :נמרוד לב

 כרגע כן. :אמיר גילת -יו"ר

כל עוד שלא החלטנו אחרת, אתה יכול להחליט עכשיו  :דוד חיון -יו"ר כספים

שאתה מוכר את כל הנכסים שלך ולוקח את הכסף ומשקיע לשנים הבאות 

 בתוכן.

 לא, אתה צריך אישור של ... :יוני בן מנחם

לא, אני אומר באתה יכול להחליט לקרוא לממשלה או  :דוד חיון -יו"ר כספים

 ...הנכסים שלי, אני אעשה בהם להכין איזה תוכנית שאומרת אני אמכור את

 על הרשות חל איסור... :אמיר גילת -יו"ר

 ו הכל באוויר? )מדברים ביחד(.כל המסמכים שנחתמכל המילים שנאמרו  :קובי אוז

לגבי הנכסים שאלת, חלה על רשות השידור מגבה למכור נמרוד  :אמיר גילת -יו"ר

ם לזה ... לכן מיאת נכסיה או לממש אותם אלא באישור הגורמים המתאי

במסגרת הרפורמה זה היה חלק מתוכנית הרפורמה. אין ספק שאם לא תהיה 

חנו מממשים יחד עם הגורמים המוסמכים רפורמה אנחנו נצטרך לראות איך אנ

 ...ה לאאת הנכסים, אבל ז

אני רק רוצה בהערה שאמרתי קודם לגבי השכר, תוספת  :דוד חיון -יו"ר כספים

מיליון שקל, אגב העובדים דורשים ללא קשר את מימוש התוספות  58שכר של 
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ו אגב יענה לדרישה שלהם, ואנחנהאלו. זאת אומרת שאם בסופו של דבר האוצר 

אני חושב שברמה העקרונית אנחנו לא יכולים להתנגד לזה, זאת אומרת 

 -, אבל ה58מגיע להם ו שהעובדים מבחינתם עשו את כל מה שהם צריכים לעשות

מיליון שקל האלה יגיד סמנכ"ל הכספים הם בטח יביאו אותנו לחדלות  58

 ן.פירעון מיידית מן הסתם. בוא נמשיך, תקציב הייעוץ שתי מיליו

 זה לא משהו ...הוא לא בצ'ק, זאת אומרת ...  :לינדה בר

 להם. מגיעברור, ברור, כן, כן, אמרתי זה משהו ש :דוד חיון -יו"ר כספים

 כן. :לינדה בר

לתביעות עתודה  שם. שתי מיליון שקל תקציב ייעוץ, אנחנו :דוד חיון -יו"ר כספים

ם. אני קופץ בינתיים עוזב את וחצי מיליון, אנחנו בינתיים ש 14משפטיות הורדנו 

 הפיתוח., אוקי? תיכף נגיע לתקציב פיתוחתקציב ה

 רגע, למה? :נמרוד לב

 תיכף נגיע. :אמיר גילת -יו"ר

כי זה הסעיף המרכזי. הגדלת הכנסות בתחום השיווק,  :דוד חיון -יו"ר כספים

 למה ערן זה היה שתי מיליון? ,הורדת את זה רק לחצי מיליון

 .2013 -ה הסכום הריאלי שקיבלתי מהסמנכ"ל לז :ערן הורן

אוקי, פיטורי כל העובדים הארעיים, אז אנחנו פה נצטרך  :דוד חיון -יו"ר כספים

 .שמונה מאות.להתגבר על מיליון 

 מה אמרת הארעיים? :קובי אוז

 הזמניים.הארעיים,  :דוד חיון -יו"ר כספים

 ם.אתה רוצה לפטר את העובדים הרעי חשבתי :קובי אוז

, חטיבת החדשות טלוויזיה)חילופי דברים(. ארעיים.  :דוד חיון -יו"ר כספים

 ...מגזינים

 ... :קובי אוז

 לא, לא נשאר. :דוד חיון -יו"ר כספים

 קובי זה בעיני המתבונן. :לינדה בר
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אנחנו מבטלים את הקיצוץ של זה, יש בעיה עם לעשות תוכן  :דוד חיון -יו"ר כספים

 ים, נכון? רובם תוכן נכון?בלי העובדים הארעי

 כן. :דובר

 לא, יש חלק לא תוכן. :יוני בן מנחם

 מי זה החלק שהוא לא תוכן? :נמרוד לב

 ...הסתדרות זה הולך לפי עיתונאים ולפי משולב :יוני בן מנחם

איזה הערה קטנה, נגיד זה שאין רפורמה וזה  איזה אני אתןאני אגיד  :נמרוד לב

ה לא אומר שאנחנו האלה ז ADUSTMENTS -ה אתשאנחנו כן רוצים לעשות 

לא צריכים להמשיך ולפעול למען התייעלות. זאת אומרת אם יש מקומות שבהם 

וברור שברשות יש מקומות שאפשר להתייעל בהם, עליהם צורך להתייעל,  יש

אז אני אומר גם דיברנו על זה כשדיברנו על עובדים זאת אומרת צריך להתעקש. 

 בדלנו בין עובדי תוכן והחרגנו, אמרנו כשהרדיו ביקש ואמר...ארעיים אנחנו ה

 לא, לא, דווקא לא. :דובר

זה לא נכון, כשהרדיו ביקש ואמר יש לי עובדים ארעיים שאני צריך אותם  :נמרוד לב

 והחרגנו, כשיואב גינאי אמר יש לי עובדים ארעיים שאני צריך אותם והחרגנו.

 חרגנו בסוף.לא, לא ה :דוד חיון -יו"ר כספים

 החרגנו. :נמרוד לב

 לא החרגנו. :דוד חיון -יו"ר כספים

 ודאי שהחרגנו, ועדת כספים. :נמרוד לב

 לא החרגנו בסופו של דבר. :דוד חיון -יו"ר כספים

 אני אומר אבל רגע תעשה הבדלה. אוקי אני זוכר את ההחלטה ... :נמרוד לב

 טלים את הצעד הזה.אנחנו מניחים שאנחנו מב :דוד חיון -יו"ר כספים

  .מקומות שאתה צריך להתייעל דוד, אני אומר תעשה הבדלה בין :נמרוד לב

 אבל זה משהו אחר. :אמיר גילת -יו"ר

 יש לך עובדים ... )מדברים ביחד(. אבל יש לך עובדים ארעיים, :נמרוד לב

 קיבלנו מידע ... תוכן ... )מדברים ביחד(.אבל  :עאטף כיוף

 חטיבת החדשות טלוויזיה מגזינים. )מדברים ביחד(.  :חיוןדוד  -יו"ר כספים
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 : ... אמרתי לו לא, זהו זה מה שאני אומר.אמיר גילת -יו"ר

 ...שלא תוכן זה חטיבת החדשות טלוויזיה מגזינים, אבל מי  :דוד חיון -יו"ר כספים

 תוכן?

 כל דבר ברשות זה ... :יוני בן מנחם

לא עובדי מטה זה לא מזכירות פה, זה לא לא אבל הם  :דוד חיון -יו"ר כספים

 עובדי תוכן? עובדים שהם לא ממש

 ... :יוני בן מנחם

טוב, חטיבת החדשות, טלוויזיה, מגזינים, אנחנו מבטלים  :דוד חיון -יו"ר כספים

אלף שקל. סגירת סניפי הגבייה בנצרת וטבריה. זה ראיתי  200 -את הקיצוץ של ה

, ומה הוחלט בסופו של דבר ש... הבנתי שיש בעיות שהיו כל מיני חילופי תכתובות

 עם ההסתדרות בנושא הזה שהם ביקשו לעצור את התהליך?

 אם אתה רוצה ... :אמיר גילת -יו"ר

 לא אבל עכשיו יש בעיות עם ההסתדרות בנושא הזה. :דוד חיון -יו"ר כספים

 למה לעצור את זה? זה משהו שדיברנו עליו כבר לפני שנה. :נמרוד לב

 אין לך פיתרון חלופי. :דוד חיון -יו"ר כספים

 אני אסביר. :אמיר גילת -יו"ר

 יש לי פיתרון חלופי. :נמרוד לב

 אין לך בינתיים. :דוד חיון -יו"ר כספים

יש לי, תגבה באינטרנט, תעשה את זה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים,  :נמרוד לב

 תגבה בטלפון ואת הכסף שאתה...

 לטלפון.שיענו זה רעיון ...  :חיוןדוד  -יו"ר כספים

 נמרוד, נמרוד, )מדברים ביחד(. אתה רוצה לשמוע גם תשובות? :אמיר גילת -יו"ר

 תקשיב לאמיר, אמיר טיפל בזה. :דוד חיון -יו"ר כספים

 אתה רוצה לשמוע תשובה? :אמיר גילת -יו"ר

 כן. :נמרוד לב

וקד טלפוני חיצוני רשות השידור פרסמה מכרז להפעלת מ :אמיר גילת -יו"ר

 שבהערכות זהירות יהיה ערוך ומוכן לפעילות באוקטובר.
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 לזה ההסתדרות מתנגדת. :יוני בן מנחם

רגע שנייה, באוקטובר. עכשיו אנחנו לא יכולים כרגע לסגור  :אמיר גילת -יו"ר

לחלוטין את פעילות הגבייה, לחלוטין אני אומר או להעביר לאינטרנט לפני שיש 

פה. זה אחד. שתיים, ההחלטה בזמנו על סגירת הסניפים התקבלה לנו את החלו

במתווה של רפורמה, זה הסכמת ההסתדרות. כיום הרפורמה מתנגדת גם 

 וגם כמו שאמר המנכ"ל להפעלת המוקד הטלפוני. ,לסגירת הסניפים

 ההסתדרות. :דוד חיון -יו"ר כספים

 ההסתדרות. :אמיר גילת -יו"ר

יהלנו את הדיון הזה פעם ראשונה לפני שנה בערך על אני זוכר שכשנ :נמרוד לב

הסניפים, ואמרנו שכולנו כל מי שהיה נוכח בישיבות האלה הסכים שבשביל 

התייעלות הסניפים האלה צריכים להיסגר, כולל אבי כץ, תקנו אותי אם אני 

 טועה.

א אבל אבי כץ הודיע שהוא לא יוכל לתת שירות לציבור לל :דוד חיון -יו"ר כספים

 הסניפים האלה.

... אבל פה יש באמת  הוא שנייה, שנייה, זה היה ברור לכולם שהדבר הזה :נמרוד לב

מקום שהוא יש בזבוז, אין צורך בכל הסניפים האלה. אני זוכר שאז דיברנו 

ואמרנו האם זה רק ברפורמה לא ברפורמה? אמרנו גם אם זה מתווה של אין 

 רפורמה הדבר הזה צריך...

