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 2 10.2.2013תל אביב, 

טוב, אני פותח את ישיבת ועדת התוכן. אני מתנצל  :ר אמיר גילת"היו

ורום לאישור לוח משדרים. אני רים שאינם קועל האיחור. נוכחים בחדר ארבעה חב

 מקווה שמייד ימצא גם החמישי. בינתיים נתחיל עם נושא של אישור הפקות. 

אמיר, אני רוצה להגיד משהו בבקשה לפני שאתה  :לינדה בר

מתחיל את הישיבה. אני רוצה לציין לפרוטוקול שפעם נוספת לא הוזמנתי לישיבה 

בה מאוד, קשורה ישירות לעבודה שלי. צורת הזאת, ישיבה שהיא בהחלט חשו

ההתנהלות הזו מחבלת בעבודה שלי, אבל היות והרשות יותר מדי חשובה לי והיות 

ומבחינה מקצועית אני לא יכולה להרשות לזה לקרות, אז אני הגעתי בכל זאת 

לישיבה ושמתי את כל ענייני האגו בצד, ואני מציעה גם לאחרים לנהוג בצורה הזו, 

ת מי שהרשות חשובה לו כמו שהיא חשובה לי. אני מבקשת שזה ירשם לפחו

 בפרוטוקול. 

 תודה. אנחנו את העניינים האלה לא נפתור כרגע :ר אמיר גילת"היו

לא רוצה לפתור, אני רק רוצה שידעו כולם שאני  :לינדה בר

 לא הוזמנתי לישיבה של ועדת התוכן. 

 . דקות 60י לגבי אישור הפקות. לגב :ר אמיר גילת"היו

, משודר בהצלחה. אנחנו CBSסדרה של  :נועם שגב

משתמשים כגורם מזמין עבור חטיבת החדשות. התוכן משמש גם כשידור בתור 

משבצת עצמאית של התכנית. גם חלקים ממנה.... לתוכניתו של יעקב אחימאיר, 

וכן רואים עולם. נדמה לי שהוא גם הזכיר את התכנית הזאת באחד מדיוני ועדת הת

הקודמים. אנחנו מבקשים לחדש את ההסכם איתם, לשלוש שנים. אנחנו מגדילים 

את מספר השידורים כדי לאפשר לנו יותר גמישות בשידור, גם בערוץ, גם בתכנית 

 ב... 5%, וישנה עליה של 33שלו וגם בערוץ 

אוקי. יש מישהו שמתנגד מחברי הועדה לשיבוצה  :ר אמיר גילת"היו

לא נמליץ לאשר. נו בלוחות משדרים עתידיים? כי אם כן אז אנח של התכנית הזאת

אם אין התנגדות, אז מבחינת התוכן, ועדת התוכן מאשרת את המשך שידור 

 הסדרה. זה גם מופיע, אני מניח, בלוח השידורים.

 כן, כן. :נועם שגב
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 3 10.2.2013תל אביב, 

אוקי. אז זה מאושר מבחינת ועדת תוכן. הועד  :ר אמיר גילת"היו

תדון בזה לאחר  250זה כפוף להחלטת ועדת תוכן. טוב, אז ועדת המנהל אישר את 

 אישור ועדת תוכן. 

מונחת לפנינו בקשה של מחלקת הילדים לאשר את ההתקשרות עם צפריר 

. מדובר קופטשקוכינובסקי להפקת שלושה פרקים נוספים של 'חג שמח עם הדוד 

אחר וט"ו בשבט כבר ט' באב, ומ-בהפקת פרקים מיוחדים לט"ו בשבט, ל"ג בעומר ו

 היה, אנחנו מדברים על ט"ו בשבט שנה הבאה. כן, בבקשה עליזה.

פרקים, סדרה  10, כבר צילמנו קופטשהדוד טוב,  :עליזה דיין חממה

חווייתית, משעשעת, ערכית, סוגה עילית. הסדרה זכתה גם לרייטינג גבוה וגם 

 לביקורות מעולות, שהבאתי אותם איתי, מי שרוצה לראות. 

 כן, כן, תגידי נתוני רייטינג. :ר אמיר גילת"היו

נתוני רייטינג דווקא לא הבאתי אבל במצטבר בחג  :עליזה דיין חממה

האחרון, נדמה לי שזה היה ראש השנה, שידרנו את הפרק על ראש השנה שלוש 

רייטינג, שבשביל רצועת הילדים זה רייטינג  4%פעמים, ובמצטבר הוא הגיע לכמעט 

בכלל בשבילנו. זהו. אני חושבת שנורא חשוב לחנך את הילדים בצורה  מאוד גבוה,

עושה את זה  קופטשמשעשעת וערכית, להנחיל להם ערכים של מסורת ומורשת, ו

בצורה מאוד חיננית ומאוד 'קולית'. סתם אני מקריאה לכם: "זו הברקה שנועדה 

 להצדעה".

אן. לא נתייחס לא משנה, כי ביקורות יש לכאן ולכ :ר אמיר גילת"היו

לביקורות לא לכאן ולא לכאן, כי אנחנו לא נקבל החלטות על סמך ביקורות 

בעיתונות. לפעמים זה ככה ולפעמים זה ככה, אז לא נקריא ביקורות בעיתונות רק 

 יואב, אתה רוצה להוסיף?אומרים, זה מגניב. כש

לא. אני בעד כמובן. אני חושב שהסדרה היא בגובה  :יואב גינאי

יים. היא מדברת בשפה מאוד עכשווית. הוא אהוב כדמות, והוא מעביר את העינ

המסרים שבדרך כלל מסרים, מעבירים אותם בבית ספר בצורה פדגוגית, באופן 

 הרבה יותר פשוט וקל. 
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ככלל, אני רוצה להגיד עוד משהו באופן כללי על  :עליזה דיין חממה

ים לב קצת יותר לתוכניות ילדים תוכניות ילדים לנוער. אנחנו חייבים להתחיל לש

 ונוער, קצת יותר להשקיע ברצועה שלנו. 

 חכי עם הדבר הזה עוד שתי דקות. :ר אמיר גילת"היו

 טוב.  :עליזה דיין חממה

 תגידי את זה בלוח המשדרים. :ר אמיר גילת"היו

 טוב.  :עליזה דיין חממה

 ממתי משדרים את התכנית הזו? :עאטף כיוף

בחגים. כל חג משדרים את הפרק הרלוונטי לו,  :עליזה דיין חממה

זה ובגלל שאין לנו הרבה דברים חדשים, אז בדרך כלל משדרים את זה כמה פעמים. 

 תוכניות שמצולמות בחוץ, מאוד שונות מכל מה שיש לנו.

אתם מבקרים במוסדות חינוך? אני שואל את  :עאטף כיוף

 השאלות כי הרקע שלי הוא חינוך.

אנחנו לא מבקרים במוסדות חינוך, אנחנו מצלמים  :ממהעליזה דיין ח

 בחוץ במקומות שהם קשורים לנושאים שאותם אנחנו מצלמים. 

 הנושאים אטרקטיביים לילדים? :עאטף כיוף

מאוד אטרקטיביים כי ילדים מאוד אוהבים את  :עליזה דיין חממה

 זה. אנחנו רואים את זה ברייטינג.

לפורום הזה אבל מתקציב התמהיל,  זה אמנם לא :ר אמיר גילת"היו

 זה מהסוגה עילית?

 סוגה עילית.  :יואב גינאי

 אבל מאיפה אתם לוקחים?  :ר אמיר גילת"היו

 דוקו. זה לא הרבה כסף. זה סכום יחסית נמוך.  :יואב גינאי

 טוב. הערות? זה משלים לנו את כל חגי ישראל? :ר אמיר גילת"היו

 כן. :עליזה דיין חממה

 יש לך מה להגיד? :יר גילתר אמ"היו
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. אין לי מה 250-אני צריך לדבוק בהתנגדותי ב :דוד חיון

 להגיד.

 דנו בזה כבר? 250-ב :ר אמיר גילת"היו

אני חושב שהפוך. דין וחשבון את נותנת לנו ולא  :דוד חיון

 אני לך. 

 לא, מעניין אותי לדעת.  :עליזה דיין חממה

 אני מתנגד לתכנית.  :דוד חיון

 ?250-זה היה ב :ר אמיר גילת"היו

 כן.  :עליזה דיין חממה

 זה אושר כפוף לתוכן? :ר אמיר גילת"היו

 בכפוף להחלטת ועדת תוכן.  :עליזה דיין חממה

 לא בטוח.  :דוד חיון

 אתה בעד? :ר אמיר גילת"היו

 אני בעד. תנו לי תאור לגבי התוכן. :יעקב נווה נווה

שמסתובב עם שני  פטשקוהוא דוד  קופטש :עליזה דיין חממה

האחיינים שלו. זה כאילו דוד שמסתובב עם שני האחיינים שלו ודרך כתבי סתרים 

הם מגיעים לכל מיני מקומות שקשורים לחג הספציפי. לדוגמא, בחנוכה הגיעו 

למערת החשמונאים ודיברו על מי היו החשמונאים. בל"ג בעומר ידברו על רבי 

מסוימים דרך כתבי חידה שמפצחים. הכול שמעון.. כל פעם הולכים למקומות 

בקוליות. דרך אגב, גם הם עובדים דרך המדיה הדיגיטלית שילדים מאוד מתחברים 

 אליה, והם מכניסים את זה כחלק מתכני התכנית. 

 איך בוחרים את התלמידים שמשתתפים? :עאטף כיוף

 זה שחקנים.  :עליזה דיין חממה

לא לילדים, נכון? גם  קופטששל  הייתה עוד תכנית :ר אמיר גילת"היו

 בחגים. 

 לא יודעת.  :עליזה דיין חממה

 זה לא זה, כי זה היה די משעמם.  :ר אמיר גילת"היו
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 יהיו שם קטעים מוזיקליים? :יעקב נווה

 יש מוסיקה שמלווה.  :עליזה דיין חממה

 רק מוסיקה שמלווה? :יעקב נווה

 כן.  :עליזה דיין חממה

שאפשר להכניס תכנים שיותר קשורים  אני חושב :יעקב נווה

 יש שירי חגים.למוסיקה גם. 

 כן, השירי חגים משולבים שם.  :עליזה דיין חממה

השאלה אם יש מישהו, סתם לשם דוגמא, אני  :יעקב נווה

רואה באירוע כזה אם הוא נוסע עם תלמידים, עם זמר גם גיטרה, איזה קטע 

נור עם פלוט או אם לא משנה, חליל צד. מוסיקלי עם נגן... או איזה מישהו עם כי

 איזה קטעים שהם מוזיקליים יותר, לא רק קטע של מלל בתוך התכנית. 

 אוקי, בסדר. :עליזה דיין חממה

אז אני אבקש לציין את זה כחלק מהבקשות שיהיו  :יעקב נווה

 מבחינת התכנית, קטנים מוזיקליים. 

 כן, בבקשה. :יעקב נווה

דיון על לוח השידורים ודיברנו על חגים  בזמנו היה :עאטף כיוף

ומועדים לשמחה והתייחסתי לזה, עכשיו אני נזכר, בישיבת מליאה או ועדת תוכן. 

הלכתי ושאלתי את הפיקוח במשרד החינוך והתרבות, האם מלמדים על החגים של 

היהודים לפי תכנית הלימודים? אמרו לי, כן. אני יודע, עכשיו בחינוך הדרוזי 

על כל החגים אצל היהודים. אז יש לי הצעה, שפעם אחת לבחור איזשהו מלמדים 

 תלמיד שלמד על החגים של הדרוזים, לשלב אותו בתוכניות. 

 רעיון טוב. :יעקב נווה

  הכרחת אותי להגיד משהו מיוחד. :עאטף כיוף

 טוב. אתה בעד ההפקה הזאת? :ר אמיר גילת"היו

 כן, כן.  :עאטף כיוף

 וספת שביקשתי.עם הת :יעקב נווה

 נגד. 1בעד,  3אוקיי.  :ר אמיר גילת"היו
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אנחנו היינו רוצים להעלות עוד תכנית. יש לנו  :יואב גינאי

הצעה לתוכניות של .... לנושא שנועם יציג את זה, משהו שהוא חדש, יכול להיות 

 מרענן. נועם, בבקשה. 

מדובר בתכנית דיי טיים שמשודרת בארצות  :נועם שגב

, אדפטציה לתכנית ראיונות אחד אל CNN-מית והמנחה המפורסם מההברית, יו

אחד, מאוד לא פורמלית, מאוד מחויכת ונעימה, עם אומנים, אנשי תרבות, חצי שעה 

 . 13:24של שיחה אישית שמתבצעת בבית של 

 מתי זה? איזה משבצת שידור? :ר אמיר גילת"היו

גרים אותו. זה דבר שפשוט צריכים להחליט איך סו :יואב גינאי

 צריכים להודיע להם. 

וז, כך אז בואו נאשר את הלוח. )לחדר נכנס קובי א :ר אמיר גילת"היו

 ורום לדיון בלוח שידורים(.חברים שמהווים קו 5שיש פה 

אני מצטער על האיחור, הגעתי משתי הופעות  :קובי אוז

 בלוד. 