 אפילו התקבלה החלטה לסגור את טבריה ונצרת. :עאטף כיוף

 , נכון?התקבלה החלטה :אמיר גילת -יו"ר

 כן. :דובר

 ... )מדברים ביחד(. חברים הוחלט על טבריה, חיפה ונצרת... :יו"ר אמיר גילת

 לא, חיפה לא. :כיוף עאטף

 העברנו את זה את הזהות... :דוד חיון -יו"ר כספים

 בהחלטה של ועד מנהל. ה ועד מנהל ... זחבר'ה  :אמיר גילת -יו"ר

את הזהות של הסניפים העברנו לוועד המנהל, קבענו שני  :דוד חיון -יו"ר כספים

 סניפים ואמרנו לוועד המנהל. )מדברים ביחד(.
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 שיישאר סניף חיפה פתוח. :עאטף כיוף

 אמיר לא חבל שהכסף הזה... )מדברים ביחד(. :נמרוד לב

 כול להסביר בבקשה?אני י :אמיר גילת -יו"ר

 אתה יודע כמה זה כל הסיפור הזה? :דוד חיון -יו"ר כספים

 הסתדרות, זה הסתדרות. :נמרוד לב

 נמרוד אתה יודע כמה זה כל הסיפור הזה? :דוד חיון -יו"ר כספים

 מה? :נמרוד לב

 , כן?כל שקל חשובאלף שקל ... זה לא מיליונים,  200 :דוד חיון -יו"ר כספים

 אלף שקל. 200 :נמרוד לב

 בסדר אבל זה פוגע בשירות, אין להם תשובות חלופות :דוד חיון -יו"ר כספים

הם קיבלו הוראה לגבי הטלפונים? יש רגע אין להם תשובות חלופיות.  לשירות,

איזה משהו אחר שקורה עם הטלפונים? )מדברים ביחד(. רגע, לא, לא, עם המענה 

 זה קיים דבר כזה היום?הטלפוני היום ... תגבור מענה טלפוני 

סליחה אני מבקש מכם משהו לגבי השיחה הזאת, אתם זימנתם ישיבה  :קובי אוז

משותפת של ועדת תוכן וועדת הכספים, אתם דנים בענייני התייעלות שאינם 

לענייני ועדת תוכן, בבקשה תנסו למקד את הדיון הזה למען שאנשים  קשורים

  אבל זה לא באמת......  ה בהחלט חשובז אם הגביה פה וגביה שםבמסך,  יהיו

 תגיד לחברך משמאל. :דוד חיון -יו"ר כספים

 לא צריכים אותי בשביל זה. :קובי אוז

 חברך משמאל, ידך השמאלי... :דוד חיון -יו"ר כספים

 הערה נכונה. :אמיר גילת -יו"ר

בוא, בוא נדבר על מה אנחנו הולכים לעשות במסך יש לנו ארבעה  :קובי אוז

 ודשים.ח

 את נמרוד, בוא נמשיך. אתה היחיד שיכול להשתיקכי ...  :דוד חיון -יו"ר כספים

 חס וחלילה, אני יכול... :קובי אוז

טוב שעות נוספות פה היה לנו איזה אי הבנה קלה, אני  :דוד חיון -יו"ר כספים 

הצלחתי לפענח אותה. בשעתו אני מזכיר לכם קיבלנו מכתב מהממונה על השכר 
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ר אתם לא בסדר אתם חורגים עשרה אחוז פלוס עשרה אחוז שנה אחרי שאומ

שנה חרגתם בשעות הנוספות, אני לא נכנס לשבת, אוקי? ולפי החשבון של 

, 2012 -מיליון שקל בשעות הנוספות ב 80הממונה על השכר הגענו להוצאה של 

מיליון שקל  14אוקי? מה מתברר? אנחנו כתבנו פה שאנחנו מבקשים לקצץ 

מיליון  80שעות הנוספות, אוקי? מה חשבנו? שבתקציב השעות הנוספות הם ב

ומשהו, זאת אומרת הם לוקחים בחשבון כבר את מה שהתרגלו במשך  80שקל, 

מיליון  70השנים בתוספת הזוחלת, אבל מה מתברר שהתקציב לוקח בחשבון רק 

מה  ,שקל. זאת אומרת שהתקציב הוא בסדר, התקציב הוא מה שצריך להיות

 70 -שהיה בשנים קודמות. אני לא נכנס עכשיו האם זה בסדר ברמת העיקרון ש

להיכנס בכן אני חוזר אני מתחיל אז אז ן שקל בשעות נוספות, אבל שוב מיליו

רפורמה לא רפורמה, כן לפגוע בהסכמים לא בהסכמים. נכון לעכשיו אנחנו 

צריכים להסתכל,  רוצים להמשיך במה שהיה כדי לחיות את ההווה, אז אנחנו

מיליון שקל לשעות נוספות.  70הבסיס הוא  פה אני לא טועה נכון ערן? בתקציב

בסדר, זה המספר עליו הממונה על השכר לא העיר,  -מיליון שקל זה המספר ה 70

שנה אחרי שנה,   80 -ל -ו 75 -מיליון שקל קפצו ל 70 -שהממונה על השכר העיר 

שרים עכשיו את התקציב כפי שהוא בלי אוקי? זאת אומרת שאם אנחנו מא

, נכון 2010 -מיליון האלה אנחנו עומדים על מה שהיה בפועל ב 14 -להוריד את ה

 מיליון פה השעות הנוספות התקציב? 70ערן? למה לא? כי זה 

 לפי הנתונים שלנו ... :ערן הורן

 זה נלקח פה בחשבון? :דוד חיון -יו"ר כספים

 מה זאת אומרת? :ערן הורן

מיליון כמה אתה היום  14בכולם כשאתה אומר אני מוריד  :דוד חיון -יו"ר כספים

 עומד בשעות נוספות אחרי שבעב חודשים או שאתה עוד לא יודע?

 אין לי מספר מדויק. :ערן הורן

 כמה חריגה? :נמרוד לב

 אחרי חצי שנה? :דוד חיון -יו"ר כספים

 שנייה. :נמרוד לב
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 אין לי בעיה להמציא לכם.אבל  יק, אין לי מספר מדו :ערן הורן

.. בתוכם מיליון מדובר . 70 שמלכתחילה על ערן בוא אתה אומר לנו :נמרוד לב

 חריגה?

 לא, הפוך. :דוד חיון -יו"ר כספים

 מתווה של חריגה.ב אני אומר שהיום אתה :ערן הורן

 מיליון? 70 -אז מה זה ה :נמרוד לב

 הבסיס. תקציב :דוד חיון -יו"ר כספים

 זה המאוזן? :נמרוד לב

 זה התקציב, זאת המכסה. :ערן הורן

 הם קפצו. 2011-2012 -בפועל, ב 2010 -זה מה שהיה ב :דוד חיון -יו"ר כספים

 גם. 13 -ב :ערן הורן

 גם. 13 -ב :דוד חיון -יו"ר כספים

 שנייה, בכמה הם קפצו? בכמה הם קפצו? :נמרוד לב 

 אין לי בשליפה את המספר. :ערן הורן

 ?2011 -ל 2010 -מ :מרוד לבנ

לא, זה קיבלנו מכתב, אתם ראיתם את המכתב, זה עשרה  :דוד חיון -יו"ר כספים

אחוז פלוס עשרה אחוז זה סך הכל היה חריגה של כמה, כמה יצא שבעה, שמונה 

 מיליון שקל במצטבר?

 המבקרת, המבקרת יש לה את הנתונים. :אמיר גילת -יו"ר

 ים של דוחות ביצוע.יש לי נתונ :איתנה גרגור

 ?2011-2012כמה על  :דוד חיון -יו"ר כספים

 .73.8היה  2010 -ב :איתנה גרגור

 : ביצוע?דוד חיון -יו"ר כספים

 .80 2012 -ו 76.6 2011ביצוע, אני מדברת רק על ביצוע,  :איתנה גרגור

 יופי. :דוד חיון -יו"ר כספים

 ?13 -ו :נמרוד לב

 עד מאי. יש לנו רק 2013 :איתנה גרגור
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 כמה יש לך עד מאי? :דוד חיון -יו"ר כספים

 עד מאי כרגע אין לי את זה, אני אחפש אני אמצא. :איתנה גרגור

 כמעט חצי שנה. :דוד חיון -יו"ר כספים

 רה מיליון, חריגה של עשרה?עש אנחנו מדברים על :נמרוד לב

חריגה, מה גם  היה אבל עכשיו לא בטוח שיש עשרה מיליון :דוד חיון -יו"ר כספים

 .70שהוא לקח בחשבון 

 בוא נמשיך, בוא נמשיך. :אמיר גילת -יו"ר

אוקי אז בוא נעזוב את זה רגע בצד. הוצאת מחצית  :דוד חיון -יו"ר כספים

העובדים לחופשה מרוכזת ביולי אוגוסט לחודש מלא, אמרנו שאנחנו מבטלים 

גם  נכון חצי מזה אבוד, כבר חודש עבוד, זה כבר חצי מזה אבודאת זה, מה גם ש

? אז ממילא מה שנשאר מעשי זה מיליון בערך חיסכון, אם אנחנו נממש את ככה

 המיליון חיסכון הזה אנחנו פוגעים בתוכן בצורה קשה, נכון?

 מיליון. 35עד מאי יש לי  :איתנה גרגור

אם אנחנו מורידים, יוני אם אנחנו מוציאים את העובדים  :דוד חיון -יו"ר כספים

 ופשה מרוכזת אנחנו פוגעים בתוכן נכון באופן משמעותי ביולי אוגוסט?לח

 זה כמויות... :יוני בן מנחם

אוקי אז זה שתי מיליון האלה כביכול יורדים, בסדר? עכשיו  :דוד חיון -יו"ר כספים

אלף, את זה אני מבקש להשאיר כי זה  210הפסקת העסקת עובדי כוח אדם 

 עובדים.

 לי בחדר החדשות. זה פוגע :מיקי מירו

 אבל החרגנו את זה, זה כבר מוחרג. :דוד חיון -יו"ר כספים

 הוחרג? :מיקי מירו

 כן. :דוד חיון -יו"ר כספים

 סליחה לא אמרתי כלום. :מיקי מירו

 נכון? 250גם דיגיטציה זה  :דובר

 אלף עכשיו זה נהיה, בסדר?  180 :דוד חיון -יו"ר כספים

 לדיגיטציה...זה גם עבר  :יו"ר אמיר גילת
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יסכון בתקשורת, חיסכון בתקשורת סלולרית נשאר עודד ח :דוד חיון -יו"ר כספים

אלף נשאר. תוספת  600אלף נשאר, סרטי וידאו  500אלף, חיסכון באנרגיה  250

-לאגרה הנגבית על ידי משרד הרישוי שבע וחצי מיליון פלוס נשאר, אולפני תל

בהפקות פנימיות, תיכף נחזור להפקות  אלף נשאר. קיצוץ 250אביב חיסכון של 

הפנימיות. נחזור לפנימיות, לחיצוניות ולשעות הנוספות. פיקדון יהב משיכה, 

עשרה מיליון שקל פחות נשאר, אפשר אולי להגדיל את הסעיף הזה קצת? לא? 

, כמה אנחנו עכשיו מה 15אוקי. עכשיו הפקות מקור חיצוניות נשארים נניח 

 המינוס שלנו?

 .12 :ורןערן ה

 אנחנו עומדים? 12מינוס  :דוד חיון -יו"ר כספים

 מאתיים. 12 :ערן הורן

כשאנחנו עדיין רוצים, לא רגע זה מה זה עוד לפני שהורדנו  :דוד חיון -יו"ר כספים

 את השעות הנוספות או אחרי שהורדנו?

 לפני. :ערן הורן

צים גם להוסיף הורדת ביטלת את זה? אוקי ואנחנו רו :דוד חיון -יו"ר כספים

 להפקות פנימיות, יופי.

 כמה אתה רוצה להוסיף? :ערן הורן

להפקות פנימיות אני חושב ש... כמה היה לכם בחצי שנה?  :דוד חיון -יו"ר כספים

 כמה?

 עשרה מיליון. :יוני בן מנחם

 : עשרה מיליון, אני חושב ש...דוד חיון -יו"ר כספים

 אבל זה היה שנתי. :נמרוד לב

 שנתי אבל ... :יר גילתאמ -יו"ר

 )מדברים ביחד(. אישרנו.התקציב השנתי, זה מה שאנחנו  זה היה :נמרוד לב

כמה נדרש אמיתי לחמישה חודשים כדי לעשות למשל את  :דוד חיון -יו"ר כספים

 חגי ישראל?תוכניות תוכניות הקיץ ברמה טובה ... 

 אוגוסט ספטמבר מה ... שני מיליון... :יוני בן מנחם
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 מה זה אוגוסט ספטמבר? :דוד חיון -ר כספיםיו"

 )מדברים ביחד(. הלוח הזה, הלוח ... :אמיר גילת -יו"ר

 לא לוח ... :דוד חיון -יו"ר כספים

 לוח החלומות שאתה קורא לו. :יוני בן מנחם

 לא אני קראתי לו לוח החלומות, נו? :דוד חיון -יו"ר כספים

 וסט ספטמבר.מי שקרא לו לא משנה, אוג :יוני בן מנחם

זאת אומרת שאם אנחנו נוסיף ט ספטמבר אוקי, אוגוס :דוד חיון -יו"ר כספים

 סוף השנה גידול סביר בהפקות הפנימיות? לדעתכםחמישה מיליון שקל זה יעלה 

 כן בסדר זה עשוי להספיק. :יוני בן מנחם

 ... חמישה מיליון? :ערן הורן

 ..זה תשובה ... עכשיו. :דוד חיון -יו"ר כספים

 רגע זה כולל את המורשת שתקצבנו?  :אמיר גילת -יו"ר

 לא, לא כללת את מורשת, לא. :יוני בן מנחם

 אז תגיד דוד אם זה כולל. :אמיר גילת -יו"ר

 אי אפשר להכליל את זה בתוך זה את החצי מיליון? :דוד חיון -יו"ר כספים

 תכליל, תכליל את זה רק, תגיד שזה כולל. :אמיר גילת -יו"ר

תרשום בסוגריים כולל מורשת ישראל חצי מיליון שקל, כי  :דוד חיון -ו"ר כספיםי

 זה החלטה ספציפית שהיתה.

 זאת אומרת חצי מיליון זה צריך להיות צבוע אני מבין? :אמיר גילת -יו"ר

 זה הזמן של החגים צריך איזה מעט מורשת. :ובי אוזק

 ספק. כמה? כן, אמרנו את זה כדי שלא יהיה :אמיר גילת -יו"ר

 .17.2עכשיו אנחנו במינוס  :דוד חיון -יו"ר כספים

 זה עוד בלי שבת? :אמיר גילת -יו"ר

 לא. עכשיו איפה השבת הקיצוץ של השבת? :דוד חיון -יו"ר כספים

 זה בתוך השעות הנוספות. :אמיר גילת -יו"ר

 זה בתוך השעות הנוספות? :דוד חיון -יו"ר כספים

 ... :אמיר גילת -יו"ר
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 לא אבל היתה לכם הצעה חדשה עם קיצוץ בשבת. :דוד חיון -ו"ר כספיםי

 זה היה מוכלל בתוך השעות הנוספות. :ערן הורן

 ?14 -בתוך ה :דוד חיון -יו"ר כספים

 כן, יש עוד שלושה חודשים. :ערן הורן

אז כמה אפשר בשבת לחסוך רק לנושא הזה של החשדות  :דוד חיון -יו"ר כספים

 לקשרים?

 לא יודע אין לי מושג. :רןערן הו

 סדר גודל? :דוד חיון -יו"ר כספים

 לדעתי אפס אבל. :ערן הורן

 ... מה אפס? אתם נתתם הצעה של :דוד חיון -יו"ר כספים

 זה פגיעה בתוכן. :דובר

 רגע, רגע רק שנייה, אנחנו עושים עכשיו עבודת תקינה. :יוני בן מנחם

 מה? :דובר

אבל מיקי של כל הדברים, ... בודה תקינה מלשון תקן עושים עאנחנו  :יוני בן מנחם

. סיסטמתיתבצורה מאוד  ... של המבקרת השגות על הממצאיםיתקן אותי יש 

 אני טועה מיקי?

 לא. :מיקי מירו

 זאת אומרת אנחנו צריכים איזה שהיא הערכה תקציבית. :דוד חיון -יו"ר כספים

 כשנסיים את העבודה ניתן לכם. :יוני בן מנחם

הרי לא יכול להיות, לא יכול להיות שכל מה שנכתב בדוח על  :דוד חיון -ו"ר כספיםי

החריגות ועל דברים הלקויים והחשדות לקשרים הכל לא נכון, לא יכול להיות 

 דבר כזה. לא יכול להיות שאנחנו לא נחסוך כמה שקלים.

 זה סכום בשוליים. :מיקי מירו

 ?מה זה בשוליים :דוד חיון -יו"ר כספים

 מצפה. בשוליים, אתה לא תגיע למספרים שאתה :מיקי מירו

מיקי תן לי לענות לו. כיוון שאני ריכזתי את כל הדבר הזה, חלק  :יוני בן מנחם

מהשמות שהעלתה המבקרת בדוח שאני לא אכנס פה ספציפית לשמות שזה לא 
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, הם נמצא וההוא לא נמצא וזה חתם וההוא לא חתם, המנהלים הסבירו את זה

חס ושלום אני מאוד מעריך את  אני אומר,זה לא יצא בדיוק ביאו את הנתונים, ה

אבל יש פה  אני לא רוצה לקבוע לפני שסיימנו את הבדיקה, העבודה של המבקרת

 יש מחלוקת בינינו. עם זה

 תראו ברמת ה... :אמיר גילת -יו"ר

 בקרת.רגע, רגע אני רוצה שהמבקרת תתייחס, כן המ :דוד חיון -יו"ר כספים

 אני לא יודעת מה ממצאי הבדיקה של... :איתנה גרגור

מיקי יסביר לך אחר כך למשל מה שקשור, הוא יסביר לך שמית  :יוני בן מנחם

 בדיוק מה, זה מה שעלה בדיונים אני אומר לך.

כמה לפי התחשיב שעשית, אני חושב שהעברת איזה שהוא  :דוד חיון -יו"ר כספים

ת מבחינה מעשית בוא נניח לתקופה כזו עה סכום הגמכתב ליו"ר בנושא, לאיז

מעכשיו עד סוף השנה שאפשר לחסוך אם הדברים יתנהלו כמו שצריך לגבי 

 השבת בלי לפגוע בתוכן? יש לך איזה שהוא סכום שאת יכולה? 

 ., מבחינת מיקיאני חשבתי שלמיקי :איתנה גרגור

 לא, אני שואל אותך, אותך. :דוד חיון -יו"ר כספים

אני יודעת שמה שאני העליתי הוא מתייחס לשני מישורים, אחד מה  :תנה גרגוראי

אנשים שלא היו, הם היו  54 -זה כביכול של כ ,שאנחנו קראנו טוהר מידות

 רשומים בסידור עבודה ולא היו. וקיבלנו תגובות שונות של הממונים.

 אוקי. :דוד חיון -יו"ר כספים

אני לא יודעת מה מוצדק מבחינת המנהלים  האלה 54 -אז מתוך ה :איתנה גרגור

 ומה לא, אני עדיין לא קיבלתי את הדיווח של המנהלים.

 ?54 -כמה כסף זה ה :דוד חיון -יו"ר כספים

 50, 50אם אנחנו ניקח שני מיליון בגדול שני מיליון לחודש אז  50 :איתנה גרגור

 עובדים...

 ?מה זה שני מיליון לחודש :דוד חיון -יו"ר כספים

 שני מיליון לחודש... :איתנה גרגור

 אה מה שעולה השבת בכללה? :דוד חיון -יו"ר כספים
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 ...300עלות, עלות לחודש זה שני מיליון שזה , כן :איתנה גרגור

מיליון  20אבל את לא תמחרת את זה שני מיליון לחודש, תמחרת את זה  :ערן הורן

 לשנה.

 לא, לא, שני מיליון לחודש. :איתנה גרגור

 טוב עזבי זה כסף קטן. :דוד חיון -יו"ר כספים

איש לשבת לא  350כן יש לי שמות של האנשים סיכום של כולם של  :איתנה גרגור

 350מתוך  50, 50עובדים זה שני מיליון בקירוב. אז  350סך הכל של  ,כולל שישי

 זה.

 חרגו? 350מתוך  50 -זה הממוצע השנתי ש :דוד חיון -יו"ר כספים

 זה שווה...  :גרגוראיתנה 

 לא ניכנס כרגע ... , דוד בואבואדוד, דוד  :אמיר גילת -יו"ר

 זה שביעית, בערך שביעית. :דוד חיון -יו"ר כספים

 בסדר, תראה רגע יש... :אמיר גילת -יו"ר

 צריך לשבת עם המבקרת ...אני יש עם זה בעיה דוד ...  :יוני בן מנחם

ם יה שלכם כהנהלה? רגע, רגע, אבל השאלה אאבל מה הבע :דוד חיון -יו"ר כספים

 מיליון זה? 20תם כהנהלה נגיד היא אומרת שזה שביעית בערך, שביעית מתוך א

שביעית, בנוסף לזה, זה מישור אחד של אנשים שלא הגיעו, אבל  :איתנה גרגור

 בנוסף יש גם מקום להתייעלות.

 ...אומראוקי אז אני  :דוד חיון -יו"ר כספים

את לא בדקת את התוכן אם אפשר לייעל את זה בעניין ...  סליחה :נחםיוני בן מ

ברור שאפשר את לא בדקת את זה[, לא בדקת את זה. מה זה התייעלות? התוכן, 

 אבל זה פוגע בתוכן. )מדברים ביחד(. ,להתייעל

 לא, לא, ממש לא על התוכן, לא על התוכן. )מדברים ביחד(. :איתנה גרגור

אני מבקש, לא, אני מבקש שההנהלה תיקח על עצמה, רגע,  :יוןדוד ח -יו"ר כספים

אני מבקש שההנהלה תיקח על עצמה איזה שהוא סכום סביר שהיא יכולה 

 תייעל, וגם בהתחשב בעשבים השוטים לכאורה.להתחייב לעמוד בו ולה

  אם היו כאלה, אם היו כאלה. :יוני בן מנחם
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 לכאורה אמרתי. :דוד חיון -יו"ר כספים

 אנחנו בודקים עושים תקינה, ואם אנחנו עושים תקינה ... :י בן מנחםיונ

בואו תתחייבו שתעשו בכל מקרה התייעלות של סכום  :דוד חיון -יו"ר כספים

 מסוים ... 

 זה פגיעה בתוכן. התייעלות :יוני בן מנחם

 זה אומר שאתה סוגר דברים. :מיקי מירו

 ור... )מדברים ביחד(.אתה תסגור תוכניות ואתה תסג :יוני בן מנחם

 התייעלות זה פגיעה בתוכן. זה משפט מצוין, המשפט הזה :נמרוד לב

 ודאי. :יוני בן מנחם

 זאת המטרה שלנו להתייעל. :דובר

 לא, זה משפט טוב... :נמרוד לב

מיקי אני לא בטוח אגב שיש תוכניות ברשת ג' שאי אפשר  :אמיר גילת -יו"ר

ת חי ברשת ג' בשבת, זה לא פוגע בתוכן אם להקליט מראש, לא הכל צריך להיו

 אתה מקליט.

 ואיך אני אקליט בדיוק? :מיקי מירו

 מה זאת אומרת איך תקליט? :אמיר גילת -יו"ר

 איך? תגיד לי איך? :מיקי מירו

 לא הבנתי את השאלה.מה?  :אמיר גילת -יו"ר

 לא תקליט בשבת ואז לא תשלם שעות נוספות. :דוד חיון -יו"ר כספים

 אין לי אולפנים. :קי מירומי

 בימים אחרים זה לא שעות שבת. :אמיר גילת -יו"ר

יש לי  .אין לי אולפנים אמיר אין לי אולפנים, אני עובד היום על הקשקש :מיקי מירו

אולפנים סגורים ואני לא יכול להפעיל אותם כי אין לי שעות נוספות, לא רק 

יש לנו מחסור אדיר בכוח אדם.  שעות נוספות אלא גם אין לי מספיק כוח אדם,

 )מדברים ביחד(. טכנאים כדי להפעיל אולפנים. 12 -יש לי מחסור לפחות ב

 אם יש מחשב שידור הוא לא יכול ... )מדברים ביחד(. :קובי אוז

 מה? : מה?דובר
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 האוצר מפריש כספים? )מדברים ביחד(. :דוברת

 (.הרפורמה מעוכבת. )מדברים ביחד :אמיר גילת -יו"ר

הרבה פעמים ברדיו בעיקר ברדיו במוזיקה יש מחשבים שפשוט משדרים  :קובי אוז

 הוא פשוט משדר.אומרת אתה לא צריך להקליט את זה,  את התוכנית, זאת

 מה זאת אומרת? :מיקי מירו

שמים את הפרסומות  השירים העורך עורך את אפשר גם לעורך את זה, :קובי אוז

 במקומות שלהם וכל השבת ...

 אתה רוצה להיכנס לסכסוך עבודה בבקשה, מחר. :י מירומיק

דוד מה עם כל השינויים שנעשו במסגרת ההנחה שיש רפורמה? למשל כל  :לינדה בר

מיני משרות חדשות, כל מיני יחידות חדשות, אז אם אין רפורמה אז מה קורה 

 עם זה למשל אפרופו קיצוץ?

שום דבר שמשנה את תמונת  אנחנו לא אמורים לעשות :דוד חיון -יו"ר כספים

המצב מהיום, זה שיהיה ברור המנכ"ל, לא לשנות תמונת מצב מהיום, לא לעשות 

 שינויים ארגוניים, הרי זה ברור לוועד המנהל גם נכון?

אנחנו חורגים, אני מחזיר אותנו אני אגיד משפט ואני מחזיר את  :אמיר גילת -יו"ר

 ע, שנייה רגע. קודם כל יש הרבה דבריםזה ... )מדברים ביחד(. שנייה, שנייה רג

אבל אני רוצה להתמקד בלוח במצב של אין רפורמה,  ... שרוצים לעשות

השידורים. אני כבר ביקשתי מההנהלה להיערך למבנה ארגוני חלופי, הרי אין 

 ספק שיש דברים שאנחנו נרצה לקחת גם מתוך המבנה הארגוני החדש.