ל בלוד זה חשוב. אני כבר אומר שאת הנושא ש :ר אמיר גילת"היו

שידורי הרדיו אנחנו דחינו מראש גם בגלל בעיה אישית של מנהל קול ישראל וגם 

רשתות, ונדון בזה  8נעשה איזה משהו יותר מורחב מבחינת לוח זמנים, בכל אופן 

בנפרד. אז אני עובר ללוח השידורים של הטלוויזיה. אני מזכיר לכולנו שועדת התוכן 

השידור, כלומר נכנסנו לעבודה לפי הנוהל  אישרה לפני חודשיים בערך את  עקרונות

החדש שלנו, שאנחנו מייצגים אותו בפעם הראשונה, שלפיו לוחות השידור שלנו 

נגזרים מתכנית עבודה שנתית, ששוב, בגלל האיחור וכו' וכו', הכנסנו את זה לשלב 

מאוחר יותר אבל באופן עקרוני אנחנו נשאר את זה להבא, את תכנית העבודה חצי 

לפני, כלומר בקיץ. אחרי שנאשר את תוכניות העבודה השנתיות, ההנהלה תגזור  שנה

מזה את לוחות השידור העונתיים. זה הנוהל החדש וזה גם מקובל בתחנות אחרות. 

זה נוהל עבודה מסודר. עוד פעם, אנחנו פה באיחור מסוים בגלל כל מה שעבר עלינו, 

פורום הזה בכך שהלילה הושגה ואגב, לא פתחתי את הישיבה ועדכנתי גם את ה

לפנות בוקר על הסכם עם אגודות  2-פריצת דרך בנושא הרפורמה וחתמנו ב
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במרץ, כך שאנחנו באמת נכנסים לעידן חדש.  1-העיתונאים על התנעת הרפורמה ב

אני לא אומר מעבר לזה, כי כל פעם שאנחנו חושבים שזה מאחורינו, אז אנחנו 

עושה רושם שזה קרוב מתמיד. זה מסמך חתום על מגלים עוד מחסום, אבל הפעם 

 ידי הרשות, על ידי האגודות, אז אני מקווה בסדר. אז זה בסוגריים, אבל זה לא

בסוגריים כי זה מאפשר לנו באמת לדון בצורה רצינית בלוח השידורים ובתקציבים 

 שיעמדו לרשות הרשות בדבר הזה. 

אביב, כי -דיר אותו כלוח שידורי חורףהדיון היום הוא על לוח השידורים שאנחנו נג

אנחנו קצת סטינו פה בגלל העיכובים בלוחות הזמנים, ואני מזכיר שוב, דיברנו על 

במרץ וקיבלנו החלטה שאנחנו מעלים אותו רק במרץ בגלל  1-לוח שידורים של ה

 22-בינואר כשיש בחירות ב 1-הבחירות. לא היה הגיוני לעלות עם לוח שידורים ב

, כלומר בשלושת השבועות האחרונים של הפיניש של מערכת הבחירות בינואר

במרץ.  1-להעלות לוח שידורים, זו לא הייתה החלטה נכונה ולכן דחינו את זה ל

בעצם דילגנו על לוח החורף. נקרא לו לוח האביב ואז זה גם בהתאם לנוהל, זה 

במרץ.  1למה לא  במרץ. תיכף נסביר גם 8-בסדר. בואו נסכם שהתקופה שלו היא מה

ביוני נדון בלוח הקיץ. אז במסגרת הזמן של הלוח  1במאי. לקראת  31במרץ ועד  8

הזה, בתוכו נכנסים חגי האביב, כלומר פסח, יום העצמאות, המועדים השונים, יום 

הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ל"ג בעומר, ושבועות 

 לא. 

 יץ.שבועות בק דובר:

מבחינת מועדים זה פסח, יום העצמאות  :ר אמיר גילת"היו

ושלוחותיו, ול"ג בעומר. אז זה מסגרת הזמן של הלוח הזה. נדבר אחר כך על מה 

, 20-ל 8-ב 'מבט', ל21-שנגזר מזה. הלוח הזה הוא כבר נותן ביטוי לפריים טיים ב

, גם היומן וגם 20-ל 8-ואני מזכיר פה עוד משהו, שדיברנו על כל תוכניות החדשות ב

מוצאי שבת, שיהיה חלק מאוד נדבך של הלוח הזה, שהוא מסייע לצופים לבנות 

ימים בשבוע,  7הרגלי צפייה, זאת אומרת שהוא יודע שיש רצועות שידור קבועות 

 , 20-ל 8ימים  7והחדשות 
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אתה אומר את זה כבר פעם רביעית ולא מבצעים  :דוד חיון

 את זה.

 בסדר, יבוצע.  :ר אמיר גילת"היו

אבל זה לא תקין. אנחנו נותנים הנחיה. אתה יזמת  :דוד חיון

את זה וזה לא נעשה. צריך לנקוט אמצעים נגד מי שלא מבצעים מדיניות של 

 מוסדות. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. זה לא דבר ראשון ולא דבר שני. 

שבידנו היא  לגבי הלוח, יואב, אני מניח שהטיוטה :ר אמיר גילת"היו

 לא  עדכנית.

 כן, יש שינויים.  :יואב גינאי

גם בטיוטה שלפניכם יש דברים שהם כבר עם  :ר אמיר גילת"היו

ראיה לטווח ארוך. אני ביקשתי שלא לדון בזה היום. אנחנו דנים היום אך ורק 

במסגרת של לוח האביב, בתאריכים שהגדרנו, כלומר אם מופיע בהמשך, יופיע ככה, 

מעניין אותנו. יש פה גם סעיפים שכתוב עליהם תלויי תקציב. אנחנו היום זה לא 

. אותנו לא מעניין כרגע אם יש תקציב או אין תקציב. מה שאנחנו as isמאשרים לוח 

 שאני אומר זה בתאום עם המנכ"ל. אז בבקשה. מאשרים היום זה הלוח. מה 

ים אז אולי נתחיל באמת עם תוכניות הפרי פרי :יואב גינאי

שהן עוד לא סגורות. אני מבין שיש החלטה שבעצם 'ערב טוב ישראל' ימשיך בעצם 

 כשבתוכו נכנסים מגזינים.  20:08עד 

. בוא נלך לפי הסדר. אני 15:30-רגע, רגע, תתחיל מ :ר אמיר גילת"היו

שאלתי גם במכתב האם היה מגעים עם החינוכית? אתה דיברת על זה, מושון, בעבר, 

שזה זרה מוזרה להתחיל. זה אחד.  17:34-נחנו מקבלים את השידור בנכון? היום א

 . אז איפה זה עומד? 16-ומ 16שניים, דובר על האופציה של חילופי שטחים, עד 

התקיימה פגישה עם גד קובלנץ, מנהל החינוכית,  :יואב גינאי

שהביע נכונות אבל בעצם אמר שצריכה להיות כאן החלטה צמרתית בעניין הזה, 

 החליט מה, ול

 יש בעיה? :ר אמיר גילת"היו

 מבחינתנו אין בעיה.  :יואב גינאי
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 אז מה ההצעה?  :ר אמיר גילת"היו

 אתה רוצה לפרט את ההצעה, מושון? :יואב גינאי

ההצעה שלהם אומרת שאנחנו עושים קודם כל  :מושון מצליח

 רצף אחד של החינוכית. היום זה נקטע וחוזר בחזרה.

היום למי שלא יודע מחברי הועדה, השידור של  :ר אמיר גילת"היו

ואז זה חוזר אליהם  17זה עובר אלינו עד  15:30-. ב15:30בבוקר ועד  8-החינוכית מ

ל'ערב חדש', עם מבזק שלנו. זה הזוי מכל הבחינות. זה שני לוגואים,  17:34-ל 17בין 

כשהמבזק הוא  , מה זה חינוכית, קל וחומר1הציבור לא יודע להבחין מה זה ערוץ 

הוא אומר, אוקי, אנחנו גמרנו  17:30-שלנו. יש הפניה של המגיש של 'ערב חדש'. ב

. לוקח לנו את הצופים. אין דברים כאלה. מכל הבחינות עדיף 23-פה, תעברו איתנו ל

 גם לוותר על המובלעת הזאת שאנחנו לא צריכים אותה. אז מה ההצעה?

י לא קיבלנו מנדט לסגור ההצעה עוד לא נסגרה כ :מושון מצליח

 17-ומ 17-ל 16איתם, זה שאנחנו נעשה מהדורה משותפת של הלימודית ושלנו בין 

 זה יהיה שלנו.

 חדשות? :ר אמיר גילת"היו

הם אמרו, מהדורה של 'ערב חדש' מורחב כזה.  :מושון מצליח

ולהרחיב  16-, לרדת למטה ל17:30עד  17אנחנו מוכנים לשחרר את השטחים, שזה 

 ת זה לשעה,א

 זה משהו משותף.  16. 16במילים אחרות, הם עד  :ר אמיר גילת"היו

כן, עם צוותים שלנו שבמילא.. אנחנו לא נוציא  :מושון מצליח

 צוותים עבורם, אבל צוותים שלנו שבמילא,

 'ערב חדש'? מה זה משותף? :ר אמיר גילת"היו

 'ערב חדש' משותף.  :מושון מצליח

 רב חדש'. זה משם.'ע :ר אמיר גילת"היו

 כן.  :מושון מצליח

זאת אומרת זה לא אישור של ועדת תוכן. התוכן  :ר אמיר גילת"היו

 של התכנית זה לא פה. 
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 לא, אבל הם רוצים שיתוף פעולה איתנו. :עליזה דיין חממה

בסדר, אבל אני לא צריך לאשר בועדת תוכן את  :ר אמיר גילת"היו

 התכנית הזאת. זה מה שאני אומר.

 לא, הם כן רוצים שזה יהיה תכנית משותפת.  :יואב גינאי

 רגע, ולאן הילדים זזים?  :עליזה דיין חממה

 17עד  16. חינוכית 16. בוא נגיד ככה, עד 17-ל :ר אמיר גילת"היו

 במרץ לעשות את זה?  8-זה עובר אלינו. אני בעד. זה ישים ל 17-משדר משותף. ב

 ם. הוא אמר שהוא צריך זמן. זה תלוי בלוחות שלה :יואב גינאי

על זה לא נקבל החלטה. תעשו איתם עוד פגישה  :יוני בן מנחם

 ותגידו לנו אם זה יהיה רלוונטי. 

 יש מישהו שנגד הרעיון הזה של חילופי שטחים?  :ר אמיר גילת"היו

עד מתי? לפני שאתם מקבלים את  17-והילדים מ :עליזה דיין חממה

אבל עד מתי? זה גם משהו שצריך  17-זים. הם זזים לההחלטה, תחליטו שהילדים ז

 להחליט עליו לפני שמקבלים החלטה אם כן או לא. 

יש לי רעיון אחר לגבי הילדים. מה יקרה אם בשעה  :קובי אוז

תהיה התכנית החדשותית  17עד  16:30-ואז מ 16:30תהיה תכנית הילדים עד  16

 ערב טוב ישראל' וכן הלאה. הזאת שהיא כפולה? אחרי זה כבר יש מקפצה ל'

 הם רוצים שעה עגולה שלמה. :יוני בן מנחם

 .17:30עד  16:30-הם יקבלו מ :קובי אוז

 לא שעה, שעה עגולה.  :ר אמיר גילת"היו

גם הילדים הם לא חצי שעה. הרצועה של הילדים  :עליזה דיין חממה

  היא שעה ורבע.

הדרך לסגור את  אני בעד לתת להנהלה את ברכת :ר אמיר גילת"היו

 הדיל הזה שנקרא לו חילופי השטחים. 

בוא נבין את הילדים הזה. היום לילדים יש שעה  :קובי אוז

 ? 17:30עד  17-וחצי. מעכשיו לילדים יהיה חצי שעה, מ

 לא.  :ר אמיר גילת"היו
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השאלה שלך היא רלוונטית כי אני פשוט אומרת,  :עליזה דיין חממה

 יה אם זאת הכוונה.זה לא הגיוני שזה מה שיה

זאת השאלה. השאלה היא האם עכשיו בעקבות  :ר אמיר גילת"היו

ההחלטה הזאת שאנחנו מחליטים הילדים יצטמצמו לחצי שעה? זאת שאלה ששווה 

לחשוב עליה בתור ועדת תוכן. אם הם לא יצטמצמו, אז אין בכלל מה לחשוב. אם 

. האם אנחנו 18:30, הם יזיזו עד שעה וחצי 17-, הם יזוזו מ17-הילדים עכשיו זזים מ

 יהיו תוכניות ילדים ונוער? 18:30עד  17-רוצים שמ

מאחר ואנחנו מאשרים היום לוח שידורים קיים  :ר אמיר גילת"היו

ולא תיאוריות, אז אני מציע לא לדון בזה כרגע. אני מבקש מההנהלה למצות את 

ראה מתי זה ישים, ואז המשא ומתן עם החינוכית. את המתכונת שמענו אבל בואו נ

 . 17:34-נעשה את הדיונים שלנו לילדים ולנוער. כרגע אנחנו משאירים את זה ב

 אבל לשמור על הזמן שמיועד לילדים.  :עאטף כיוף

במרץ אפשר  8-אם תבוא ההנהלה מחר ותגיד, מ :ר אמיר גילת"היו

 לעשות את החילופי שטחים, אנחנו נתכנס שוב בזמן. 

ני מציע שנבדוק את המגמות של תכנית משותפת א :יוני בן מנחם

 של חצי שעה לא של שעה. 

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

יש גם שאלה עקרונית אם אנחנו רוצים להמשיך  :דוד חיון

 בקונספט הזה של 'ערב טוב ישראל' ואז אולי זה יבוא על חשבון זה. 

ום לוח אני אומר עוד פעם, אנחנו חייבים לאשר הי :ר אמיר גילת"היו

ואי אפשר לאשר לוח מה יגידו החינוכית ומה יהיה ככה ומתי נעשה ככה. כרגע 

 שאינה בידנו. 17עד  15:30אנחנו מאשרים על סמך הנתונים הקיימים, המובלעת של 

חבל ששלומי לא פה, כי אנחנו לא יודעים רייטינג,  :דוד חיון

שתדון בזה, כי זה כדאי שבישיבה הבאה לא יודעים כלום על התוכניות האלה. 