 עם העובדים...בהסכמה וזה צריך  :דוד חיון -יו"ר כספים

 נכון רגע. :אמיר גילת -יו"ר

 זה צריך הסכמה עם העובדים. :לינדה בר

אני אומר גם שיש דברים שגם במצב של אין רפורמה אז אתה  :אמיר גילת -יו"ר

רוצה, מדיה דיגיטאלית, אתה רוצה שיהיה לך מדיה דיגיטאלית ברשות השידור 

 יני רבות.גם אם אין רפורמה. אז זה דוגמה אחת מ

 זה נכנס לנו לתקציב של אין רפורמה ... :דוד חיון -יו"ר כספים

 ודאי, ודאי, לא נגענו. :אמיר גילת -יו"ר



 פיםתוכן+כס
21.7.13   

  24 
 

 תוספת למדיה הדיגיטאלית? :דוד חיון -יו"ר כספים

 ודאי. :אמיר גילת -יו"ר

 היא מחושבת פה נכון? כן היא מחושבת. :דוד חיון -יו"ר כספים

 לא. :ערן הורן

 מה לא? :דוד חיון -יםיו"ר כספ

 טוב בוא, שנייה רגע, שנייה רגע. )מדברים ביחד(.  :אמיר גילת -יו"ר

 נמשיך.אז בואו, בואו  :דוד חיון -יו"ר כספים

 רגע יש לי שאלה לגבי כל הסוגיה הספציפית שהיתה פה. :נמרוד לב

 כן. :דוד חיון -יו"ר כספים

לי ששנה כבר אני שומע כל  האם אנחנו שומעים כל פעם מחדש נדמה :נמרוד לב

גם לגבי פעילות שוטפת שיש חוסר  ,הזמן ממנהל הרדיו גם לגבי שידורי חוץ

נצליח להביא  ,ואם אנחנו נניח נאשר .בטכנאים, כמות מסוימת של טכנאים

לאישור שיהיה תוספת של טכנאים ואז נוכל לחסוך בשעות הנוספות של השבת 

 ני צודק?שכרנו, נכון? הפסדנו יוצא בשכרנו א

 גם של היום יום. :דובר

 לא, הפוך. :לינדה בר

 גם של היום יום. :דובר

 אני צודק? :נמרוד לב

 כן. :לינדה בר

אז בואו נעשה כבר את הפעולה הזאתי, אני שומע כל הזמן את הדבר  :נמרוד לב

 הזה, אז תנו לו תאשרו לו את התוספת הזאת ונחתוך בשעות הנוספות.

 א, זה לא עובד ככה.לא, ל :יוני בן מנחם

 זה לא ככה? :נמרוד לב

 לא. :יוני בן מנחם

 אז תסביר. :נמרוד לב

 זה לא ככה, זה לא ככה. :יוני בן מנחם

 איך זה? :נמרוד לב
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הוא יותר זול מהשעות הנוספות,  כי תגבור הטכנאי שבת, שישי שבת :יוני בן מנחם

הסכמי עבודה וזה, אבל יכול להיות לך בעיות עם הועדים בקטע הזה של הפרת 

 ... אז יש לך פה בעיה

 )מדברים ביחד(.זה ממולכד מצד ... כל דבר שאתה רוצה ...  :קובי אוז

 אתם הייתם צריכים... :דוד חיון -יו"ר כספים

  הזאת? אנחנו יכולים להסכמה כזאת?... את ההסכמה  :נמרוד לב

 )מדברים ביחד(. נמרוד.  :דוד חיון -יו"ר כספים

בוא אני אפשט לך את זה, בוא אני אפשט לך. )מדברים ביחד(. אתה  :יוני בן מנחם

, אתה רואה את ועד הטכנאים, אני רוצה שנייה להגיד, רואה את ועד הטכנאים

מוכן לוותר על שעות נוספות של העובדים  אתה רואה את ועד הטכנאים

 הקבועים שלו ולהכניס עובדים זמניים לשישי שבת? 

 נמרוד תקשיב, נמרוד. :דוד חיון -יםיו"ר כספ

 לא רואה את זה, אני לא רואה את זה. אני :יוני בן מנחם

 ., נמרודנמרוד  :דוד חיון -יו"ר כספים

)מדברים  אני לא מדבר על עובדים זמניים בשישי שבת, אני מדבר על... :נמרוד לב

 ביחד(.

  נמרוד, ידנו כבולות, אנחנו... :דוד חיון -יו"ר כספים

אני לא מדבר על עובדים זמניים, אני אומר אם חסרים כך אני לא מדבר,  :מרוד לבנ

 ...כון זה משהו שאנחנו שומעים באופןוכך טכנאים, נ

אתה אומר לבן אדם תוותר על השעות נוספות שלך ואני אכניס לך בן  :קובי אוז

 אדם אחר שיעשה במקום שאני אשלם לך שעות נוספות אכניס לך בן אדם אחר.

 איזה בן אדם יוותר על השעות הנוספות שלו בשביל שאתה תהיה מבסוט?

זה תפקידנו כמוסדות. )מדברים ביחד(. אבל אני לא מדבר על עובדים  :נמרוד לב

 זמניים, אני לא מדבר על...

 לעובדים אחרים. סכנה זה גם עובדים קבועים :קובי אוז

תגבר עובדים לתה מדבר על אמיר אני לא מדבר על עובדים זמניים, א :נמרוד לב

 קבועים אם זה איקס אז זה יהיה איקס פלוס.
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 ... )מדברים ביחד(.חבר'ה שמעתם  :אמיר גילת -יו"ר

 אבל אני מדבר איתך על זה שבאופן הזה אתה חוסך כספים. :נמרוד לב

 נמרוד, נמרוד. )מדברים ביחד(. :אמיר גילת -יו"ר

 ים יקבלו פחות שעות נוספות?אתה תכניס עובדים חדשים ואנש :קובי אוז

לא מה שאמר לך המנכ"ל דיבר על עובדים זמניים, שאז הם יכולים  :מיקי מירו

 לחשוב שאתה מחליף אותם בעובדים זמניים. אבל אם אתה מכניס עובדים של...

 אבל לא ... :יוני בן מנחם

 חבר'ה... )מדברים ביחד(. :אמיר גילת -יו"ר

 בשעות נוספות, שעות נוספות הם יותר יקרות.לא, אם אתה חוסך  :נמרוד לב

 מה פתאום. :יוני בן מנחם

 אחוז. 250אחוז,  200ודאי שכן,  :נמרוד לב

חדשים, איך אתה  עכשיו הוספנו חמישה טכנאיםאיך אתה חוסך?  :יוני בן מנחם

 חוסך?

 אתה לא חוסך שעות נוספות? :נמרוד לב

 לא. :יוני בן מנחם

 א יכול לחלק להם את המשמרות של השעות נוספות?למה לא? אתה ל :נמרוד לב

 מה פתאום. :יוני בן מנחם

 כוח אדם? כםלמה מה פתאום בשביל מה יש ל :נמרוד לב

 מה פתאום. :יוני בן מנחם

כל החמישה האלה יהיה להם את אותה עבודה פלוס, תבין זה כמה  :קובי אוז

...  הם אוכלים ?שאתה נותן יותר יש לך יותר. חילקת פעם לחם לדגים בזה

 )מדברים ביחד(.

דגים זה לא דוגמה טובה, אין להם מנגנון עצירה, אין להם מנגנון עצירה, זה  :דוברת

 החיה היחידה שאין לי את הריסון העצמי.

 טוב אני ... :קובי אוז

... שאם אנחנו נניח  מדברים ביחד(.)השעות הנוספות? את זה לא יוריד  :נמרוד לב

 ה זה יוריד משעות נוספות אם בכלל?כמנוסיף טכנאים 
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 ... זה רק יערער את יחסי העבודה ... אני כבר אומר לך ורידזה לא מ :יוני בן מנחם

 .טוב שנייה רגע :דוד חיון -יו"ר כספים

 מישהו רוצה לדון פה על התוכן? :קובי אוז

 אנחנו מחכים לראות כמה כסף בשביל לראות מה... :אמיר גילת -יו"ר

 ... כמה יש תיכף נראה :דוד חיון -םיו"ר כספי

 זה הכל נגזרת. :אמיר גילת -יו"ר

 .סמנכ"לית השיווק :דוד חיון -יו"ר כספים

 כן. :חגית בכר

 שהובא ... אותו בהנחה שאנחנו משאירים את התוכן כפי :דוד חיון -יו"ר כספים

 כמו שראית, למה אנחנו לא יכולים לחזור לתקציב להנחת הכנסות שיווק יותר

 גבוה?

 כמה היה בשנה שעברה ללא האולימפיאדה? :חגית בכר

 .דבר ערן :דוד חיון -יו"ר כספים

 ללא האולימפיאדה? :חגית בכר

 כמה היה? :דוד חיון -יו"ר כספים

 ארבע. :חגית בכר

 כמה היה ארבע בלי האולימפיאדה? :דוד חיון -יו"ר כספים

 ארבע במקרה הטוב. :חגית בכר

 את שואלת שאלה רטורית? :ןדוד חיו -יו"ר כספים

 לא, לא, שאלה רטורית, אני יודעת את המספרים. :חגית בכר

 נו אז תעני. :דוד חיון -יו"ר כספים

 ארבע, כן. :חגית בכר

 הלאה, כמה יש שנה? :דוד חיון -יו"ר כספים

 כמה השנה ללא האולימפיאדה אתה רוצה איזה גידול? :חגית בכר

 לנו השנה בזה ערן בלי האולימפיאדה? כמה יש :דוד חיון -יו"ר כספים

 שמונה. :חגית בכר

 שמונה וחצי. :ערן הורן
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יותר טוב והגדלנו את קהל למה מאה אחוז? למה גידול כזה? עשינו תוכן  :חגית בכר

 הצופים?

 אתלא יודע בגלל שזה היתה הצעה שלך, אני לא המצאתי  :דוד חיון -יו"ר כספים

 הסכומים האלה.

אין סליחה, אז -לא היתה הצעה שלי, אני קיבלתי את זה בילט לא זה :חגית בכר

 אין.-בוא אני אעמיד אותך על טעותך, אני קיבלתי את זה בילט

 לא, לא, לא, אני אזכיר לך יש פרוטוקולים. :דוד חיון -יו"ר כספים

 ההצעה שלי היתה. :חגית בכר

 תם. שאלתי שאלתואני לא בא בטענות אני רק  :דוד חיון -יו"ר כספים

 50לא, ההצעה שלי היתה, ההצעה שלי היתה באמת אתה יודע מה?  :חגית בכר

 אחוז גידול, זה הצעה נדיבה ביחס לשנה שעברה בלי האולימפיאדה?

 מכובד. :דוד חיון -יו"ר כספים

 : יאללה לך על זה.חגית בכר

 את לא יכולה לענות... :דוד חיון -יו"ר כספים

ד לכל הדבר הזה כיוון שאת לא תהיי פה את עוזבת סליחה אני מתנג :יוני בן מנחם

 את הרשות, איך את ...

 ...לא, אני אומרת :חגית בכר

  ... :יוני בן מנחם

 לא, נכון אבל אני אומרת... :חגית בכר

  אחוז... 20אחוז,  50 :יוני בן מנחם

כבר ברים ביחד(. יוני, יוני היום יש מיליון שש מאות... )מדכבר כי  :חגית בכר

 היום...

 זה לא רציני אני מאוד מצטער זה לא רציני. :יוני בן מנחם

אחוז  50ידול, כבר היום יש אחוז ג 50יוני כבר היום יש מיליון שש מאות  :חגית בכר

 גידול ...

אז למה משכת את המיליון וחצי? למה כתבת מכתב שאת מושכת את  :יוני בן מנחם

 המיליון וחצי?
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את המיליון וחצי עוד הפעם הבעיה שלי היא לקבוע מה אני לא מושכת  :חגית בכר

הרצפה של התוספת, הרצפה שנקבעה השנה לתקציב חסויות ותשדירי שירות 

אחוז  50היא שמונה וחצי, היא לא צריכה להיות שמונה וחצי, היא צריכה להיות 

 גידול ביחס לשנה שעברה, השמונה וחצי נקבע לפני שהגעתי.