 רייטינג שפחות אנחנו מתמצאים בו ופחות מתפרסם בכלי התקשורת. 

ארבעה -שלושה-אם תבוא הנהלה ביומיים :ר אמיר גילת"היו

במרץ עושים את השינוי, אז אנחנו  8-הקרובים ותגיד, החינוכית מסכימים שמה
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עכשיו על  נתכנס שוב. כרגע אנחנו משאירים את המצב כפי שהוא. אנחנו מדברים

 , תוכניות הילדים. בבקשה עליזה.17עד  15:30

טוב, כרגע תוכניות הילדים, אין כל כך בשורה בהן.  :עליזה דיין חממה

זה משהו שצריך לדבר עליו גם מבחינה עתידית. כרגע אנחנו בעיקר מתעסקים ברכש 

ל ישן, שיש לנו את הדרדסים, על אהבה וטניס ואז את המהדורה. אנחנו בפתחו ש

משא ומתן לרכש חדש לילדים, כי עוד מעט אנחנו מסיימים את כל החוזים שלנו. 

 אנחנו מנסים עכשיו לרכוש לבני הנוער איזושהי דרמת נוער.

 זה לא הדיון. :ר אמיר גילת"היו

 אוקי. גב עליזה:

 ?17עד  15:30-במרץ ב 8-מה אנחנו משדרים ב :ר אמיר גילת"היו

לה בשורות. השאלה אם שווה היא אמרה לך, אין  :דוד חיון

 בשביל זה לתת שעה וחצי, אם אין לנו תשובות חדשות. 

 למה אתה כזה עוין לילדים? :עליזה דיין חממה

 סליחה, קודם כל תירגעי.  :דוד חיון

 אני מאוד רגועה.  :עליזה דיין חממה

 תירגעי.  :דוד חיון

 אתה נורא עוין, אתה נורא נגד.  :עליזה דיין חממה

את מוכנה להירגע? אתה יכול להרגיע את האנשים  :וןדוד חי

 פה כיו"ר הועדה? 

 אני נשמעת לא רגועה? :עליזה דיין חממה

 טוב. :ר אמיר גילת"היו

אני חושב שלילדים לא יכולים לקבל את השעה  :דוד חיון

וחצי הזאת עם התוכניות הירודות שיש היום. נקודה. התוכניות שחוזרות על עצמן 

 וך מאוד. ברייטינג נמ

 אז אנחנו ביחד. אתה ואני ביחד.  :עליזה דיין חממה

 נכון, אז מי עוין פה? :דוד חיון

 אנחנו צריכים להגיד את הבשורה. :עליזה דיין חממה
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 אז מי עוין פה?  :דוד חיון

 אז לא הבנתי, אז טוב שאתה אומר את זה.  :עליזה דיין חממה

 בפעם הבאה תקשיבי עד הסוף.  :דוד חיון

 לא, אני הקשבתי.  :יזה דיין חממהעל

 עליזה, אנא.  :ר אמיר גילת"היו

הילדים כרגע חייבים איזושהי פלטפורמה. חייבים  :עליזה דיין חממה

 פה להבין בועדת תוכן שאת הילדים אי אפשר להמשיך להזיז.

 בסדר, זה לא הדיון עכשיו. יש לנו גם יום עיון. :ר אמיר גילת"היו

 ה לא קשור ליום עיון.ז :עליזה דיין חממה

אני מבקש, אנחנו בלחץ של זמן. אנחנו כרגע  :ר אמיר גילת"היו

תוכניות ילדים ונוער. כדי שאנחנו  17-ל 15:30מאשרים לוח שידורים. כתוב פה בין 

נאשר את זה אני מבקש לדעת מהן תוכניות הילדים והנוער אותם מבקשת הנהלה 

 דרדסים. 15:30-במהדורה,  4-מאיתנו לאשר. אז תגידי, ב

מהדורה, אני אגיד מה שצריך  4-לא, אני לא אגיד ב :עליזה דיין חממה

 אפריל אנחנו ממשיכים עם התוכניות,-להגיד. מה שצריך להיאמר זה שעד מרץ

 מה התוכניות? :ר אמיר גילת"היו

עליזה, פרטי בבקשה מה יראו הצופים בתחילת  :יואב גינאי

 מרץ. זאת השאלה.

בתחילת התקופה הם ימשיכו לראות את  :ממהעליזה דיין ח

'הדרדסים', 'על אהבה' ו'טניס'. מאפריל אנחנו מניחים שעד אז נגמור את המשאים 

ומתנים. נועם יפרט, שרכש אנחנו אומרים לעשות לילדים, לרצועה הזו במקום 

 הדרדסים ועל אהבה וטניס.

 ובהנחה שגמרתם, מה יראו אז? :יוני בן מנחם

 חנו עדיין נמצאים במשאים ומתנים.אנ :נועם שגב

לא, לא, אמרתי בהתחלה, אנחנו לא מאשרים לוח  :ר אמיר גילת"היו

תיאורטי. אנחנו מאשרים מה שיש עכשיו. לכן אמרתי את דברי הפתיחה בהתחלה. 

 אם יסתיים המשא ומתן. ואם הוא לא יסתיים? -אנחנו לא יכולים לאשר משהו ש
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 האופציות. אני יכול להגיד מה :נועם שגב

 אנחנו רוצים דברים סגורים.  :ר אמיר גילת"היו

היה ולא סיימת את המשא ומתן בהצלחה, מה את  :יוני בן מנחם

 משדרת באפריל?

 אני ממשיכה לשדר כל יום את המהדורה היומית.  עליזה דיין חממה:

בקיצור, אין שינוי במה שאת משדרת היום. בואי  :יוני בן מנחם

 ישר. נגיד את הדברים 

יש שינוי, חייב להיות שינוי כי אנחנו גומרים את  :עליזה דיין חממה

 החוזים על הרכש, שהיו לנו עד עכשיו.

 מדברים עכשיו על תחילת עבודה.  :יואב גינאי

מבחינת הלוח אנחנו ממשיכים את הרכש עד  :עליזה דיין חממה

חודשים, באמת  4מאי, שהרכש הזה, נגמרים עליו החוזים. אנחנו לא רק -אפריל

 סליחה. בשבילי המחלקה הזו זה אני אישית, אתה יודע, זה הבייבי שלי. 

 זה גם הבייבי שלנו לפני שאת הגעת.  :יוני בן מנחם

  אני לא בטוחה לגבי זה. :עליזה דיין חממה

האביב אין שינוי בתוכניות הילדים ונמשיך בלוח  :מושון מצליח

השינוי יגיע בלוח הקיץ, ושם יגידו את כל פחות או יותר את מה שיש לנו היום. 

 הדברים האחרים. 

רק שנייה, רק משהו לגבי המהדורה. המהדורה  :עליזה דיין חממה

 אפריל. גם יהיו לה מנחים חדשים.-הולכת לעבור מתיחת פנים במרץ

 באיזה שעה זה קורה? :קובי אוז

יעי, כרגע. היא תשודר ראשון עד רב 17עד  16:30 :עליזה דיין חממה

וביום חמישי אנחנו מתכננים להעלות תכנית חדשה לנוער, מגזין נוער קצת יותר 

 אינטראקטיבי וקצת יותר תוסס. אז זה גם כן סוג של שינוי שיהיה בלוח החדש. 

 מתי? :ר אמיר גילת"היו

 אפריל. אנחנו עובדים על זה עכשיו. -באזור מרץ :עליזה דיין חממה

 א עכשיו לאישור?אז זה מוב :ר אמיר גילת"היו
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אני לא יודעת. אני לא כתבתי את מה שמובא  :עליזה דיין חממה

 לאישור. אתם שואלים אותי, אני עונה. אני לא יודעת מה כתוב כאן. 

טוב, אני מציע ככה. אנחנו לא מאשרים שום  :ר אמיר גילת"היו

. זה מצלמים את המצב כפי שהוא היום 17-ל 15:30תכנית חדשה כרגע. אנחנו בין 

האישור של הועדה. ככל שיסתיימו המגעים עם החינוכית, ככל שיסתיימו המגעים 

 עם הרכש, 

 אבל את מה אנחנו מאשרים? :דוד חיון

 את מה שיש היום.  :ר אמיר גילת"היו

אני מקבל את מה שאתה אומר ולהכניס הערה,  :יעקב נווה

אפשר גם להחליט, שברגע שיסתיימו, לא נחכה לועדת תוכן נוספת אלא פשוט... 

ברגע שמסיימים את הקשר עם רצועות חדשות, אנחנו אפילו בצורה של מיילים 

 אפשר לאשר קבלת תוכן.

 יש לך עוד חודש.  :ר אמיר גילת"היו

 כמה זמן המשא ומתן? באיזה תהליך זה נמצא?  :יעקב נווה

 .... שבועיים. :יואב גינאי

כש אנחנו אז אני מבקש שעם התשובות של הר :יעקב נווה

 נעשה דיון נוסף. 

לא רק הרכש. יש פה תכנית חדשה שרוצים  :ר אמיר גילת"היו

 להעלות. 

מה לעשות עכשיו? הוא אומר שיהיה בעוד  :יעקב נווה

 שבועיים משהו. 

 אז נתכנס. אנחנו לא הולכים לשום מקום. :ר אמיר גילת"היו

יח אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. אני לא מצל :קובי אוז

מחכים  15:30להבין פה דבר אחד. אני לא מצליח להבין האם יש ילדים שבשעה 

לתוכניות הילדים ונמצאים שם. האם זאת פלטפורמה שצריך לשמור עליה או זאת 

 פלטפורמה שצריך להכניס לתיקון ולהחזיר אותה חזרה.

 רייטינג מאוד מאוד נמוך, קובי. :דוד חיון
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ונה, כי מבחינתי אם באמת אני שואל את זה בכו :קובי אוז

, על הכיפאק. אני חושב 15:30-סים בש משפחות שיושבים ורואים את הדרדי

שבשביל לעשות שידורי ילדים שווים, צריך להביא אוסף של תותחים, לחזק את 

המדורה, את כל הדברים האלה, להוציא את זה לתקופה ואז להגיד שבמרץ או 

חוזר לתוכניות הילדים ועושה את זה ואת  1רוץ במאי או ביוני לעשות פרומו גדול, ע

זה. אם אנחנו עכשיו משאירים את הדבר, סליחה, שהוא קצת צולע ולא זה, אני לא 

סים, של דרד 15:30-מבין למה זה משרת אותנו? פשוט לא מבין למה הזמן אוויר ב

 וגם במקומות אחרים, 'הוט'וגם ב 'יס'שאפשר לראות אותם בערוצים אחרים, גם ב

למה זה צריך להיות שם? אם הייתם אומרים לי, זה שומר על הגחלת, יש משפחות 

שיושבות עכשיו ורואות את זה ומחכות ליום שבו שידורי הילדים ישתפרו, אני הולך 

זאת לתוך אבל אם אנחנו אומרים, בואו נכניס את הספינה ה מאה אחוז.אתכם ב

וגוסט, באני לא יודע מה, יהיה לזה ואז במרץ, באפריל, בא המעגן ונתחיל לדאוג לזה

תקציב ונעלה את זה ונעשה רעש גדול, על הכיפאק, אני גם את זה יכול להבין. אני 

לא יכול להבין את הסטגנציה האוטומטית הזאת. אני אסביר לכם מה קורה. כל 

פעם כשיש לך משהו שהוא לא באיכות גבוהה, הוא נדבק לשם של הערוץ הראשון 

מלא מלא מלא קמחיות כזאת שדבוקה אליו, של דברים כאלה של  והערוץ הראשון

לדאוג לזה, צריך לטפל בזה. אני שואל שאלה מאוד פשוטה: האם לא פעם. צריך 

יהיה יותר חכם לייצר פה איזושהי החלטה שאומרת, אנחנו עכשיו מכניסים למוסך 

ק וזה יהיה את תוכניות הילדים והם יצאו מהמוסך כשזה יהיה מתוקן, זה יהיה חז

 טוב. 

 זה כבר הוחלט בעבר וזה לא בוצע.   :דוד חיון

ובינתיים נמצא דבר שלא נראה עתיק ובעייתי,  :קובי אוז

 לשים שם בדבר הזה. בואו נחליט, אנחנו ועדת תוכן. 

אבל אנחנו לא מגישים את התוכניות. הם מגישים  :יעקב נווה

 את התוכניות.



 ישיבת ועדת תוכן
 18 10.2.2013תל אביב, 

שאול אותה, רק שאלה יש שאלה שאני רוצה ל :עאטף כיוף

הסתדרות המורים וארגון המורים, מאוד קצרה. לקחתם בחשבון את הרפורמה של 

 ? 16שהתלמידים נשארים בבית ספר עד שעה 

ובי ועאטף, ההערות של שניכם נכונות. אנחנו ק :ר אמיר גילת"היו

כרגע בכל נושא הילדים הן מבחינת השעות והן מבחינת התכנים והן מבחינת 

ות. רבים סימני השאלה מסימני הקריאה ומהנקודות. אין לנו כרגע יכולת ההיערכ

יעלה ומתי יעלה ובאיזה שעה יעלה, כי אמרנו, צריך למצות את לקבל החלטה מה 

המשא ומתן עם החינוכית, צריך למצות את המשא ומתן על הרכש, צריך לעשות 

וכו' וכו'. אין לנו  תכנית חדשה, צריך לקחת בחשבון את הרפורמה בארגוני המורים

כרגע בעת הזאת את הכלי להחליט מה אנחנו עושים. מאחר שאתה צריך לשדר 

משהו, אז אני אומר, בוא כרגע, זה יכול להיות גם עניין של שבועיים, שאתה לא 

 מקבל החלטה, אתה מצלם את המצב כפי שהוא עכשיו.