בסדר הבנו, עכשיו יש לנו איך אומרים מחד ומאידך,  :דוד חיון -יו"ר כספים

סמנכ"לית השיווק למרבית הצער עוזבת אותנו, ומצד שני גם נחסך פה כסף 

מבחינת הלשכה של סמנכ"לית השיווק, אז לקחת את זה בחשבון? ערן זה נלקח 

 בחשבון?

 זאת אומרת התפקיד הזה לא? :נמרוד לב

 מה יש ... לא לאייש את זה? :דובר

יכול להיות שבמצב הזה אני לא הייתי רץ לאייש עכשיו  :דוד חיון -ו"ר כספיםי

 יפה. תפקיד של סמנכ"ל, יש מנהל שיווק ששמענו שהוא עושה עבודה

 מאוד. :חגית בכר

שהוא מגייס גם חסויות, שזה אנחנו עוד מחכים לחוות דעת  :דוד חיון -יו"ר כספים

למה, למה אנחנו צריכים לא יכולים  ... נדבר על זה בוועדה אחרת. אזמשפטית 

 לחסוך סכום משמעות בנושא?

בוא נגיד שבחודשיים הקרובים אני לא רואה שיהיה סמנכ"ל  :אמיר גילת -יו"ר

 שיווק.

בסדר אז למה אנחנו לא יכולים? ערן תכניס איזה שהוא  :דוד חיון -יו"ר כספים

 סכום... )מדברים ביחד(.

וב שמבחינה ארגונית זה רעיון שהבאת אותו שוב ... למרות שאני מזכיר ש :נמרוד לב

זה היה רעיון טוב, כיוון שאתה יודע אם הארגון הזה רוצה להתפתח זה דבר 

 שצריך לעשות אותו.

נמרוד, אנחנו לא יודעים מה  2013אנחנו עכשיו מדברים על  :דוד חיון -יו"ר כספים

 יהיה אחרי דצמבר, עזוב את העתיד עכשיו, עצור, פריז.

 שמים משהו על המסך בינתיים עד שנבין מה קורה. :קובי אוז

 ת.יכול להיווהכי טוב ש :דוד חיון -יו"ר כספים
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תשמעו חבר'ה אתם מדברים כל הזמן על המסך ואתם שוכחים שיש את  :נמרוד לב

 הרדיו והרדיו עובד יפה, הרדיו זה משהו שאנחנו אתה יודע...

יו, אף אחד גם לא אמר לך שהרדיו עובד רזה, עזוב את הרד :דוד חיון -יו"ר כספים

חכה מיקי יקפוץ עכשיו, אבל אני אמרתי ואז מיקי לא קפץ שאפשר לעשות בחצי 

 גם.

 קפצתי. :מיקי מירו

 כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם... :נמרוד לב

 לא קפצת, לא שמעתי אותך. :דוד חיון -יו"ר כספים

 פיסה.יש לך טעות, יש לך טעות בת :נמרוד לב

 אני רק שיניתי אסטרטגיה, אני מנומס, זה הכל. :מיקי מירו

 אסטרטגיה זה דבר חשוב. :דוד חיון -יו"ר כספים

 זה כל מה שאני אומר. ,חבר'ה יש נכסים שגם צריך לשמור עליהם :נמרוד לב

 ...TGIנכון, אפרופו זה הסקר  :לינדה בר

... התוכן שלנו במלוא  נו? ההיפך אנחמה אנחנו עושים :דוד חיון -יו"ר כספים

 הכוח.

 טלוויזיה תופסת כל כך הרבה פוקוס. :נמרוד לב

 מה לעשות? :דוד חיון -יו"ר כספים

 כל כך הרבה פוקוס. :נמרוד לב

מה זה מה לעשות? יש לי בעיה של כוח אדם פורשים לי אנשים אין לי  :מיקי מירו

 שום...

 ?ריכים לפרוש לך ברפורמהאבל אתה יודע כמה היו צ :דוד חיון -ר כספים"יו

 זה בעיה של כולם. :דובר

 אבל כמה היו צריכים לפרוש לך ברפורמה מיקי? :דוד חיון -יו"ר כספים

ההבדל הוא שברדיו אלה יצרני התוכן, היום אתה יודע שבקול המוזיקה  :מיקי מירו

 לא נשארו לי עורכים? אין לי, אין עורכים.

 ה סיבות אחרות?אולי יש לז :דוד חיון -ר כספים"יו

 לא, ממש לא, ממש לא. :מיקי מירו
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שהתפרסם היום אז "קול  TGIסקר  על פי דרך אגב אפרופו הרדיו אז :לינדה בר

 ..ישראל" שומר על.

 מה יש היום מה התפרסם היום? :דוד חיון -ר כספים"יו

 .TGIסקר  :לינדה בר

 ח?זחוהיום? בשביל זה מיקי  TGIאה יש  :דוד חיון -ר כספים"יו

"קול ישראל" שומר על נתח האזנה. ברשת ב' יש נתון מאוד מעניין  -ש :לינדה בר

אחוז בהאזנה לרשת. עלייה נוספת היתה  5.36היה גידול של  18-29שבקרב גילאי 

 אחוז. 3.52ברשת ג', התחנה עלתה בהשוואה חצי שנתית בשיעור של 

 כמה כל הרדיו עלה? כמה כל הרדיו? :חגית בכר

טוב אחרי זה בוועדת תוכן, ועד מנהל פרסום יש על זה.  :דוד חיון -םר כספי"יו

מיליון, וזה גם  11בוא, בוא נחזור למספרים, טוב אנחנו עדיין בחוסר של בסדר 

 אחרי שהורדנו, הורדנו חמישה מיליון מהפקות המקור חיצוניות.

 , לא עלה ולא ירד.נתח האזנה הרדיו שמר על :לינדה בר

נמרוד אנחנו שומרים את הסוגה עילית בהפקות חיצוניות,  :ד חיוןדו -ר כספים"יו

 אוקי?

 איך? :נמרוד לב

? אנחנו 5, 10 -ה יש סוגה עילית שקבענו אותו משקל, נכון :דוד חיון -ר כספים"יו

 נשמור את הסוגה עילית בהפקות החיצוניות העשרה מיליון, כי אחרת אנחנו...

 ... שהלך לסוגה הרגילה. :ערן הורן

אני לא יודע אני לא מכיר את המספרים, אני לא יודע  :דוד חיון -ר כספים"יו

 מאיפה זה בא עכשיו, לא מכיר את זה. מה עוד?

  ?5, 10מה זה  :נמרוד לב

 ארץ ישראל פלוס... :אמיר גילת -יו"ר

 ארץ ישראל פלוס תחקירים עיתונאיים. :דוד חיון -ר כספים"יו

 לית.שזה סוגה עי :אמיר גילת -יו"ר

 כמה זה יוצא ביחד עשר? :דוד חיון -ר כספים"יו
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 .2.5 -ו 7.5 :אמיר גילת -יו"ר

 אוקי. )חילופי דברים בשקט(. :דוד חיון -ר כספים"יו

 ...מיליון  10, 15 -מתוך ה :אמיר גילת -יו"ר

 אני רוצה להגיד משהו ברשותכם, תראו אני חוזר ומדגיש. :מיקי מירו

 שר למה עכשיו?בק :דוד חיון -ר כספים"יו

שנייה, כי אתה מדבר איתי על הפקות מקור שיהיו בעזרת השם בעוד  :מיקי מירו

 שנתיים שלוש, אני מדבר על צורך קיומי היום.

אנחנו לא נוגעים לך בצורך הקיומי, אתה רוצה שניגע בצורך  :דוד חיון -ר כספים"יו

 הקיומי?

 לא. :מיקי מירו

 נו לא נוגעים בך.נו אז אנח :דוד חיון -ר כספים"יו

הבעיה שלי היום שאני אתה חושב שאתה לא נוגע כי בוא אני אסביר לך,  :מיקי מירו

 נמצא בקריסה, יש לי פרישה מתמדת של אנשים, כל הזמן פורשים לי אנשים.

 אבל אנחנו לא מורידים לך מהתקציב. :דוד חיון -ר כספים"יו

 אבל אני אומר שאני לא עומד ב... :מיקי מירו

 מה היית עושה ברפורמה? :דוד חיון -ר כספים"יו

 מה זאת אומרת? :מיקי מירו

 ...עובדים 200 ברפורמה היו מקצצים לך עכשיו :דוד חיון -ר כספים"יו

ברפורמה השיטה משתנה, שיטת העבודה משתנה יש הרבה דברים שאני :מיקי מירו

 יכול לעשות שהיום אני לא יכול לעשות.

 אבל הנה העובדים ארעיים החזרנו לך את כולם. :דוד חיון -ר כספים"יו

 לא אבל... :מיקי מירו

 ועוד הוא מתלונן.והוא זה  :דוד חיון -ר כספים"יו

לא אני לא מתלונן, אני מייצג גוף גדול שנקרא "קול ישראל" שיש לו  :מיקי מירו

לדאוג  שבע רשתות, אני לא מדבר בשם עצמי, אני מדבר בשם הרדיו שאני צריך

 ואני נמצא במצב של קריסה שחסרים לי גם עובדים, עובדים חסרים. לו,

 .2013אבל מיקי זה אנחנו מדברים עכשיו רק עד סוף  :דוד חיון -ר כספים"יו
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 בסדר. :מיקי מירו

אנחנו לא מורידים לך בינתיים שום דבר, אולי נוריד בשעות  :דוד חיון -ר כספים"יו

 הנוספות בשבת.

 , זה כבר..70אלא  80חלת להגיד שזה לא לא, אתה הת :מיקי מירו

 ?70אלא  80איזה  :דוד חיון -ר כספים"יו

ואתה  ,אתה לוקח את ה... אתה מניח שהממונה על השכר היא נכונה :מיקי מירו

 .80 -אומר שבוא נחזור לאמיתי, אני טוען שהאמיתי זה ה

 על מה אתה רוצה שאני אסתמך? :דוד חיון -ר כספים"יו

ני אסביר לך, מבחינת הרדיו האמיתי זה מה שאני מוציא בפועל ולא א :מיקי מירו

 מה שהממונה על השכר עושה.

 .70 2011 -לא אבל אתה הוצאת ב :דוד חיון -ר כספים"יו

שנייה, אני אסביר לך בדיוק למה, מפני שהכריחו אותי לעבור  :מיקי מירו

יש פרישה  מהסכמים כוללים לדירוג דרגה, שזה מעלה את השעות הנוספות.

מתמדת של אנשים, שזה מעלה לי את השעות הנוספות, כי ברגע שדוד חיון עזב 

 אז ערן הורן עושה גם את עבודתו וגם צריך לעשות את השעות הנוספות ...

 מצד שני יש לך הרבה פחות עובדים שעושים שעות נוספות. :דוד חיון -ר כספים"יו

 .לא, לא :מיקי מירו

 .יש לי שאלה :נמרוד לב

 ממש לא. :מיקי מירו

 יש לי שאלה. :נמרוד לב

 בדיוק הפוך. :מיקי מירו

...  הוא מגלם בתוכו את הכל האלה זה רק לרדיו וטלוויזיה נכון? 80 -ה :נמרוד לב

זה טלוויזיה  Yלעשות הפרדה ולהגיד איקס זה רדיו שיש לו צרכים ספציפיים, 

עיניים ולהגיד מה כן שיש לו צרכים ספציפיים, להסתכל על הצרכים האלה ב

 ...חשוב ומה לא חשוב ולהתייחס לזה

 כל עוד שאין רפורמה וכל עוד שאין שינויים ארגוניים. :דוד חיון -ר כספים"יו

 עזוב רפורמה. לא צריך רפורמה, :נמרוד לב
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 כל עוד שאין הפיכה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. :דוד חיון -ר כספים"יו

הבעיה כרגע היא כזאת כי אנחנו מבינים, בסדר,  יהחבר'ה יש פה בע :נמרוד לב

אנחנו מבינים יכול להיות שבטלוויזיה יש כרגע מבחינת האופן שבו זה מתנהל יש 

איזה שהיא בעיה שהיא קרדינאלית יותר, אוקי? ויכול להיות שכל החלטה 

שאנחנו עושים היא הולכת באופן גלובאלי ופוגעת במערכת כולה. אז אולי אנחנו 

זה רדיו,  ,כים ונגדיר לעצמנו את הצרכים באופן ספציפי, להגיד זה טלוויזיהצרי

 יכול להיות שיש להם צרכים שונים. אתה מבין? אולי אנחנו עושים פה טעות.