כן, אבל הזמני הזה הופך תמיד לקבוע. אנחנו  :דוד חיון

רים על זה כבר שנה, שנה וחצי, גם עם המנהלת הקודמת של הילדים דיברנו על מדב

 זה. 

מה שמטריד אותי בדבר הזה, זה שאנחנו כאילו  :קובי אוז

לא נותנים דין וחשבון לצופה שנמצא בסוף. אני לא יודע, אצלי בבית אם יש משהו 

הו אחר, שם שלא נראה טוב בגינה, אז אני מוציא אותו והולך לחנות וקונה מש

אותו. אני נותן דין וחשבון. מישהו שהולך לבקר אצלי בבית, אני רוצה שיראה את 

 הדבר היפה ביותר. 

טוב, נושא הילדים והנוער ידון בתוך שבועיים  :ר אמיר גילת"היו

 ימים. 

סליחה, אפשר להגיד שבתוך חודש ימים נתכנס  :עליזה דיין חממה

 לנו עוד אוויר של עוד שבועיים? ואז נבוא עם תכנית מפורטת, תיתן 

 אני בעד. חודש זה בסדר. :יעקב נווה

אני לא מבין למה בן אדם הוא לא לחוץ. למה הוא  :קובי אוז

לא לחוץ? למה הוא לא לחוץ כשיש מצב שיש משהו כזה משודר והבן אדם לא אומר, 
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ובד וואו, עוד פעם דרדסים מחר, אני בהיסטריה מזה. אם יש לי שיר אחד שלא ע

בהופעה, אני רואה שהקהל נרדם בשיר הזה, אני מחליף את השיר הזה ואני גם 

 לחוץ. 

כשאתה מחליף את השיר יש לך גם אופציה. לי  :יואב גינאי

 אין.

 טוב, נושא הילדים והנוער ידון בעוד שבועיים.  :ר אמיר גילת"היו

 אפשר בעוד חודש? :עליזה דיין חממה

ל עדכון בעוד שבועיים ולפי זה נחליט אנחנו נקב :ר אמיר גילת"היו

 17עד  15:30הישיבה היא בעוד שבועיים או בעוד חודש. אוקי, אז גמרנו עם אם 

 כרגע. 'ערב טוב ישראל' נשאר?

 כן. :יואב גינאי

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

אנחנו עובדים כרגע על קונספט של תכנית לכל  :יואב גינאי

זה הוא תלוי תקציב. אנחנו עובדים עליו כרגע המשפחה. כמו שכתבתי, הקונספט ה

 ומתקצבים אותו. 

 8-אם אנחנו לא יכולים להחליט פה על לוח מה :ר אמיר גילת"היו

ביוני, אין טעם לישיבה הזאת. אל תגידו תלוי תקציב. אנחנו מקבלים  1במרץ עד 

 עכשיו לוח לאישור. 

ך אבל האישור זה לא דבר אוטומטי. זה לא הול :קובי אוז

 ככה. 

או לא לאישור, אבל אנחנו לא מדברים אם יש  :ר אמיר גילת"היו

תקציב או אין תקציב או אם יהיה רכש או לא יהיה רכש או אם עשו משא ומתן או 

לא. הגיעה הנקודה. אחר כך גם לא יספיקו לשווק את הלוח הזה בזמן אם אנחנו לא 

 נשאר אותו. 

ות אחרי 'ערב טוב אנחנו שיבצנו מספר תוכני :יואב גינאי

, אל תיבהלו 'הארכיאולוג העירום', 'סימפסוןמשפחת 'ישראל'. אנחנו מדברים על 

 מהשם.
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 קודם כל תשנה את השם. :דוד חיון

אני לא אשנה כי זה שם התכנית. זו תכנית רכש.  :יואב גינאי

 אני לא יכול לשנות את זה. 

שראל'. זה לא בקשה. אל תקפוץ. 'ערב טוב י 17:30 :ר אמיר גילת"היו

 תלוי תקציב. אנחנו דנים בהצעת ההנהלה לשידור התכנית 'ערב טוב ישראל'. 

'ערב טוב ישראל', מי שלא מכיר את התכנית,  :יואב גינאי

מנהל החדשות יכול לספר עליה, זו תכנית שהיא באחריות החדשות היום. אתה 

 רוצה לספר עליה?

שכוללת תכנית  . היא17:34-התכנית מתחילה ב :משה נסטלבאום

דיווחים ועיסוק באקטואליה. החל מהשבוע שעבר התחלנו להכניס גם שידורים 

שמגיעים מהפריפריה על פי בקשת היו"ר. אנחנו בכל יום עושים שידור חי ממקום 

אחר באמצעות ניידת שידור, כשהכתב המקומי הוא הכתב שאנחנו מורידים אותו, 

מביאים את האורחים באותו יום של  מבצע את השידור הזה. בנוסף לזה אנחנו

 חדשות. יש לנו פינת טכנולוגיה על מחשבים, פינה שעוסקת בארכיון הטלוויזיה. 

 מי מגיש את זה? :דוד חיון

רגב, אבי פירסט ועוד רבים דודו ויצטום, גלעד  :משה נסטלבאום

 וטובים, ומיכל רבינוביץ'.

 ברוטציה? :דוד חיון

 כן.  :משה נסטלבאום

 הם כל הזמן שם? :ןדוד חיו

 , אבל גם ברוטציה. כן, כן. בדרך כלל ויצטום ומיכל :משה נסטלבאום

 כמה ימים בשבוע? :עאטף כיוף

היא משודרת חמישה ימים בשבוע. הכוונה היא  :משה נסטלבאום

ועל זה אנחנו עובדים. פותחת בפרק של חדשות  ואליה רכה יותרשהיא תעסוק באקט

 ך עוסקת באקטואליה יותר רכה ובסיפורים שבחדשות. ודיווחים תמציתיים ואחר כ

 אני חובב חדשות רציני ולא ידעתי על זה.  :קובי אוז

 זו בעיה של שיווק. חסרה פה מנהלת השיווק.  :דוד חיון
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אני מספר לכם משהו ברכות. לא ידעתי על התכנית  :קובי אוז

יום, צריך לגבות הזאת. אני חושב שאם הולכים על רצועה כזאת של שעה ורבע כל 

, 1. יוצא לי לראות תוכניות שונות בערוץ 1אותה בפרומו מתאים. אני כן צופה בערוץ 

ולא ראיתי פרומו לתכנית הזאת ולא נתקלתי בה. אולי זה לא השעות שלי אבל אני 

כן בן אדם שמקליט 'ערב חדש' למשל, ומקליט לונדון וקירשנבאום ומקליט את 

גם 'שישי בחמש'  אני רואה כל הזמן, בלי כל העניין הזה. התכנית של איילה חסון, ו

אז השאלה פה הגדולה, אם כבר הולכים על רצועה כזאת ושמים משהו כזה שנמצא 

 פה, האם לא כדאי להיכנס למים וללכת עם הדבר הזה? 

יש גם לדעתי צניחת מדרגה משמעותית גם בגלל  :דוד חיון

א טועה, בין 'ערב חדש' שהוא יחסית עם הסיבות שאתה אומר ברייטינג, אם אני ל

 רייטינג טוב לבין 'ערב טוב ישראל'. 

 ממש לא, :יואב גינאי

 מכמה לכמה? :דוד חיון

-שברי אחוזים לדעתי. 'ערב חדש' נע בסביבות ה :יואב גינאי

0.5 . 

 זה השיא שלהם. 1.2 דוברת:

 זה השיא? 1.2 :דוד חיון

 זה השיא. :דוברת

נית הזו שאני כן צופה בה היא באה אחרי התכ :נורית ירדני לוי

שם כדי לשמוע מה  17-מהדורת חדשות שמי שמתעניין בחדשות הוא כבר היה ב

קורה. לא שהתכנית רעה, היא דווקא מעניינת והיא נחמדה, אבל זו בדיוק השעה 

שאני חמש שנים מדברת על זה, בקדנציה הקודמת, בקדנציה הנוכחית. חבר'ה, אני 

משפחה. זה לא מסובך. זה עולה גרוש כסף. זה הדרכת הורים מבקשת תכנית 

 30וילדים, שילדים והורים יכולים לשבת ולצפות כמו שבמכון אדלר, שחוגגת השנה 

 על מאות קבוצות של הורים בכל הארץ, לקבוצות ילדים, לתינוקות, למבוגרים,

 הוא לא יכניס תוכן שיווקי. :דוד חיון
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 ה כל כך פשוט. זה להביא את המומחהסליחה, ז :נורית ירדני לוי

 בווריאציה, 

 אנחנו עובדים עכשיו על פורמט כזה כמו שאמרתי.  :יואב גינאי

 אגב, אפשר את מהדורת הילדים להכניס לפה גם. :דוד חיון

מביאים ילדים, מעלים אותם על הבמה. הילד לא  :נורית ירדני לוי

ך. אלף בעיות שבכל בית.. זה להורים, הילד מלוכל ףעושה שיעורים, הילד מתחצ

מאוד מאוד מעניין. כל חוגי ההורים מלאים. זה הצלחה. זה לא פסיכולוגיה, זה לא 

 אבא שלי ואמא שלי וסבתא שלי. זה הדרכה. 

אז הרעיון הוא לעשות דבר מהסוג הזה ביחד עם  :יואב גינאי

 ילוב מחלקת התרבות, מחלקת הילדים,תכנית שהיא בש זומחלקת הילדים. 

אנחנו מנסים בדיוק ליצור את הדבר הזה ואנחנו עובדים עכשיו על ומסורת ישראל. 

 הקונספט הזה. 

מופיעים  לק גדול מהתכנים שהרגע אמרת אותםח :מושון מצליח

 במהדורה. 

קשורה  19:00עד  17:30מאחר וההחלטה של  :ר אמיר גילת"היו

כל שינוי של החילופי או  17עד  15:30ומושלכת ומושפעת מההחלטה שנקבל לגבי 

לכן אני אומר ככה, כרגע להשאיר את 'ערב טוב ישראל' אבל לשנות את שטחים וכו', 

האופי שלו. התכנית 'ערב טוב ישראל' לא הצליחה להתרומם. זה עובדה. היא לא 

, כשמשודרות שם תוכניות 10וערוץ  2מצליחה להתחרות באחיותיה מערוץ 

צריכים ללכת לכיוון אחר, להשאיר כרגע את אקטואליה. אני חושב שפה אנחנו 

הפורמט שנקרא 'ערב טוב ישראל', כי עוד פעם, אנחנו לא נעשה כל שבועיים, 

שלושה, ארבעה, שינויים, אז להשאיר כרגע את 'ערב טוב ישראל' ושהתכנים פשוט 

יהיו תכנים מבודלים מהערוצים המסחריים ולא שכפול. אם שם יש אקטואליה, 

ם ללכת לכיוון אחר ולא אקטואליה, ואז אפשר לשים שם גם את אנחנו צריכי

הפריפריה, שאין את זה בערוצים המסחריים, ולכן גם ביקשתי שיכנס כדי שיהיה 

לנו את הייחוד של השידור הציבורי, קל וחומר כשסגרו את החדשות המקומיות. 

במרץ  8 -האפשר שם לעשות פינות. נורית, אני כרגע לא רואה איך הם מרימים עד 
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את התכנית שאת רוצה, אבל לשים שם פינות שעוסקות בהדרכת הורים ובחינוך וכל 

הדברים האלה במסגרת הפורמט הזה של 'ערב טוב ישראל', אני חושב שזה ריאלי 

 לחלוטין. 

 השאלה אם זה ניתן, פינות. :נורית ירדני לוי

עם לוגו ודאי שניתן. פינה לא חייבת להיות פינה  :ר אמיר גילת"היו

ווילון, היא יכולה להיות גם במהות, שבאופן קבוע יהיו בתכנית הזאת אנשי חינוך, 

-ל 17:30שהתכנית תעסוק בעניינים של חינוך וכו' וכו'. אז אני מציע כרגע שבין 

להשאיר את 'ערב טוב ישראל'. קודם כל להגדיל את שיתוף הפעולה מאחר  19:00

ף הפעולה בין החדשות וחטיבת התוכניות לגבי וזה לא רק חדשות. להגדיל את שיתו

 התכנית הזאת, לכלול בה שהתכנים שלה יעסקו בחינוך, בחברה ותרבות. 

 אמיר, היא תישאר בחטיבת החדשות?  :יואב גינאי

אני לא מקבל את ההחלטות. אז בקיצור,  :ר אמיר גילת"היו

ה כולל את שהתכנית 'ערב טוב ישראל' תעסוק בחינוך, חברה ותרבות, ואז ז

-זה בינתיים עד שנקבל את ההחלטה תוך שבועיים עד חודש באשר להפריפריה. 

, אז נתכנס לכל הסיפור מחדש. אז כרגע פשוט תנסה לשנות את האופי של 15:30

 התכנית הזאת. יש הערות? 

לגבי  רציתי להגיד משהו. רציתי להשיב לקובי :לינדה בר

ותה, אז כשהשיקו את התכנית אז גם התכנית הזו שאתה אמרת שאתה לא מכיר א

 אנחנו לא קיבלנו מספיק אינפורמציה.

 זה לא רלוונטי עכשיו.  :ר אמיר גילת"היו

אמיר, אתה לא יכול לא לאפשר לי לדבר. אתה כל  :לינדה בר

 הזמן סותם את פי. אתה לא יכול לסתום פיות, אני מצטערת מאוד. 