 דוד אני רוצה להתייחס לזה אם אפשר? :עאטף כיוף

 כן. :דוד חיון -ר כספים"יו

 אתה עכשיו... :עאטף כיוף

 אני איתך עאטף. מה זמן אתה נותן לי?כ :דוד חיון -ר כספים"יו

אני גם רוצה לחזק את הדברים שלך, אנחנו באמת דיברנו על הנושא  :עאטף כיוף

הזה וכתבתי ליו"ר לגבי הטענה או האמת שבטלוויזיה הישראלית בערבית 

טוענים שלא יכולים לבצע את התוכניות שאישרנו אותם בכל הוועדות בגלל 

לי עכשיו איזה שהוא רעיון אני רוצה להגיד אם אפשר חוסר בכוח אדם. אני עלה 

לבצע אותו, גם כן אני רוצה שמיקי ישמע אותו. בדרך כלל אם איזה שהוא 

, אני אין לי ראיות לכאורה, כן? אין לי ראיות מערכת במצוקה מחפשים פיתרון

כל מיני שמועות, יש מחלקות ברשות השידור שיש עודף של כוח לכאורה יש לי 

 יש מחלקות שחסר להם כוח אדם, אז מה נעשה?אדם, 

 זה ביקשנו מההנהלה מזמן שיעשו... :דוד חיון -ר כספים"יו

אצל המורים אם אתה מפטר מורה  , רבותיי זה קיים.הסבה מקצועית :עאטף כיוף

שעות תמיכה, של מנהל המחוז, כן?  מהסד והוא קבוע אז מה עושים? נותנים לך

תה פותר את הבעיה ארעי זמני, אתה לא פותר את קוראים לזה שעות תמיכה. א

 . צריכים פה לחפש פיתרון.הבעיה קבוע

  ... לכל עובד בנפרד.: פה אתה צריך דוד חיון -יו"ר כספים

שאני סובל מזה, אני סובל מזה, סובלים מזה גם כן לא רק מנהל "קול  :עאטף כיוף

לנו תוכניות שהוחלט בטלוויזיה. היום יש אלא גם כן  ,ישראל" עם כל הרשתות
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ולא יוצאים לפועל למרות  ,אתה אישרת אותם ואני אישרתי אותם עליהם,

אנחנו צריכים לתת צריך להתמודד עם הבעיה, יולי. בשקבענו את המועד עשירי 

 אחרת כל הזמן דשים ודשים ודשים, בסוף אין תכלס. ,איזה שהוא פיתרון

, בוא נמשיך. 2013ריכים לפתור את טוב בינתיים אנחנו צ :דוד חיון -ר כספים"יו

 טוב אנחנו בחוסר...

 פיתוח כמה מתוקצבים ...מדיה דיגיטאלית, מדיה דיגיטאלית ותגיד לי  :נמרוד לב

 מה השאלה? :ערן הורן

 מדיה דיגיטאלית ופיתוח כמה מתוקצבים? :נמרוד לב

 מתוקצבים באיזה גרסה? :ערן הורן

 בתקציב הזה. :נמרוד לב

 וח זה עשרה מיליון שקל.פית :ערן הורן

 שזה כולל את המשדרים, נכון זה מה שאישרנו אז? :נמרוד לב

 זה עכשיו עבר קיצוץ נוסף.לא,  :ערן הורן

 של כמה? :נמרוד לב

 ... )מדברים ביחד(. של :ערן הורן

בעצם אנחנו אומרים אמיר, בעצם אנחנו אומרים שהתקציב הזה, אמיר,  :נמרוד לב

 ניסה של המשדרים?שהתקציב הזה פוגע בכ

 לא, אישרנו את המשדרים בינתיים. :דוד חיון -ר כספים"יו

 אישרנו אותם? :נמרוד לב

 בינתיים. :דוד חיון -ר כספים"יו

 זה לא פוגע לא בכניסה של המשדרים ולא בדיגיטציה נכון? :נמרוד לב

 בינתיים ... :דוד חיון -ר כספים"יו

 ומדיה דיגיטאלית כמה? :נמרוד לב

משדרים גם זה פיתוח עתידי אל תשכח, אבל הבעיה היא הו :דוד חיון -כספיםר "יו

  נכון? ... שכבר שזה מכרז
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, זה שהשידורים ייקלטו בכל ארץ ישראלחובה שלנו אמרתי לך דוד זה  :נמרוד לב

לא יכולים, לא אנחנו ות או זה, זה אחריות, שרלא משנה כרגע מה המצב של ה

 יכולים לקבל.

 ואם מפסיקים את השידורי רדיו וסוגרים ... :דוד חיון -ר כספים"יו

זה לא משנה, מבחינת תשתית, אוקי? מבחינת תשתית אתה מחויב לכלל  :נמרוד לב

 הציבור, לא יכול להיות מצב...

אתה דוחה את ההשקעה לתחילת אבל אם אתה עוצר,  :דוד חיון -ר כספים"יו

2014. 

 דוד. :נמרוד לב

 מה קרה? :דוד חיון -ר כספים"יו

 אני אומר זה משהו שאסור לעצור אותו. :נמרוד לב

 אתה דוחה. מתי זה, מתי נרגיש את המשדרים החדשים? :דוד חיון -ר כספים"יו

 אסור לעצור אותו, זה שידור ציבורי ו אסור לעצור אותו. :נמרוד לב

 אפשר יהיה לרכוש אותם.מתי ש :ערן הורן

המשדרים האלה? מתי נרגיש את המשדרים  מתי נרגיש את :דוד חיון -ר כספים"יו

 החדשים?

 ...של אנחנו כל הזמן נמצאים במצב :ערן הורן

 איך? :דוד חיון -ר כספים"יו

 כי יש משדרים מאוד ישנים. ,אנחנו כל הזמן במצב של דעיכה :ערן הורן

 לא עזוב אני מדבר על המכרז עכשיו. :דוד חיון -ר כספים"יו

של המשדרים, זה  בכניסהו עדיף לפגוע בתוכן ולא לפגוע אני חושב שאפיל :נמרוד לב

 אחריות ציבורית שלנו.

 ... :ליאת בלום

אז מה אבל הוא לא מחייב לרכוש משדר אחד, גם אם היה זוכה וגם אם  :ערן הורן

 היה נחתם הסכם, המכרז לא מחייב לרכוש משדר אחד.

 : מתי הם האמורים להיות מותקנים?דוד חיון -יו"ר כספים

 לא, לא, אני לא מדברת על הרכישה, אני מדברת על ביטול המכרז. :ליאת בלום
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 לא מבטלים שום דבר. מתי הם אמורים להיות מותקנים? :דוד חיון -ר כספים"יו

 זה תהליך ארוך, וזה מותנה גם בהסכם תחזוקה. :ערן הורן

 ?2014אז מה יקרה אם נחתום את ההסכם בתחילת  :דוד חיון -ר כספים"יו

 לא יקרה. :רן הורןע

 תשמע בגדול עוד פעם... :נמרוד לב

אבל שמעת מה הוא אמר לך, זה גם ככה משהו תהליך ארוך  :דוד חיון -ר כספים"יו

 משהו זה לא תרגיש את זה מחר.

 הרבה יותר ממה שהוא צריך להיות. נסחבהוא  תקשיב זה תהליך שכבר :נמרוד לב

 הליך שנסחב?הוא נסחב? זה ת :דוד חיון -ר כספים"יו

ודאי, מלכתחילה היה צריך להיות ... זה רשות ציבורית, מה אתה מדבר?  :נמרוד לב

לא יכול להיות מצב שמישהו שיושב בפריפריה הוא שווה פחות ממישהו שיושב 

 ב...

אבל אנחנו לא עוצרים את המכרז, אנחנו רק משהים אותו  :דוד חיון -ר כספים"יו

 .13בסוף במקום  2014קצת, אנחנו ... 

 .אני לא אתן את ידי להשהיה של הדבר הזה :נמרוד לב

 : ...דוד חיון -יו"ר כספים

אני הבנתי, מבחינה קונספטואלית בשום מחיר אני לא אתן את ידי  :נמרוד לב

בכל דבר חבר'ה, לא אקצץ  למשהו שהולך לפגוע במישהו שיושב בפריפריה. אני

 בזה.

שזה לא יבוא לידי ביטוי ממילא אולי רק עוד אומרים לך  :דוד חיון -ר כספים"יו

 שנה, זה מה שערן אומר.

 זה לא משנה לי. :נמרוד לב

אם לא יהיה לך רדיו ולא יהיה לך  לי? מה זה זה לא משנה :דוד חיון -ר כספים"יו

... 

אז אני מקים תשתית שתהיה לדורות הבאים. זה לא קשור למה שאתה  :נמרוד לב

 מקים פה תשתית שהיא תשתית ישראלית.משדר אתה לא מבין? אתה 
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אני לא בטוח שרשות השידור בשלהי ימיה אם זה המצב צריכה  :אמיר גילת -יו"ר

 לעשות...

  )מדברים ביחד(. אגב ... :דוד חיון -ר כספים"יו

עכשיו על תוכן, אתה פה לא מדבר  אני אבל אתה מדבר על התשתית שזה :נמרוד לב

 מדבר על תשתית שהיא נשארת.

תקשיב רגע, אם הרשות... יש הודעה פורמאלית שהולכים לבחון  :אמיר גילת -יו"ר

את הרפורמה, אין רפורמה, אוקי? נקודה. עכשיו השאלה לאן אנחנו הולכים מפה 

מה שלא תעשה לא יהיה לך  2013, אוקי? עכשיו 2014 -וקל וחומר ל 2013 -ל

. 2013 -משדר עומד ב משדרים, מה שלא תעשה עד שהתהליך יושלם לא יהיה לך

אנחנו לא יודעים מה קורה ברשות השידור, יש אופציה שהיא תישאר  2014 -ב

 ויעשו את הרפורמה יאשרו את הרפורמה כזו או אחרת.

 לא על ... 1... מדברים על סגירת ערוץ  טעות סליחה אמיר יש פה :יוני בן מנחם

מאיפה אתה יודע? מאיפה  תרשו לי, תרשו לי,רגע סליחה רגע  :אמיר גילת -יו"ר

 אתה יודע?

 זה ספקולציות וזה ספקולציות. :יוני בן מנחם

אני באמצע התיאור סליחה אתה לא מדייק, סליחה. יש אופציה  :אמיר גילת -יו"ר

חזרה למשדרים לא יקרה כלום, מה שלא  2013, אני אומר עוד פעם 2013 -שב

ציות הבאות, שרשות יש אופ 2014 -. ב2013 -תעשה לא יוקם שום משדר ב

השידור תמשיך לפעול במתכונתה הנוכחית עם או בלי רפורמה כזו או אחרת, 

שתיים שהיא תיסגר לחלוטין רדיו וטלוויזיה, ושלוש שהיא תישאר רק 

 זה השלוש האופציות על השולחן. ויישאר הרדיו,הטלוויזיה 

גרו? איפה האופציה ניין של הרדיו והטלוויזיה ייסאיפה נכנס לך העמ :יוני בן מנחם

 ..שהרדיו והטלוויזיה.

לא הוזכר בשום מקום, יש שלוש אופציות תיאורטיות, יש שלוש  :אמיר גילת -יו"ר

 אופציות תיאורטיות. )מדברים ביחד(. אני אומר תיאורטית יש שלוש אופציות.

אז לפי הגישה הזאת אז למה להשקיע בהפקות מקור שבעוד שנה  :מיקי מירו

 שנתיים?
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 אבל מי אמר שאני עושה ספקולציות? :אמיר גילת -ריו"

 לא אבל לפי... :מיקי מירו

מיקי אני לא רוצה להגיד מה אתה מדבר, כי אבל אתה מדבר,  :אמיר גילת -יו"ר

מיליון שקל, נקודה. )מדברים  90הפקות מקור זה חוק אני חייב, חייב להשקיע 

 איפה לשדר.אין לך רדיו לא יהיה  לך ביחד(. אבל אם לא יהיה

 אני שואל שאלה עקרונית, אני מבין מה אתה אומר. :נמרוד לב

 אבל אם לא תהיה טלוויזיה? :מיקי מירו

 ., לפי מה שאתה אומררגע שנייה, שנייה :נמרוד לב

 אז שיתקנו את החוק. :אמיר גילת -יו"ר

אני מבין מה אתה אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני  ,שנייה :נמרוד לב

בפועל לא תהיה שום פגיעה  את הסעיף הזה, ל שוב, בהנחה שאנחנו מקבליםאשא

 ושום דחייה בנושא המשדרים, זה מה שאתם אומרים?

 לא עוצרים את המכרז בינתיים. :דוד חיון -ר כספים"יו

 לא עוצרים, אין לך עלות כספית. :אמיר גילת -יו"ר

 הכל בסדר? :נמרוד לב

 נכון. :אמיר גילת -יו"ר

 זאת אומרת לא יהיה לנו עיכוב אפילו של שנייה בדבר הזה? :לבנמרוד 

 נכון. :אמיר גילת -יו"ר

 אוקי, דיגיטציה לא נפגעת? :נמרוד לב

 לא. :אמיר גילת -יו"ר

 מדיה דיגיטאלית? :נמרוד לב

 לא נגענו. :ערן הורן

 כמה מתוקצב? :נמרוד לב

 שמונה מיליון שקל. :ערן הורן

 )מדברים ביחד(. לא היינו אז בעשרה?שמונה מיליון?  :נמרוד לב

 מה מתוקצב? מה? :דוד חיון

 איזה ארבעה? :נמרוד לב
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 נמרוד אתה שואל ... )מדברים ביחד(. :אמיר גילת -יו"ר

נמרוד, נמרוד אתה רואה עכשיו את הרשות ... מוציאה  :דוד חיון -ר כספים"יו

בדיוק? על מה? בפועל ארבעה מיליון על מדיה דיגיטאלית עד סוף השנה? איך 

 איפה?

 רפורמה. אנחנו ביקשנו לעשות מבנה ארגוני חדש שהוא לא תלוי :נמרוד לב

אבל העובדים האלה עוד לא, עוד לא שכרו עובדים. כמה  :דוד חיון -ר כספים"יו

 שכרו?

 יש חדשים.לא יודע אבל  :ערן הורן

 כמה? כמה הם עולים? :דוד חיון -ר כספים"יו

 חמישה. :דוברת

 אנחנו ביקשנו ...  :לבנמרוד 

אמיתי? לא יודע, מי צריך לענות על  2013 -נו זה יהיה לך ב :דוד חיון -ר כספים"יו

 זה?

 הלאה עזוב תמשיך. :נמרוד לב

 תמשיך. :אמיר גילת -יו"ר

 אז מה לעשות עם התקציב? :דוד חיון -ר כספים"יו

 אל תיגע בזה. :נמרוד לב

אבל אני יכול להשתמש בו לדברים אחרים  לא ליגוע בו? :דוד חיון -ר כספים"יו

 בינתיים. 

תראו לגבי השעות אני אומר ככה, א' צריכה להיות התייעלות,  :אמיר גילת -יו"ר

היום למה צריך  למשל במצב הנוכחי ,אני אגב לא דיברתי גם על מבט לחדשות

 אני מדבר כי ,זה שאין מגיש קבוע שני מגישים למבט? ואני לא נכנס פה לשמות.

זה גם ועדת תוכן וגם ועדת כספים. זה שאין מגיש קבוע למבט עדיין, זה תקלה 

...  פה זה שבפועל יש היום שני מגישים, למה? אולי אפשר לחסוך .מספר אחת

 את הנושא של... סתם דוגמה הזכיר פה המנכ"ל

 מגישים זה מכפיל את הרייטינג. :דוד חיון -ר כספים"יו
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הנושא של התקינה של שבת אמרתי דגם אם מצבנו היה וכל  כן. :אמיר גילת -יו"ר

מיליון שקל אנחנו חייבים להתייעל בשבת, לא יכול להיות שאנחנו  400פלוס 

ואנחנו חייבים לתקן את זה עם  .מוציאים כל כך הרבה סכומים על עבודה בשבת

ובלי תקציב גרעוני. אז זה באשר לשבת.  יגירעונאו בלי רפורמה, עם תקציב 

הנוספות אנחנו שומעים שכבר נלקח בחשבון פה, אז לצורך העניין אנחנו  השעות

 לכןכשיו נשאר לנו יש לנו פה לוח שזהו ע תמיד מבורכת. לא נוגעים, כי התייעלות

ובשביל לקבל החלטות פה איך אנחנו רוצים  זה ועדה משותפת ולא רק כספים,

איכשהו לייצר תחושה  לראות, אני עוד פעם מתחבר לעניין הזה אם אנחנו רוצים

של רשות השידור רלוונטית, אז כדאי באמת להשקיע סכומים עכשיו במסך 

ובדברים שיראו עכשיו במסך בהפקות פנימיות, כדי שאיך שהוא אולי עוד נאותת 

הנה אנחנו פה תראו מה אנחנו שווים ולמה כדאי להשאיר את השידור הציבורי. 

אז אנחנו רק מחזקים את אלה  ,ח רעכי אם אנחנו עכשיו נעשה לוח שהוא לו

 שרוצים לסגור את רשות השידור.

אנחנו נעשה בנפרד, כי הכל פה הלך על  על הלוח אני מציע שאת הדיון :נמרוד לב

 הקטע של הכספים וקובי הלך, וכדאי שנעשה את הדיון הזה בצורה ממצא, נכון?

 בסדר, רק מה עם לוח... :אמיר גילת -יו"ר

 לא אבל למתי הלוח הזה? :חיון דוד -ר כספים"יו

 אוגוסט.לוח  :אמיר גילת -יו"ר

 ...28 -נו מה אז בחיאת נמרוד, לא נאשר ב :דוד חיון -ר כספים"יו

אז אתה רוצה עכשיו לעשות דיון חמש דקות על אם זה לוח החלומות וכל  :נמרוד לב

 זה?

וכנית הקיץ זה יש לך את תוכנית הקיץ זה המרכזי, התלא,  :דוד חיון -ר כספים"יו

 מה יש פה? הדבר המרכזי. זה כלום,

 המנכ"ל מי יכול להציג את הלוח? :אמיר גילת -יו"ר

 זה לוח חלומות של כל התקציב? :נמרוד לב

 ...את זה לא אני אמרתי זה המנכ"ל אמר  :דוד חיון -ר כספים"יו

 למה אתה אומר שהמנכ"ל אמר? )מדברים  ביחד(. :יוני בן מנחם
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 זה היה במירכאות, לוח החלומות במירכאות. תראו לגבי הלוח. :גילת אמיר -יו"ר

 לא אבל צריך לסגור את התקציב או שאנחנו לא סוגרים? :דוד חיון -ר כספים"יו

 .איך שאתה רוצה :אמיר גילת -יו"ר

אני לא רואה שאנחנו יכולים לסגור את זה, נצטרך להמשיך  :דוד חיון -ר כספים"יו

אבל איפה  לפני שערן יצא, אמת נצטרך להמשיך את הדיוןאת הדיון, על זה ב

 8-10יש לנו עדיין מחסור של  וינסה לחזור אלינו, ערן? יעשה קצת שיעורי בית

  מיליון.

 בסדר אז בוא נראה... :אמיר גילת -יו"ר

אם אתה מוריד את המשדרים אז יש לנו מחסור של שישה  :דוד חיון -ר כספים"יו

 ת המשדרים כמה נשאר?מיליון, ערן תוריד א

 אני לא חושב שאפשר ... :ערן הורן

 כמה אתה משאיר בפיתוח? :דוד חיון -ר כספים"יו

 עשרה מיליון בערך. :ערן הורן

 חמישה מיליון? ודיגיטציה כמה זה ,עשרה מיליון בפיתוח :דוד חיון -ר כספים"יו

 צריך לשאול את רפי. :ערן הורן

 השנה? את הדיגיטציה משלמים את הכלרגע אבל  :דוד חיון -ר כספים"יו

 צריך לשאול את רפי. :ערן הורן

 )מדברים ביחד(. גבייה?בתחזית המה  :אסתי אפלבאום

 : ...דוד חיון -יו"ר כספים

 לא יודעת, מה תחזית גבייה? :אסתי אפלבאום

 לא, הוא הגדיל. :דוד חיון -ר כספים"יו

 זוכרת.הוא הגדיל, הוא אמר ... זה אני  :אסתי אפלבאום

 לא, זה גולם. :דוד חיון -יו"ר כספים

 זה כבר מגולם בפנים? :אסתי אפלבאום

 מגולם, כל ישיבה אנחנו מוצאים עוד מיליון ועוד מיליון. :דוד חיון -ר כספים"יו

 בא היום. בגלל זה הוא לא :אמיר גילת -יו"ר

 בגלל זה הוא לא בא? :דובר
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ל ישיבה אנחנו אומרים לו עוד מיליון. כי כבגלל זה אבי לא בא  :אמיר גילת -יו"ר

 טוב לגבי הלוח.

 היום באו רק אלה שמוציאים מאיתנו כספים. :דוד חיון -ר כספים"יו

 בוא, בוא נתקדם לכיוון הלוח. :אמיר גילת -יו"ר

 מה? רגע מה הסגירה? :אסתי אפלבאום

 זהו לא הבנתי מה הוחלט. :דובר

 ת.אין לנו הרבה אפשרויו :אמיר גילת -יו"ר

 מה כמה אתה משאיר בפיתוח בתסריט המינימאלי ערן? :דוד חיון -ר כספים"יו

 עשרה מיליון שקל. :ערן הורן

 לא, אבל יש שמה דיגיטציה חמש. :דוד חיון -ר כספים"יו

שזה לא משדרים  אי אפשר למצוא עשרה מיליון 750 -מתוך ה :אסתי אפלבאום

 ... ולא

 חנו שולחים את ערן לעשות שיעורי בית.בשביל זה אנ :דוד חיון -ר כספים"יו

 אז זה כבר אחרי שיעורי בית או לפני ערן? :אסתי אפלבאום

 זה אחרי שיעורי בית. :דוד חיון -ר כספים"יו

 מה? :אסתי אפלבאום

 אנחנו בחופשה. :מיקי מירו

 מה? :פלבאוםאאסתי 

 גם וגם. )מדברים ביחד(. :דובר

 בחופשה מרוכזת נכון?היית  :מיקי מיקו

 טוב רבותיי מה עם הלוח טלוויזיה? :אמיר גילת -יו"ר

אז רגע בוא נעשה מסודר, אז אני מבקש אנחנו רוצים שבוע  :דוד חיון -ר כספים"יו

הבא ברוח הדברים שאמרנו היום לחזור ולדון, אני מזכיר את ההחלטות מאחר 

נחנו שלא העובדים הביאו למצב של היום אנחנו לא פוגעים בעובדים לחלוטין, א

מחזירים בחזרה את כל מה שקוצץ. אנחנו לא פוגעים כהוא זה בתוכן, משאירים 

אחרי כל השינויים שעשינו  במתכונתו המלאה ואף משדרגים אותו.את התוכן 

מיליון שקל בערך, ואנחנו מבקשים מסמנכ"ל הכספים  11אנחנו בחוסר של 
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ים, בלשכות במטה, מיליון שקל 11לנסות ולהביא תוכנית התייעלות בשיעור של 

שינויים ארגוניים שבוצעו ואולי לא היו צריכים להתבצע, לא על חשבון העובדים 

 ולא על חשבון התוכן.

על חשבון הפיתוח, אני אומר יבוא ...  שנושא אני מה שמטריד אותי זה :נמרוד לב

 לכם תאמת זה מאוד מטריד אותי.

, אנחנו נכון לעכשיו 2014 -יהיה באבל אנחנו לא יודעים מה  :דוד חיון -ר כספים"יו

 .2013מסתכלים על 

ואומר. שנייה אני מקבל את  , ושוב אניאני מבין ואני אמרתי את זה :נמרוד לב

 ... בהנחה שדברים ייפתרוההיגיון ... אחריות שלנו לדורות הבאים 

 אבל אולי לא רוצים שנהיה אחראים על הדורות הבאים? :דוד חיון -ר כספים"יו

 .על הדורות הבאים כרגע לא רוצים שנהיה אחראים :אמיר גילת -יו"ר

אתה יודע אני תמיד רואה את זה, אני תמיד רואה את זה שיכול להיות  :נמרוד לב

 אז למה פגעתם בפיתוח.שברגע שיעבור המשבר יבואו ויגידו לנו 

 אבל זה מה יש. :דוד חיון -ר כספים"יו

 אתה לא יודע מה יהיה מחר. :דוברת

 סיימת את ההחלטה?בוא נעבור, טוב דוד  :אמיר גילת -ריו"

 אתם מקבלים את זה? הצעת ההחלטה מקובלת על כולם? :דוד חיון -ר כספים"יו

 כן. :אמיר גילת -יו"ר

 .ערן :דוד חיון -ר כספים"יו

 מה הצעת ההחלטה? :דובר

 טוב תחזור על ההצעה... :אמיר גילת -יו"ר

 נחליט? אנחנו שהוא חוזר אלינו ואז :נמרוד לב

 מיליון. 11הוא חוזר אלינו עם קיצוץ של  :דוד חיון -ר כספים"יו

מיליון שאין פגיעה בתוכן ואין  11 -את ה אחר לא, שהוא יביא לנו ממקור :דוברת

 פגיעה בעובדים.