 .17:30ואנחנו רק בשעה  14:20השעה  :ר אמיר גילת"היו

 נשאלה כאן שאלה, אני רוצה להשיב עליה. :לינדה בר

 בסדר. אני אקבע מתי את תעני.  :ר אמיר גילת"היו

 אוקי, בסדר. תמשיך לסתום פיות.  :לינדה בר

 זה לא סתימת פיות. :ר אמיר גילת"היו



 ישיבת ועדת תוכן
 24 10.2.2013תל אביב, 

 זה סתימת פיות. בהחלט זה סתימת פיות.  :לינדה בר

 טוב, אז מבזבזת את הזמן. :אמיר גילתר "היו

אתה משאיר את הנושא הזה פתוח כי נוח לך  :לינדה בר

 להשאיר את זה פתוח.

  .19:00 :ר אמיר גילת"היו

אנחנו... מגזינים. אנחנו מקווים  19:00-טוב, ב :יואב גינאי

שנוכל לשבץ את המגזינים האלה כהפניות של 'ערב טוב ישראל', מה שאנחנו תכננו 

התחלה, שתהיה סוג של פלטפורמה של 'ערב טוב ישראל' שיעבירו גם למגזינים על ב

ביום ראשון,  'סימפסוןמשפחת 'מנת שזה יהיה בזרימה אחת. אנחנו משבצים את 

, שמי שרוצה לשמוע פרטים, אני אשמח אם נועם יסביר 'הארכיאולוג העירום'את 

 פעם אחת ולתמיד מה זאת התכנית הזאת. 

 בוא נלך דבר דבר.  :גילת ר אמיר"היו

זאת תכנית מאוד מאוד פופולרית,  'סימפסון' :יואב גינאי

 מאוד אהובה.

 איפה שם עומד הרייטינג? :נורית ירדני לוי

-ביום שישי ב 1%הרייטינג שם עומד על סביבות  :יואב גינאי

18 . 

 מזעזע.  :דוד חיון

 ,'הארכיאולוג העירום' :יואב גינאי

 לא שידורים חוזרים, כן?אבל זה  :דוד חיון

 'הארכיאולוג העירום'לא, לא, לא, זה חדש. לגבי  :יואב גינאי

נועם יסביר בדיוק מה זו התכנית הזאת אחת לתמיד. אם אתם זוכרים, היה גם 

רוטי אלא זה משהו אחר. אז בוא ם'. העירום הוא לא מילה במובן האה'שף העירו

 תסביר. 

באורך חצי שעה,  יתמדובר בסדרה דוקומנטר :נועם שגב

טלוויזיונית. הגיבור שלה הוא שמחה יעקובוביץ'. הוא ארכיאולוג, נקרא לו חובב. יש 

 טלנטעוד חומרים שהרשות רכשה, סדרה כמו 'הסודות היהודים של הנצרות'. הוא 
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אולי קצת פחות מוכר בארץ, אבל הסדרות האלה כולל הסדרה הזאת גם שודרו 

דוקומנטרי בעקבות כל מיני  ה. הוא בעצם יוצא למסעבחו"ל, בארצות הברית ובקנד

הפרק שאלות שקשורות להיסטוריה ולתרבות, לא בהכרח רק היהודית, אבל בעיקר. 

הראשון, הוא מחפש איך נראה הפור שהפיל המן. ברמה הפיזית איזה מכשיר זה 

 היה. 

 כמה פרקים זה?  :ר אמיר גילת"היו

 פרקים.  13דר מונה העונה השלישית שאנחנו נש :נועם שגב

 זאת אומרת זה מכסה את כל התקופה. :ר אמיר גילת"היו

 נכון. :יואב גינאי

אני רוצה להגיד משהו. הבן אדם הזה והגישה שלו  :קובי אוז

הם דוגמא מאוד טובה למשהו שכן צריך להיות ברשות השידור. יש לו גישה 

תנ"ך. בעיניי הוא חריף מעניינת, שונה. הוא כאילו מנסה כן להצדיק את סיפורי ה

 הזה שהוא יבצע, יש לו מקום בערוץ הראשון לדעתי.והדבר 

 אוקי. :ר אמיר גילת"היו

 זה מעניין בעיניי.  :קובי אוז

 טוב. שאלתי לגבי שעת השידור. :ר אמיר גילת"היו

אני חושב ששעת השידור היא טובה. אני חושב  :יואב גינאי

 שזה לכל המשפחה. 

 אוקי. 'טסט ראשון'.  :ר אמיר גילת"היו

יש לנו את 'טסט ראשון' ביום שלישי. אתם  :יואב גינאי

 מכירים את התכנית הזאת.

 לא, לא, תסביר. :ר אמיר גילת"היו

עונה חדשה. מדובר על תוכניות לחובבי רכב,  :יואב גינאי

 תכנית שעוסקת בכל חובבי המוטוריקה וכו' וכו'. 

 ג'יפאים.זה לא רק תכנית ל :ר אמיר גילת"היו

 לא, ממש לא.  :יואב גינאי

 מדריך לקניית רכב, :ר אמיר גילת"היו
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 כל הדברים האלה שקשורים לתחבורה.  :יואב גינאי

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

יש לנו ביום רביעי את 'מחוץ לקופסא', שזה  :יואב גינאי

 המגזין השבועי שלנו בנושא רשות השידור. 

ים, היו"ר העיר לכם על זה כמה פה אנחנו צריכ :יוני בן מנחם

פעמים בעניין הזה של לרענן את המתכונת, נכון? אז תגידו לנו מה אתם מתכוונים 

 לעשות. 

בעקרון אם אני זוכר נכון, דיברתם על תכנית  :יואב גינאי

 נוספת שקשורה לשידור הציבורי בלי קשר לתכנית הספציפית הזאת. אנחנו שוקלים

קופסא' ובעצם להפוך אותה לתכנית של פינות שישודרו לפרק את התכנית 'מחוץ ל

 לאורך כל לוח השידורים. זאת אחת התוכניות שאנחנו רוצים לעשות. 

 זה לא כרגע. :ר אמיר גילת"היו

לא כרגע. אני חושב שהתכנית עושה את העבודה  :יואב גינאי

 בסך הכול. התכנית, אם שמתם לב, עברה שינוי בזה שהיא עושה המון כתבות

חיצוניות. היא יוצאת לאולפני הרדיו, יוצאת לאולפני הטלוויזיה, יצאה לפסטיבל 

 הזמר. 

יש לי כמה הערות לגבי המבנה של התכנית, אבל  :ר אמיר גילת"היו

 לא כרגע.

אין ספק שהיא זקוקה לשינוי אבל בעקרון התכנית  :יואב גינאי

פנים. פחות אולפן, יותר  יותר ויותר בעצם עוסקת בצילומי חוץ ולא עוסקת בצילומי

 החוצה להראות את עבודת השידור עצמה.

 מגזין ספורט? :ר אמיר גילת"היו

מגזין ספורט זה של חטיבת החדשות. יש משהו  :יואב גינאי

 לומר על זה. 

המגזין ביום חמישי נקרא 'סוף שבוע בספורט'. זו  :מאיר בר

דורגל וכדורסל לקראת סוף תכנית שאנחנו מרכזים את כל אירועי הספורט, בעיקר כ

 השבוע, לימי שישי, שבת וראשון. 



 ישיבת ועדת תוכן
 27 10.2.2013תל אביב, 

 אוקי. מי מגיש? :ר אמיר גילת"היו

 בוני גינזבורג. יש רוטציה, בוני גינזבורג, שרון.... :מאיר בר

 אוקי. יש הערות? :ר אמיר גילת"היו

כן. אני חוזר על מה שאמרתי בעבר, שלדעתי  :דוד חיון

ת. הספורט הוא אחד העוגנים המרכזיים של רשות צריכה להיות תכנית ספורט יומי

השידור, אחד העוגנים היחידים שמביא לנו רייטינג. ראו המשחק המרכזי שלדעתי 

עדיין לא ממוצה עד הסוף אבל יש לו רייטינג גבוה. ראו משחק הגמר בכדורסל 

שהיה, ובניגוד לחצי גמר קצת הביא רייטינג יותר טוב. אני חושב שצריכה להיות 

כנית ספורט יומית. אם לא אז לפחות לפחות גם ביום ראשון שהוא יום ספורט ת

ועי סוף השבוע. יום חמישי תכנית ספורט, היא מאוד כבד, כי הוא מביא את איר

התכנית הפחות מעניינת, כי מביאה את מה שיהיה. בספורט, כאוהד ספורט אני חייב 

שיהיה, פחות מעניין. יום  להגיד, אנשים אוהבים לנתח את מה שהיה ולא את מה

ראשון גם זה יום של הרבה שידורים מהליגות היותר נצפות, שזה הליגות 

 19:00עד  16:30האירופאיות. אני חושב שצריכה להיות בכל הרצועה הזאת של 

. אני לא רוצה לפגוע ברצועה הזאת, כי ברצועה הזאת יש 19:00אולי, לא יודע, עד 

' וכו', אחלה תוכניות, אז להעביר את זה סימפסון', 'תוכניות יפות. 'הארכיאולוג

למקום אחר. אולי לקצר את זה, לא חצי שעה. אולי לעשות איזה רבע שעה, אבל 

 . 2וערוץ  10תכנית ספורט יומית, רבותיי, זה עוגן מרכזי מאוד שאין לערוץ 

 כשזה היה, זה לא היה רייטינג גבוה, נכון? :ר אמיר גילת"היו

 ה יש פה רייטינג גבוה?מ :דוד חיון

 19:00-כשזה היה ב 3%הממוצע היה בסביבות  דובר:

 בכל יום מראשון עד חמישי. 

 חבל על הזמן לעומת האחרות. :דוד חיון

 כמה? :ר אמיר גילת"היו

 . 3% דובר:
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טוב, דוד, כהצעה מיידית למה שאתה אומר, אפשר  :ר אמיר גילת"היו

לשים ביום  'סימפסון'רט, כלומר  את העם מגזין הספו 'סימפסון'להחליף את ה

 חמישי ואת מגזין הספורט ביום ראשון, ואז זה נותן מענה לבעיה שהעלית.

 מה עשינו בזה? נשאר לנו יום אחד עדיין. :דוד חיון

רגע, קודם כל. אם יום אחד, אז אתה כבר אומר  :ר אמיר גילת"היו

 שאתה לא רוצה לנגוע ברצועה. 

ום אחד, אז אני מעדיף את יום אבל אם זה י :מאיר בר

 חמישי.

 למה? :דוד חיון

יש לנו את ימי ראשון ושני, שלפעמים יש לנו  :מאיר בר

 רוטציות עם המשחק המרכזי, אז זה ילך לנו לאיבוד, הסוף שבוע לקראת, 

אבל אתה עושה לעצמך פרומו גם ליום שני או  :דוד חיון

 ליום ראשון בערב. זה חשוב. 

ה שקורה, אני ביום שלישי כבר הלכתי אבל מ :מאיר בר

 לאיבוד מבחינת הספורט.

זה לדעתי לא קריטי. אני לא אתווכח איתך, ראשון  :דוד חיון

או חמישי, אבל יותר קריטי לקצר אולי ולעשות את זה יומי. יש לזה רייטינג, 

 . 1.5%ממוצע פה של האחרים,  1%מול  3%שמעתם, 

 באיזה שעה? :ר אמיר גילת"היו

 .19:00 :ר ברמאי

 זה פוגע באחרים. 19:00אבל  :דוד חיון

 במרץ? 8-אתם יכולים להרים תכנית יומית ב :ר אמיר גילת"היו

 כן, למה לא?  :דוד חיון

 אני יכול להרים תכנית יומית החל משבוע הבא. :מאיר בר

 יש לך גם אנשים שעובדים משרה מלאה, :דוד חיון

 ל.בסדר, אני רק שוא :ר אמיר גילת"היו

  שאין להם עבודה. :דוד חיון
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 29 10.2.2013תל אביב, 

 דוד, מה אתה עושה עם כל הארכיאולוג? :ר אמיר גילת"היו

לא, אמרתי לא לפגוע בהם. לעשות את זה בשעה  :דוד חיון

. גם ככה זה גיבוב של דברים, אז יהיה גם ספורט. אחרת. תקצרו מ'ערב טוב ישראל'

 ה זו תכנית עם רייטינג נמוך.. גם ככ18:35, 18:40-זה יקרא ספורט. זה יגמר נגיד ב

 אוקי. :מאיר בר

 ביום חמישי תעשה את התכנית ארוכה. :דוד חיון

 עד איזו שעה? 18:45 :לינדה בר

 כל יום. 19:00עד  :דוד חיון

 אז אתה מפסיד. היא לא תיספר לך ברייטינג. :לינדה בר

 דקות.  20אז  :דוד חיון

 ? 19:25עד  19:00-למה לא מ :מאיר בר

אבל זה פוגע בכל הרצועה הזאת, וזו רצועה טובה.  :וןדוד חי

 חבל. 

. תכנית 18:40טוב, 'ערב טוב ישראל' מקוצר עד  :ר אמיר גילת"היו

 .19:00עד  18:40ספורט יומית, 

 חוץ מחמישי. :דוד חיון

 חמישי, מה? :ר אמיר גילת"היו

 תכנית ארוכה. :דוד חיון

 ?18:40-אבל מה אתה שם ב :ר אמיר גילת"היו

, ביום 19:20-, מסתיים ב18:40-אז שיהיה ב :דוד חיון

 חמישי.