 טוב לגבי הלוח, המנכ"ל בבקשה. :אמיר גילת -יו"ר
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ברצועות,  שני שינויים עיקרייםשמונה, )מדברים ביחד(. יש פה יש פה  :יוני בן מנחם

ברוח הקיץ שהיא תוכנית קיץ יומית, תוכנית זה , "פתוח "הכל תוכנית אחת זה

, זה מתשע עד "אורחים לקיץ"הרצועה השנייה זה האורחים, ומה שביקשתם. 

 את זה שבוע שבוע? עשר. אתה ביקשת

 אני מזכיר גם למה מפני ש... שבוע שבוע, כן :אמיר גילת -יו"ר

 שידורי הספורט. :י בן מנחםיונ

כן, עכשיו תראו אתמול למשל לא שודרה מהדורת החדשות, ואני  :אמיר גילת -יו"ר

לא זוכר שאנחנו אישרנו להוריד חדשות, אתמול חדשות השבת לא שודרו, ואני 

 חוזר ואומר...

הורידו חדשות בשביל מוקדמות של קפיצות למים, חוסר  :דוד חיון -ר כספים"יו

 דעת.שיקול 

עוד פעם לא שודרה אז שזה חמור מאוד... )מדברים ביחד(.  :אמיר גילת -יו"ר

אתמול מהדורת חדשות, לא היה אישור להוריד את מהדורת החדשות, לא היה 

 שום הצדקה, רגע שנייה דוד, לא היה שום הצדקה להוריד.

 ... קפיצות למים. :דוד חיון -ר כספים"יו

 של ספורט, מדובר על מוקדמות של קפיצות או משהו שנייה רגע, :אמיר גילת -יו"ר

חידוש המשא ומתן המדיני  ,קל וחומר שהחדשות המדיניות היו חשובות מאוד

וכו'. זאת אומרת אני לא רואה פה שום הצדקה להוריד את החדשות. ואני אומר 

בצורה מפורשת ועדת התוכן אינה מאשרת אי שידור מהדורת החדשות מידי יום 

 -אחרת כל יום ביומו ב ,אלא אם כן מביאים לפתחנו בקשה מיוחדת 19:52בשעה 

 מהדורת חדשות ... 19:52

 זה נאמר במפורש בישיבה הקודמת ... ישב פה. :דוד חיון -ר כספים"יו

זה זלזול במאזינים ברדיו פותחים את המהדורה בשמונה וחצי,  :אמיר גילת -יו"ר

 ישי.פתאום בשמונה וחצי הופ נגמר וגם ביום ש

 איזה מהדורה? :דובר

 מבט. :אמיר גילת -יו"ר

 גם אם החדשות לא נגמרות בשמונה וחצי. :דוד חיון -ר כספים"יו
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אז "קול ישראל" משדרת  19:52 -וביום שישי שהיומן מתחיל ב :אמיר גילת -יו"ר

שאמא שלי למשל מאוד אוהבת, אבל בשמונה  הוד מוזיקה קלאסית של גדעון

 ,מוזיקה קלאסית תאמצע היומן, למה? זה שמונה דקות פחובוא נצטרף ליומן ל

אנחנו פשוט מזלזלים פשוט להתאים את עצמו לטלוויזיה,  וגם הרדיו חייב

 בצופים, פתאום בשמונה מכניסים אותם לאמצע היומן.

שאולי אני מזלזל במאזיני  על זה אתה יכול גם להסתכל  אבל אמיר :מיקי מירו

 הרדיו?

בסדר אבל יש החלטות של ועדת תוכן ונא למלא את החלטות  :אמיר גילת -יו"ר

 ועדת התוכן.

 בסדר אבל יש גם צדדים... :מיקי מירו

כי יש החלטה של ועדת תוכן, ואני  ,אבל אנחנו לא בוויכוח עכשיו :אמיר גילת -יו"ר

 מבקש שהמהדורה...

 ... :יוני בן מנחם

 זה לא עניין של ויכוח... :מיקי מירו

 .למלא אבל עזוב עכשיו אני מבקש, לא מבקש דורש:גילתאמיר  -יו"ר

 רגע מותר לי להגיד את דעתי? :מיקי מירו

לא, לא עכשיו כי זה לא הנושא עכשיו, אני רק הערתי את זה  :אמיר גילת -יו"ר

לא ייתכן שמהדורת, אתה אומר פה אני לוקח את החוק  ביום שישי.כדרך אגב ... 

 לטה של ועדת תוכן., את הדין לעצמי, יש החלעצמי

 לא אין חוק. :מיקי מירו

יש החלטה, יש החלטה של ועדת תוכן, ואני מבקש שכל יום מבט  :יו"ר אמיר גילת

 בטלוויזיה ובמקביל ברדיו מבלי לזלזל בצופים. 19:52מהדורת החדשות של 

 זה נעשה, זה נעשה. :מיקי מירו

 לא נעשה, עובדה שלא נעשה. :אמיר גילת -יו"ר

 ביום שישי אתה אומר, אני אבדוק את זה. :רומיקי מי

 אז אמרתי מידי יום, יום שישי זה לא נעשה. טוב ויש עוד ימים :אמיר גילת -יו"ר

 שזה... 



 פיםתוכן+כס
21.7.13   

  47 
 

 אמרת לי רק ביום שישי? אני לא הבנתי. :מיקי מירו

 , יש פה שני דברים שהתערבבו.טלוויזיה כל יום :אמיר גילת -יו"ר

 ה לשמונה.יש כל יום בשמונ :מיקי מירו

בסדר אני לא מדבר, עכשיו מדבר על טלוויזיה, טלוויזיה כל יום  :אמיר גילת -יו"ר

וברדיו אם יש החלטה של ועדת תוכן, ושוב מה  ., אתמול לא היה19:52 -שיהיה ב

זה החלטה בשבילי? אנחנו רוצים הרי לשדרג את מהדורת מבט ואת היומן וכו', 

אני עושים שאנחנו נכנסים בשמונה? בואו  איזה שיווקלמה לא ל... וכו', אז 

תצטרפו אלינו ליומן שהתחיל לפני שמונה דקות, זה מה שהיה ביום שישי 

 האחרון.

 הבעתי את דעתי על העניין הזה. :מיקי מירו

אבל היא לא התקבלה וזה גם לא רלוונטי כרגע, אתה רוצה תעלה  :אמיר גילת -יו"ר

כרגע אני מעיר על כך שהחלטות ועדת  את זה בפורום אחר. אבל אני רק מעיר

 19:52 בטלוויזיה התוכן לא מיושמות, ואני דורש שההחלטות ייושמו ושמידי יום

וברדיו ממשיך יוצא מאוחר,  שזה יום שישי, יוצא עד שמונה וחצי חדשות

 במקביל שידור מקביל.

 ."הכל פתוח"לגבי  :יוני בן מנחם

 כן. :יו"ר אמיר גילת

 ... :יוני בן מנחם

 זה אולפן קיץ פתוח כזה? :אמיר גילת -יו"ר

 זה מתחיל במהדורה אם אני לא טועה ...... עם כן, חברת החדשות  :יוני בן מנחם

 וזה ... :אמיר גילת -יו"ר

 נמל הבית מה שנקרא. כן ... אורחים לקיץ זה :יוני בן מנחם

 שזה ... :אמיר גילת -יו"ר

 כן. :יוני בן מנחם

וקי, יש עוד הערות על הלוח? יש לי פה כמה דברים קטנים שאני א :אמיר גילת -יו"ר

 אולי אעלה את זה בכתב תראו. דוד, דוד ברשותך.

 מתי נגמר ... :דוברת
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 .17יש עוד זמן בפרק  :אמיר גילת -יו"ר

 .18 :יוני בן מנחם

 .17 :אמיר גילת -יו"ר

 .17סליחה  :יוני בן מנחם

 .26יש  :דוברת

יש פה כל מיני דברים קטנים, למשל דיברנו על זה שיום  תראו :אמיר גילת -יו"ר

שישי, זה לא אני דיברתי אלא מנהל חטיבת התוכניות דיבר על זה שיום שישי 

יום ישראלי, ואני מסכים לחלוטין. אז אחרי הסרט הישראלי יש עוד פעם 

סימפסון ועוד פעם "חסרי בושה", והוא אמר שהוא ישים תכנים ישראליים. אז 

כי כך הוא בעצמו שישי יהיה ישראלי ביום שישי בערב, קן את זה שיום נא לת

לא נראה, א' זה קבור שמה בשבת בשתיים וחצי, ושתיים  sixty minutesאמר. 

 לא נראה לי שתוכנית...

 ... משפיע על זה זה :דוד חיון -ר כספים"יו

תתחיל  sixty minutesרגע ולא נראה לי גם תוכנית שקוראים לה  :אמיר גילת -יו"ר

בחצי, זאת אומרת זה תוכנית של שעה  של שעה עגולה כזאת, אבל זה שיבוץ 

לקוי גם מבחינת היום וגם מבחינת השעה, אז כדאי לתקן את זה. ויום שבת של 

השלישי לחודש למשל יש שידור חוזר של מחר שבת עם יעקב כהן ושמואל 

נוע, אז שידור חוזר של מה סרט קול אין וילוז'ני, אבל אין אותה ביום שישי כי

 זה?

 חוזר. ידורש :דוד חיון -ר כספים"יו

שאין פוליטיקה ובחצות יש יום  אז אותו דבר פוליטיקה, יש :אמיר גילת -יו"ר

בשישי לאוגוסט. וחוץ מזה יש הרבה חוסרים של  ,שידור חוזר של פוליטיקה

ם יבואו, הרבה פרטים יבואו פרטים יבואו, אנחנו לא יכולים לאשר לוח של פרטי

כלומר אם הנהלת הטלוויזיה לא יודעת מה  .מקומות יש חורים של פרטים יבואו

היא משדרת בעוד שבועיים אז אולי ככה אנחנו נראים, אני לא מבין מה הבעיה 
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לכתוב מה משודר בשישי בשבע בערב. וזה חוזר על עצמו, זה חוזר על זה כמה 

 רטים יבואו.פעמים, תסתכלו על הלוחות כל שבוע יש פ

 זה סדרה.  :דוד חיון -ר כספים"יו

 12עכשיו גם הופעה כתוב ביום שני חמישי באוגוסט וביום שני  :אמיר גילת -יו"ר

באוגוסט בעשר בלילה הופעה, לא כתוב איזה הופעה, בכוונה ביקשתי לראות לוח 

זר, כדי שנראה מה משודר, אבל לא קיבלנו לוח מלא, וכו', וכו'. השידור החו ...

...  קיםמאחורי הקלעים שהוא בא מיד אחרי שני פר "עולם קפוא" למשל יש

ולא לשים אותו  "עולם קפוא"הייתי שם את זה במקום אחר כדי לקדם את 

אחרי שהוא נגמר. אבל אלה הערות. "מחוץ לקופסא" למשל פתאום מופיע אחרי 

וץ לאוגוסט יש "מח 25 -ארבעה שבועות למשל שהוא לא שודר פתאום ב

 לקופסא". כל מיני דברים כאלה שאני לא מצליח להבין.

 כי נגמר הספורט. :לינדה בר

אוקי אז אני מציע ככה לאשר עקרונית את הלוח על בסדר אבל,  :אמיר גילת -יו"ר

מה שנאמר פה על תוכניות הקיץ החדשות, על סרט הקולנוע יום שישי, ולהשלים 

 את החוסרים במה שכתוב.

 יש?₪ הכסף ללוח הזה שני מיליון ו :יוני בן מנחם

... אבל בעיקרון ההחלטות  משלימים שבוע הבא אנחנו :דוד חיון -ר כספים"יו

ואי פגיעה  ... גם יאמץ את זה, זה נושא שהתקבלו אני מעריך שהוועד המנהל

  בעובדים.

 טוב עוד הערות? טוב אני נועל את הישיבה.  :אמיר גילת -יו"ר

 

 