, אז זה אכן 19:25-אם אתה עושה הצרכה ל :יואב גינאי

 ' את הפלטפורמה?מבטרייטינג כזה גבוה, אולי זה יתן ל'

אם חושבים אנשי המקצוע וחברי הועדה  :ר אמיר גילת"היו

יין כי אנחנו נותנים בידול , אז זה כיוון מענ'מבטשהספורט יכול להיות מקפצה ל'

 מול תכנית חסכון ומול גיא פינס, אנחנו נותנים את הספורט. 
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פה יהיה לכם תחרות קשה עם חדשות הספורט.  :דוד חיון

 אתם צריכים לדעת להתמודד.

השאלה מה אנחנו עושים עם 'בואו לאכול איתי'  :יואב גינאי

 'בואו לאכול איתי', כש

. 19:30נניח עד  19:00-תי' יהיה ב'בואו לאכול אי :קובי אוז

 זה מספיק?

תראה, 'בואו לאכול איתי' הייתה מקפצה נהדרת  :יואב גינאי

 '. מבטל'

 מתי זה אמור להעלות, במאי? :לינדה בר

 באוקטובר.  :יואב גינאי

צריך להיות מול הצופה פחות תזזיתי. צריך לחשוב  :קובי אוז

תלך, שים אותה במקום שזה המקום  לעתיד. אם אתה שם רצועה שיש סיכוי שהיא

 שבו היא יכולה להשתקע. 

אז אני אומר, מאחר ו'בואו לאכול איתי' זה מספר  :ר אמיר גילת"היו

שבועות, אז יכול להיות שממרץ תעשה את  10מצומצם של פרקים יחסית, זה תופס 

 .19:00-זה ב

 בסדר גמור, אין שום בעיה.  :יואב גינאי

 17:30-ההחלטה היא כזאת: אנחנו ב ו נתקדם.בוא :ר אמיר גילת"היו

רצועת  – 19:00משאירים את 'ערב טוב ישראל' במתכונתו החדשה.  19:00עד 

 דקות. זה בסדר? 22המגזינים. אתם צריכים לראות שזה 

 , 19:30-לא, זה לא בסדר. ב :יואב גינאי

רצועת המגזינים כפי דקות.  22אבל יש לך רק  :ר אמיר גילת"היו

. בחמישי זה 19:52עד  19:30וספורט יומי  19:30עד  19:00-ה מאושרת לשהוצג

 דקות. 52בעצם יהיה 

אנחנו אני מבקש להעיר הערה לשיחה שלנו.  :קובי אוז

צריכים לבנות נהלים שקשורים לדברים שאנחנו לא אוהבים בשידור, זאת אומרת, 

ם אנחנו מה קורה כשהצופה רואה משהו שכולנו יודעים שהוא לא טוב. הא
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משאירים את המשהו הזה או האם אנחנו מספקים משהו אחר, שידורים חוזרים.. 

אם יש רצועה שהיא לא טובה או משהו שהוא לא טוב, אנחנו צריכים שיהיה לנו 

 נוהל. 

 תעשה לי טובה, אתה צודק אבל אין לנו זמן לזה.  :ר אמיר גילת"היו

ישור שאומר, אין לנו זמן אבל האישור הזה הוא א :קובי אוז

אנחנו צריכים לבנות אלטרנטיבות למצבים שבהם יש לנו דברים שהם לא מספיק 

טובים, שנוכל לשים משהו לצופים, כי הצופים קודמים לכל המחשבות 

 הפרסונאליות.

אני רוצה להעיר משהו לגבי הרצועה הבאה  :יואב גינאי

מגזין תרבות דו שבועי שבעצם נופלת. יש לנו כאן תכנית שאנחנו עובדים עליה, שזה 

 שנמצא כרגע בתהליכי התקשרות. 

 יורד, יורד, ירד הרגע.  :ר אמיר גילת"היו

מה שאני רוצה לעשות לכשיעלה, לעשות דווקא  :יואב גינאי

 ואת 'טסט ראשון'.  הסמפסוניםהחלפה כאן. יכול להיות שאנחנו נחליף את 

 תעזוב את זה עכשיו. :ר אמיר גילת"היו

זה אמור להיות כבר במרץ. אם אנחנו ביטלנו  :יואב גינאי

 עכשיו רצועה, 

 אז מתי אתה רוצה לשים את זה?  :ר אמיר גילת"היו

 'סימפסון'אז אני רוצה לשים את זה במקום ה :יואב גינאי

 ובמקום 'טסט ראשון' ואז יש לי את זה. 

 ?'סימפסון'מתי יהיה  :דוד חיון

רצועה. אני צריך  אני אומר, עכשיו הורדתם לי :יואב גינאי

 למצוא פתרונות. 

 נכון. אז מה אתה מציע? :ר אמיר גילת"היו

 אז אני מציע שאני אגיש את זה מחדש.  :יואב גינאי

 הוא שאמרתי, :ר אמיר גילת"היו
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אם כל הרצועה בוטלה, אז אני אגיש את זה  :יואב גינאי

 מחדש. 

 .19:52אז כרגע הגענו עד  :ר אמיר גילת"היו

 אז בעצם כל הרצועה שלי המתכוננת בין, :יואב גינאי

 חכה, אולי נמצא לה תיכף פתרון. :ר אמיר גילת"היו

 אוקי, בסדר. :יואב גינאי

 – 21:00עד  20:30. 'מבט' – 20:30עד  19:52 :ר אמיר גילת"היו

 המוסף. 

אני אישית לא מבין מה העניין בתכנית הזאת. אני  :קובי אוז

  את התכנית הזאת.  לא רואה את זה. אני לא מבין

אני רוצה להגיד שגאולה אבן היא אחת המנחות  :משה נסטלבאום

והמגישות הטובות ביותר של חטיבת החדשות. היא מראיינת מושחזת, עיתונאית 

 טובה. חבל שאין לנו הרבה כמוה. היא הצליחה להעלות את הרייטינג בצורה יפה. 

? יעקב בעד המוסף? אוקי. עאטף, אתה בעד המוסף :ר אמיר גילת"היו

 קובי בעד המוסף? אוקי. דוד חיון נגד המוסף. מאושר. 

אני מציע שאנחנו נייחד את אחת הישיבות גם לדיונים ספציפיים על תוכניות 

שאנחנו מעת לעת רשאים לדון בהן. כרגע אנחנו מדברים על לוח שידורים. אוקי 

21:00 

רצועה  שהיא 21:00אנחנו מדברים על רצועת  :יואב גינאי

 ישראלית. 

התכנית היא מאוד מעניינת, ואני בתור פריקית של  :נורית ירדני לוי

אנחנו  21:00-פוליטיקה. אנחנו רואים חדשות, אנחנו רואים את גאולה ואחר כך ב

רואים פופוליטיקה. אני שואלת אם זה לא עמוס מדי, אם צריכים את גאולה כל ערב 

 ש...או בערב של פופוליטיקה או בערב שי

 מהצופים רואים, 95%אל תדאגי,  :דוד חיון

 טו מאץ'. אני אוהבת את זה אבל זה טו מאץ'.  :נורית ירדני לוי

 . 21:00טוב, מאושר.  :ר אמיר גילת"היו
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יש לנו את הרצועה הישראלית.  21:00-אוקי, ב :יואב גינאי

ת בשעה דקו 60'הסיפור האמיתי' רץ כל השנה. אחרי 'הסיפור האמיתי' נשדר את 

. בשבת יש לנו את מיטב שידורי הערוץ. יום שני, יום של משחקי ספורט. 22:00

 בעצם מוקדש למשחקי ספורט.

דקות ביום ראשון, מה שהצעתי, זה מאחר  60לגבי  :ר אמיר גילת"היו

 ובאמת,

 זה הצרכה. :יואב גינאי

למה הצרכתם ביניהם? אתה יכול להסביר לי למה?  :קובי אוז

דקות. זו אותה  60-יות שאני רואה אחת אחרי השנייה, פוליטיקה וזה שתי תוכנ

 משפחה. 

דקות. הוא  60אני חושב ש'הסיפור האמיתי' זה  :יואב גינאי

 יותר משפחה מאשר זה. זה דוקו וזה אותם צופים. 

 זה היה הרעיון.  :ר אמיר גילת"היו

. זה היה הרעיון וזה רעיון נכון. אני קיבלתי אותו :יואב גינאי

 .יום שני זה משחקי ספורט

ככל שזה תלוי ברשות  כן, שלפעמים הם בימי א'. :ר אמיר גילת"היו

 השידור, אני מבקש להימנע מלהזיז, 

השאלה אם רשות השידור יכולה להשפיע שזה כן  :יואב גינאי

 יהיה תלוי. 

במכרז הבא, כי במכרז הזה מישהו לא הקפיד  :דוד חיון

 ע. שיכתב שזה יום קבוע בשבו

ביום שלישי יש לנו את פוליטיקה ואחר כך את  :יואב גינאי

 סדרת הטבע של...

משה, יש איזו כוונה לרענן את פוליטיקה במשהו  :ר אמיר גילת"היו

 או להשאיר את המצב כמו שהוא? 

אני חושב שאנחנו נרענן קצת את הפנלים וכבר  :משה נסטלבאום

צמה, בפוליטיקה, כשהם הנושאים התחלנו לשלב כתבות, אם שמתם לב, בתכנית ע
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שמהם נפתח הדיון הציבורי ואנחנו נמשיך בזה, ואם יהיה צורך גם בשידורי תוכן, 

 אנחנו נעשה גם את זה. 

 זה נשאר בהנחיית עודד שחר, כן? :דוד חיון

 הוא מנחה מצוין.  :משה נסטלבאום

 מעולה.  :דוד חיון

איזושהי  אני ביקשתי יותר פעם, אפילו הייתה :עאטף כיוף

הצעת החלטה במליאת רשות השידור, לשלב בתוכניות גם כן אינטלקטואלים 

 מהמגזר הערבי, מהחברה הערבית. 

אפרופו אינטלקטואלים, היה בירושלים עכשיו  :נורית ירדני לוי

רים הבינלאומי, מיטב, הנרי לוי היה, מיטב במשכנות שאננים ומחר יש את יריד הספ

 פה. אני לא ראיתי כלום בטלוויזיה.  האינטלקטים היהודים היו

 היה אצלנו. דוברת:

 יואב, היה משהו? :נורית ירדני לוי

כן. אנחנו שילבנו. אגב, בשנה שעברה שבאמת היו  :יואב גינאי

 קליברים, צילמנו אפילו, ושידרנו. 

בואו נעשה משהו מחייב מהבקשה של עאטף פה.  :קובי אוז

נו צריכים לקבל איזשהו דין וחשבון על בואו נעשה את הדבר הזה ככה: שאנח

השתלבותם של אינטלקטואלים ערבים בתוכניות האקטואליה, ותגיד לנו בעוד כמה 

 חודשים, תקשיבו, היו אצלנו ככה וככה אנשים שהתראיינו והופיעו ככה וככה. 

 כן, יום רביעי 'בית המשאלות'. כן, יואב.  :ר אמיר גילת"היו

-לשדר אותו לא ב נות', אנחנו החלט'בית המשאלו :יואב גינאי

היא שעה מוקדמת  21:00-אלא להפוך בינו לבין 'מבט שני'. אנחנו חושבים ש 21:00

מדי ל'בית המשאלות'. זאת סדרה שלא יהיו אדישים לה, אני חושב. זאת סדרה 

אקספרמנטלית של בוזגלו. היא סדרת דרמה מאוד מאוד טעונה, מאוד מיוחדת, 

 בנפש החברה, בנפשם של אנשים. שמדברת על פצעים 

 ?22:00-מתי היא תשודר, ב :דוד חיון
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כן. אנחנו מדברים על סדרה, שאולי אספר עליה  :יואב גינאי

בתחנת הרכבת הישנה בירושלים ולמעשה הוא  בקצרה. במרכזה פסיכיאטר שיושב

שומע מצוקות של אנשים, כל מיני חסכים, ומגשים להם את המשאלות. זה פחות או 

 ותר כחלק מהטיפול. י

 מי השחקן? :דוד חיון

יש מלא שחקנים שם. הפסיכיאטר זה אורי הוכמן,  :יואב גינאי

 אבל יש שם עשרות שחקנים. 

חבר'ה, בלי שיווק חבל על הכסף והזמן של  :דוד חיון

 התכנית הזאת. אנחנו משקיעים בה הרבה כסף.

 אז אנחנו משתדלים מאוד לשווק אותה. :יואב גינאי

 באיזה שעה אתה רוצה אותה? :י אוזקוב

. אנחנו נשדר אותה בסופו של דבר בשעה 22:00-ב :יואב גינאי

 בגלל שיש שם תכנים שהם לדעתי צריכים להיות מאוחר יותר.  22:00

 זה כמו 'בטיפול'? :דוד חיון

זה כמו 'בטיפול' אבל זה הרבה יותר טעון והרבה  :יואב גינאי

י. אני חושב שדווקא סדרות מהסוג הזה זה הדברים יותר ביזארי. זה אקספרימנטל

 שאנחנו צריכים לעשות, לבחון אותם. 

 .21:00-החלפת, אז 'מבט שני' ב :ר אמיר גילת"היו

 נכון.  :יואב גינאי

 'מבט שני' כתכנית תחקירים?  :ר אמיר גילת"היו

 כן, זו תכנית תחקירים. :יואב גינאי

 פועל תכנית תחקירים?השאלה אם היא גם ב :ר אמיר גילת"היו

 מה ההבדל בין 'מבט שני' ל'סיפור האמיתי' בעצם?  :דוד חיון

 זה משהו אחר לגמרי.  :יואב גינאי

'הסיפור האמיתי' זה יותר דוקומנטרי, מורחב.  :מושון מצליח

 'מבט שני' זה כתבות, תחקיר, יותר קצרות.
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 אוקי, אני אסביר יותר אולי. 'הסיפור האמיתי' :יואב גינאי

 סרט אחד, סרט תיעודי אחד. 'מבט שני' הוא מגזין.הוא 

 לכל אחד פעם בשבוע, כן? :דוד חיון

 כן. :יואב גינאי

 אז זה טוב שיש שתי תוכניות כאלה בשבוע.  :דוד חיון

 כן, כן. :יואב גינאי

רק ביקשתי, עוד לא קיבלתי את רשימת  :ר אמיר גילת"היו

 אתם מעבירים לי? התחקירים שהיו במהלך השנה ב'מבט שני'.

 כן, כן, בוודאי. יש הרבה מאוד תחקירים.  :יואב גינאי

ד את הנושא הזה של תכנית כי חייבים לחד :ר אמיר גילת"היו

 'מבט שני' לא זוכה למספיק חשיפה. אפרופו גם מיתוג וכו', אז גם תחקירים,

 אני מסכים איתך.  :יואב גינאי

אנר בכלל. 'מבט שני' הפך נכון, זה גם לא אותו ז' :אסתי אפלבאום

 להיות כמו 'הסיפור האמיתי', אותו דבר. 

נכון. חייבים להפוך את 'מבט שני' לתכנית  :ר אמיר גילת"היו

 תחקירים במובן הקלאסי של תכנית תחקירים. 

 אוקי, אין בעיה. :יואב גינאי

כי זה שידור ציבורי. זה גם מתקשר עם האמירה  :ר אמיר גילת"היו

 שידור הציבורי. ולא עוד כתבות דוקו וצבע וכאלה. קודם לגבי ה

לא עושים כמעט דוקו. הם עשו תחקירים על  :יואב גינאי

 הכבישים למשל, על הכבישים האדומים, על המים. 

שזוכה לשבחים  אני ממשיך. אחר כך משודר 'רעש מקומי', תכנית המוסיקה שלנו

 רבים. היא תכנית מושקעת מאוד. 

'רעש מקומי', דובר באחת הועדות לקרוא לזה רעש  :ר אמיר גילת"היו

 המצליחה. 88כדי לחזק את הקשר עם הרדיו ועם תחנת  88מקומי 

אני מתנגד לדבר הזה. אני חושב שרעש מקומי הוא  :יואב גינאי

 מותג בפני עצמו.
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אנשים ברחוב אם הם מכירים את  100תשאל  :ר אמיר גילת"היו

 המותג הזה.

נחנו עובדים על י רוצה להגיד משהו אחר. אאבל אנ :יואב גינאי

שבמסגרתה אנחנו נארח אומנים חדשים. יש תכנית שנקראת  T.V88תכנית ושמה 

שאנחנו רוצים בעצם לתעד אותה דרך הדבר הזה. אני חושב שזה יהיה   88ראשונים 

 ממש תכנית שתהיה תכנית משותפת עם הרדיו. זו דעתי. 

 ה לגבי זה?אפשר לשאול אותך שאל :קובי אוז

 כן. :יואב גינאי

 88-אם אנחנו מדברים על מיתוג נושא המוסיקה ל :קובי אוז

או לרשת ג', זאת אומרת כשמוסיקה עברית זה רשת ג', כשמוסיקת עולם כזאת או 

או מה שתרצו מתוך הדברים האלה, אנחנו צריכים שתכנית כמו 'רעש  88אחרת זה 

. FM88. הוא צריך להיות רעש מקומי 88-מקומי', לא צריך להחליף לה את השם ל

אפילו לא לקרוא לזה ככה, אלא אפילו למקד כשעושים את הפתיח לתכנית הזאת, 

לעשות את הדבר הזה. דבר נוסף כן הייתי רוצה. הייתי רוצה שבמקרה כזה, כשיש 

, זאת אומרת הבן אדם 88-, יהיה איזושהי הקדמה לתכנית הזאת ב88מיתוג כזה של 

 ושהי תכנית, מתארח באיז

 זה מה שמדובר. זה מה שהם עושים. :יעקב נווה

 זו תכנית אחרת. TV88 :קובי אוז

זה מה שאתה אומר  88הרעיון של רעש מקומי  :יעקב נווה

 בדיוק.

הוא מתנגד לשנות את השם רעש מקומי למשהו  :קובי אוז

ת . המותג רעש מקומי אכן הוא מותג חזק, אבל אנחנו רוצים שכל תכני88עם 

מוסיקה שתהיה, תהיה לה התאמה לרדיו. מספיק שיהיה רשום רעש מקומי ויהיה 

, והבן אדם מלפני זה ישמיע כמה שירים ברדיו או תהיה לו איזה פינה FM88כתוב 

 או איזו תכנית, 

 אז צריך להיות ממשק לרדיו מבחינת הרדיו עצמו. :יואב גינאי
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להיות יום לפני  לא חייב להיות באותו זמן. גם יכול :קובי אוז

 זה. 

 אם יהיה ממשק לרדיו וזאת ההנחיה, :יואב גינאי

 אנחנו לא מחייבים שזה יהיה בזמן של התכנית.  :קובי אוז

 לא, ברור. :יואב גינאי

 תעשו מה שאתם רוצים.  :קובי אוז

קובי, מה שחסר בלוח הזה וזה התכוונתי להגיד  :ר אמיר גילת"היו

קבענו, זה שני דברים מרכזיים: אחד זה חיבור עם בסוף, זה מבחינת העקרונות ש

הרדיו, ושניים זה חיבור עם המדיה הדיגיטלית, שזה היה בעקרונות של תכנית 

 העבודה. הדבר הזה של חיבור ברדיו באמצעות רעש מקומי, יכול להיות חוליה,

אוקי, בסדר, אז זה צריך לבוא לידי דיון מול  :יואב גינאי

 הרדיו גם. 

 אוקי, הלאה, יום חמישי. :יר גילתר אמ"היו

אנחנו מתחילים בתכנית  21:00יום חמישי בשעה  :יואב גינאי

חדשה שנקראת 'הזירה'. זאת תכנית שבעצם היא סוג של פופוליטיקה תרבותית. 

מדברים שם על הנושאים הבוערים בתחום התרבות. מעבר לזה יש יציאה גם 

דיבור על כל מיני מושגים  למורשת ישראל עם מורשת תרבותית ישראלית,

שקשורים לתרבות מבחינה היסטורית, וראיונות אחד על אחד במסגרת הדבר הזה, 

 בין אוחובסקי לאחד מאושיות התרבות החמות באותו שבוע. 

אני קצת מוטרד מהעניין הזה. תראה, גל  :קובי אוז

כזאת.  24אוחובסקי הוא מגיש מכובד, אבל אני נורא חושש שהוא יגש בהתנהלות 

 איך אנחנו עושים שזה באמת יהיה גבוהה... מה שנקרא. 

 ?24מה זה  :דוד חיון

 . 24ערוץ  :יואב גינאי

 באיזה שעה התכנית?  :דוד חיון

 .21:00זה בשעה  :יואב גינאי
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-יש לך בעיה אחרת, שבינתיים הוא יהיה לך גם ב :דוד חיון

 באותה שעה. 24

 . 24-. הוא יצא מ24-הוא לא ב :יואב גינאי

 בגלל התכנית? :דוד חיון

 כן.  :יואב גינאי

מגזין תרבות, הוא צריך להיות  1אם יש בערוץ  :קובי אוז

 מגזין תרבות גבוה ולא מגזין תרבות מאוד עממי.

הייתה לנו היום ישיבה עם המערכת של התכנית  :יואב גינאי

 במצח..שלו. מדובר על תכנית גבוהה. מדובר על תכנית שעוסקת בהחלט בדברים 

 בדיוק, מצח גבוה. שישקם את מעמדו כמצח גבוה. :קובי אוז

בהחלט, בהחלט. רק לידיעה, גל אוחובסקי התחיל  :יואב גינאי

אני חושב שהסוד הוא כאן באמת בייצור התוכן. מדובר בתוכן את הקריירה אצלנו. 

סך שהוא אחר, בתוכן שהוא יותר גבוה כמו שקובי אומר, ואני חושב שמדובר כאן ב

הכול במראיין שהוא מראיין מהשורה הראשונה בתחום הזה, מבין בתחום הזה. 

הוא במסגרת התכנית הזאת מביא גם הרבה... יש שם פנל של אנשים. זה משהו 

 אחר.

 זה כבר נעול, סגור? :דוד חיון

 בטח. זו תכנית שמצטלמת כבר.  :יואב גינאי

אם כבר  אני אתן לך דוגמא למשהו שמטריד אותי. :קובי אוז

יוצא לך לדבר עם עמוס עוז, אתה רוצה לדבר איתו על דמויות בספר שלו, על מה 

קורה בספר שלו, על הדברים האלה. כשמראיינים אותם, מדברים על תהליך 

הכתיבה ואיך הוא מבחינה אישית ואיך הוא היה רוצה, וכל מיני דברים אישיים 

ם כתב ספר שחלק אוהבים, חלק כאלה, בזמן שלא נשאר מקום ליצירה עצמה. בן אד

מתעצבנים ממנו, ואנשים, כשהם מסיימים את התכנית תרבות, הם לא יודעים על 

מה הספר. העניין פה האם אפשר לייצר מצב שהתכנית הזאת תעסוק בתוצרי תרבות 

 ולאו דווקא באנשים שבאים לדבר. הפן האישי לעייפה, לעייפה, לעייפה. 
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יה, גם בעיתונות. אבל אתה יודע לא רק בטלוויז :יואב גינאי

 שהדברים שזורים. כשאתה מביא יוצר, מן הסתם חלק מהדבר הזה,

אני מסכים עם מה שאתה אומר. למה אני אומר  :קובי אוז

בדבר הזה שקבענו ני מחויב בתקנון של רשות השידור. את זה? אני אומר את זה כי א

ות הייחודיים שאין אותם אנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים למצוא את המקומ

במקומות אחרים. אני בזמן האחרון רואה המון ראיונות אישיים. אני נורא מכיר 

את כל היוצרים אבל אני לא יודע שום דבר על היצירה שלהם. אני רואה אותם 

מדברים עם פסיכולוג, אני רואה אותם מבשלים, אני רואה אותם עושים כל מיני 

 ותם מדברים. דברים, אבל אני לא רואה א

אני חייב לומר שהלוח עם הדברים החדשים הוא  :יואב גינאי

לוח בעיניי מאוד אטרקטיבי גם מבחינת האנשים שלו, לכן אני רוצה לדבר על הדבר 

 הבא. הדבר הבא הוא 'לחיות בסרט', שזה מגזין ראשון בארץ שעוסק בסרטי תעודה. 

 איפה אתה, באיזה יום? :נורית ירדני לוי

 יום חמישי בחלק השני של הפריים. :אמיר גילתר "היו

היצירה התרבותית בארץ היא יצירה מאוד מאוד  :יואב גינאי

ענפה. כמו שאתם יודעים, היא גם בעצם היום מקבלת פרסים. שמענו על 'שומרי 

הסף' שקיבלו פרסים וכו' וכו'. היא הרבה יותר ענפה מיצירת הקולנוע העלילתי, 

חלון הראוה ליצירה הזאת, גם היא נעשית עבור גופים והחלטנו שאנחנו נהיה 

אחרים גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו עושים בפעם הראשונה תכנית שעוסקת ביצירה 

 התיעודית. זה ניסיון שיש לנו כבר פיילוט שלו. מאוד התרשמנו מהדבר הזה. 

 כמה פרקים? :ר אמיר גילת"היו

פרקים כרגע זאת הפקה פנימית. בעצם מספר ה :יואב גינאי

 הוא לאורך כל השנה. לתקופת הלוח היא רצה. 

אני רוצה לומר בעניין הזה. 'לחיות בסרט', אני  :יעקב נווה

חייב לומר את זה לפרוטוקול. יש לי מופע כבר שנתיים עם גידי רושר, שנקרא 

 גילוי נאות. 'לחיות בסרט'. 
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ם יש ברדיו תכנית שנקראת 'חיים בסרט', אגב, ע :יואב גינאי

 חיים קינן. 

 טוב, הלאה. :ר אמיר גילת"היו

 מי מנחה?  :אסתי אפלבאום

 דרור קרן מנחה. :יואב גינאי

 אין בנות? :אסתי אפלבאום

 למה אין בנות? :יואב גינאי

 מנחות? :אסתי אפלבאום

 יש. איריס קול למשל. :יואב גינאי

 הכוכבות של רשות השידור הן נשים. :אסתי אפלבאום

נכון. יש לנו בחדשות הרבה מנחות. טוב, סיימנו  זה :יואב גינאי

 את השבוע.

 רגע, מה עם 'ממתק ישראלי'?  :ר אמיר גילת"היו

 אוקי, אנחנו לא דיברנו על רצועת הלילה. :יואב גינאי

 .23:00עד  22:45'ממתק ישראלי' ביום רביעי,  :ר אמיר גילת"היו

סיקה כן. 'ממתק ישראלי' זאת הפינה שלנו למו :יואב גינאי

הישראלית החדשה. אנחנו יוצרים, אגב, אנשים של 'רעש מקומי' עושים אותו 

בהצלחה גדולה. בעצם לוקחים קליפים ישראלים, נותנים להם גם כל מיני בלונים 

והסברים וכל מיני דברים כאלה. בעצם חושפים גם דברים חדשים וגם דברים 

אימצנו אותו, והתגובות מאוד ישנים. זה אגב רעיון לגמרי של קובי בזמנו. אנחנו 

 . 24חמות על הדבר הזה, כי באמת אין כמעט היום פלטפורמות, כולל לא ערוץ 

 .24במיוחד לא ערוץ  :קובי אוז

הצפוי, שלא  25וכנראה גם לא ערוץ  24לא ערוץ  :יואב גינאי

 נותנים בעצם למוסיקה הישראלית שום ביטוי. 

ה משהו, ומראים אם איזה מישהו מדבר על איז :קובי אוז

 בצד איזה קליפ.

 אז אנחנו נותנים ממש את הקליפ עצמו.  :יואב גינאי
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יש יוצרי קליפים. יש אנשי קולנוע שמתעסקים  :קובי אוז

 בזה, ואין להם איפה להיות. 

נכון. כבר יש עלינו לחץ מאוד גדול של יוצרים  :יואב גינאי

 ואנשים שמעבירים אלינו את הקליפים שלהם.

למעט היום של  23:00אוקי. סדרת המתח של  :אמיר גילתר "היו

'בועטים', ואני עוד פעם מזכיר את החלטת המוסדות לגבי התכנית שתתכתב עם 

על ערב משחק הכדורסל אך לא תעסוק רק בספורט ובוודאי לא בכדורסל. דיברנו 

שהספורט הוא חלק ממנו, ולאחר מכן תכנית שמתכתבת עם  שלם של תרבות

יתן כמובן ביטוי למשחק ולמקום שבו נערך, אבל במקום לדבר רק על הספורט. 

המשחק, גם ראיון עם איש רוח מקריית שמונה, עם אומן מקריית שמונה ולא רק 

 הכדורגל. 

גם כותבים בפס מידע, שזו תכנית שתטפל  :דוד חיון

 בהיבטים הכלכליים והחברתיים של הספורט. אני לא זוכר כמעט שזה עלה. 

 אם תעקבו אחרי התכנית, :ורובסקייעקב ב

אני עוקב אחרי התכנית. אני נשבר באמצע בדרך  :דוד חיון

 כלל. 

 טוב,  :ר אמיר גילת"היו

גם צריך לשים אנחנו סיימנו את הרצועה הזאת?  :דוד חיון

 לב, אני הבנתי שיש צניחה ברייטינג, בין המשחק לבין התכנית. 

את ההנהלה להחלטות  בסדר, אז אני מפנה :ר אמיר גילת"היו

 טוב, שישי. קודמות של ועדת תוכן בנושא.

 'שאלת רב'. 15:00יש לנו בשעה  :יואב גינאי

 למה אנחנו לא עושים שינוי בלוח החדש? :ר אמיר גילת"היו

לא, הכול בהתקשרויות. יש חלק שכבר עברו  :מוריה לפיד

 התקשרות ולא קיבלנו אישור לגבי המשא ומתן. 

שאלת על האלטרנטיבות. יש אלטרנטיבות  אתה קובי אוז:

 שהן כרגע,
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 למה אין לך אישור למשא ומתן? :יעקב בורובסקי

 אבל רגע, במה אתם רוצים להחליף את זה? :קובי אוז

 שנגיע עכשיו לחלופות או שזה אחר כך? :מוריה לפיד

את  ריםטוב, תניחו את זה עכשיו. כרגע אנחנו מאש :קובי אוז

 'שאלת רב'. 

 אנחנו ביקשנו לשמוע חלופות ל'שאלת רב'.  :אמיר גילתר "היו

אבל כרגע אין חלופות משום שהדבר נמצא  :יואב גינאי

  בשלבים של עשייה והתקשרות. 

האם התכנית הזאת לדעתכם המקצועית עושה  :ר אמיר גילת"היו

 תועלת לרשות השידור או עושה נזק לרשות השידור? 

 רב'?אתה מדבר על 'שאלת  :יואב גינאי

 כן.  :ר אמיר גילת"היו

 אני לא חושב שהיא עושה נזק.  :יואב גינאי

, זה נושא שהולך הנושא של שאלות ותשובות לרב :קובי אוז

היסטוריה היהודית. נכון שבמקרה הזה זה נראה כמו רדיו, אבל יש דרכים בכל ה

, באמצעות אתר האינטרנט. לא לשים רק רב אחד, SMSלעשות את זה, באמצעות 

 לשים כמה רבנים, בית הלל, בית שמאי. 

', 5-יש לנו את 'שישי ב 17:00אני אמשיך. בשעה  :יואב גינאי

 תכנית של חטיבת החדשות. 

 רגע, רגע.  :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה להבין את המתודולוגיה שלכם. אם  :יעקב בורובסקי

 התכנית שאתם מציעים היא לא התכנית האופטימלית, 

לא, מה שאנחנו מציעים כרגע זה מה שיכול לעלות  :יואב גינאי

 לשידור במרץ. 

אתה שואל את השאלה שאני שאלתי. אתה פשוט  :קובי אוז

באת באיחור. אני כל הזמן מדבר על למה מעלים דברים של סטגנציה ולא עושים 
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אחריות לציבור ושמים דברים טובים במקום דברים פחות טובים. התשובה היא, כי 

 ככה זה.

לא, זו לא תשובה. התשובה היא שאנחנו נמצאים  :ואב גינאיי

כרגע בתהליך הפקתי שלוקח זמן. ככל שהדבר הזה יבשיל, אנחנו נעלה אותו 

 לשידור. 

אז האם לא עדיף לשדר קליפים לשבת מאשר את  :ר אמיר גילת"היו

 'שאלת רב'?

קובי, יש לי רעיון. אם אתם צריכים בינתיים עד  :אסתי אפלבאום

תגבש משהו, בואו תנסו, דיברנו בעבר, אם כי אני לא חושבת שזה קיבל החלטה, שי

לעשות תכנית בייחוד בסוף שבוע, על טבע וטיולים, תכנית שעושה איזשהו זרקור על 

 איזשהו מקום, 

 קודם כל יש לנו תכנית כזאת.  :יואב גינאי

 תנו להם משהו, לדתיים.  :קובי אוז

רגע, אפשר קודם כל לעשות כמה קובי, רגע,  :אסתי אפלבאום

 שיעורים לדתיים. 

 נכנס שבת. הם סוגרים את הטלוויזיה.  5 :קובי אוז

 יש לנו תכנית טיולים.  :יואב גינאי

 לא, זה שעה רגישה.  :קובי אוז

הנושא הזה כפי שהוא מתואר, וחשיבותו, אפשר  :יעקב בורובסקי

הוא משהו שהוא  5-, וההאוטופי הוא בסוף תהליך כזה 10-בתהליך להגיד, ה

ולא מספיק  5בעיניים של לשמר את הקיים. חודש ימים זה מספיק זמן כדי לעשות 

 , 0-. אבל לחזור ל10זמן כדי לעשות 

 . 0-. אני לא הייתי מתאר את זה כ0לא, זה לא  :יואב גינאי

 )מדברים ביחד(

 חברים, זה שמדברים כולם יחד, זה לא עוזר.  :ר אמיר גילת"היו

תקיימו סיעור מוחות. תצאו מהסטגנציה.היא  :ב בורובסקייעק

בשונה מכולם חושב שאם הלקוח הפנימי לא מרוצה, מייצרת פנימה, לא החוצה. אני 
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אז אין סיכוי שהלקוח החיצוני יהיה מרוצה. היא מייצרת פנימה. נושא של קיבעון, 

 ני שנתייםנושא של תהליך לא רציני. הם מאשרים את מה שאישרו לפני שנה ולפ

 וזאת הבעיה.

מה קורה אם לא מרוצים? האם יש תוכניות  :קובי אוז

 מגירה? 

יש את זה בנוהל החדש. אני מבקש, אנחנו פשוט  :ר אמיר גילת"היו

באיחור היסטרי. קובי, כפי שעשינו לגבי הילדים בתחילת הישיבה, אני מציע 

 שההנהלה תעשה בדק בית ומחשבה נוספת.

 בקשים דיון בנושא הזה.אנחנו מ :קובי אוז

בסדר, נכון. ביום שבו נדון בתוכניות הילדים, נדון  :ר אמיר גילת"היו

 גם במשבצת הזאת. הלאה. שישי בערב. 

', תכנית של 5-כן. שישי בערב יש לנו את 'שישי ב :יואב גינאי

חטיבת החדשות. התכנית הבאה היא תכנית חדשה, תכנית שנקראת 'טעמים 

 במטבח הבריא'. 

 מה זה 'טעמים במטבח הבריא'? :ובי אוזק

'טעמים במטבח הבריא' זאת תכנית חדשה  :יואב גינאי

 שעוסקת בבישול.

זה תמיד משבצת מאוד מצליחה. בישול בשעה  :קובי אוז

 הזאת, אני לא יודע למה, זה מעצבן אותי,

 די, אי אפשר עם זה כבר.  :דוד חיון

לשבת, הם  בשלביום שבת כשאנשים כבר סיימו ל :קובי אוז

 מתיישבים ורואים אנשים אחרים מכינים אוכל. 

 גם אתה בורח מערוץ לערוץ ונופל לך אותו דבר.  :דוד חיון

חברים, אני מציע ככה, אנחנו לא נאשר עכשיו את  :ר אמיר גילת"היו

 שישי שבת, למעט תכנית האירוח המרכזית שכבר אושרה. 
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צריך לדאוג לזה אנחנו תמכנו ודיברנו על זה ש :קובי אוז

שהתכנית הזאת, יהיה בה משהו ברוח השבת, זאת אומרת שהתחושה שלה לא 

 תהיה עולצת. יש משהו רוחני, יש משהו טיפה עמוק ושבתי, חגיגי, בוא נגיד. 

 חגיגי, כן. בהחלט. :יואב גינאי

את הדיון פה. למעט תכנית טוב רבותיי, אני קוטע  :ר אמיר גילת"היו

שי, שאנחנו מאשרים אותה כי היא כבר אושרה, אני רוצה שכל האירוח של יום שי

מה שאישרנו עד לרגע זה, מאושר, כדי שיהיה מספיק זמן גם לקדם את קמפיין יחסי 

הציבור של הלוח החדש. על התוכניות הפרטניות, ילדים, מורשת, לוח השידורים של 

 ן. שישי ושבת, נדון בישיבה הבאה. היא לא תעכב את קידום הקמפיי

אנחנו מבקשים לא לעשות שום שינוי בילדים  :קובי אוז

 ובמורשת. 

חברים, אנחנו לא מקבלים כרגע החלטה על שישי  :ר אמיר גילת"היו

 שבת. 

אני מבקש כמה מילים. אנחנו סיכמנו שזאת תהיה  :יעקב בורובסקי

 תכנית תחקירים נוסח 'עובדה' עם תחקירים, כמו  תכנית 'המקור', תכנית אחרת.

 אני שומע מאסתי שכאילו סיכמנו שזה יהיה משהו כמו 'מבט שני'. 

 לא. 'מבט שני' תהפוך לתכנית התחקירים.  :ר אמיר גילת"היו

 יהיה לה שם אחר, לא 'מבט שני'.  :יעקב בורובסקי

 'מבט שני' מראש רשומה כתכנית תחקירים.  :קובי אוז

זכו בזכות 'עובדה' ו'המקור' זכו למקום שהם  :יעקב בורובסקי 

התכנים שלהם. גם 'מבט שני' זכתה במקום שבו היא נמצאת בזכות התכנים, והם 

 לא תחקירים. איכותיים אגב. אלה 

שתהיה ברוח שאתה לא, יצא קול קורא לתכנית  :ר אמיר גילת"היו

 מדבר. 

 אז צריך לתת לזה שם אחר, נושא אחר. :יעקב בורובסקי

 רים הזה. זה לא ללוח השידו :ר אמיר גילת"היו

 אלא, לאיזה לוח שידורים? :יעקב בורובסקי
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 8-אם רק עכשיו יצא קול קורא, זה לא יעלה ב :ר אמיר גילת"היו

 במרץ.

מכובדי, הייתה החלטה של ועד מנהל, שתוך חודש  :יעקב בורובסקי

 עושים את זה. 

 ועדת תוכן הקודמת. :דוד חיון

יה נהדרים בעוד אם אנחנו עכשיו בקול קורא ונה :יעקב בורובסקי

 שנה, אז לא עשינו כלום. 

 מה הבעיה להרים תחקיר בכמה שבועות? :דוד חיון

 זה עוד לא קרה. :יעקב בורובסקי

מה הבעיה להרים תחקיר בסיוע החדשות בכמה  :דוד חיון

 חיצונית,  שבועות? לא כהפקה

אם היו להם תחקירנים, הם היו עושים סקופים  :קובי אוז

 .הרבה יותר גדולים

 אז בונים כתבים להיות תחקירנים.  :דוד חיון

 לא חסרים לך תחקירנים? :קובי אוז

 לא, יש מספיק כוח אדם.  :יעקב בורובסקי

יש כתבים שאפשר לעשות להם הסבה גם  :דוד חיון

 לתחקירנים. 

בוודאי. הצעת ההחלטה היא שבלוח השידורים  :יעקב בורובסקי

ר אבל דעתי באמת לא קובעת כי מה שאני הקרוב עולה תכנית תחקירים. אני סבו

אנשים רציניים, טובים, שחיים על הקיים, ואני גם  2-3אומר זה כהדיוט. לוקחים 

נושאים מרכזיים שהרשות הובילה.  2-3חוזר על מה שאמרתי פעם קודמת. היו פה 

אפשר לפתוח איתם ובהמשך להתקדם וללכת. אמרתי כדוגמא אבל אני ממש לא 

אני גם לא אחזור על השמות שאמרתי פה בפעם הקודמת, כי מישהו מתכוון לזה. 

אחרי זה יחשוב שאני מחפש תכנית כזאת, תכנית כזאת. אני מחפש תכנית תחקירים 

שתעסוק במה שמעניין את הציבור, אבל בעיקר את השידור הציבורי, והאבחנה שלי 



 ישיבת ועדת תוכן
 48 10.2.2013תל אביב, 

פעם נוספת לא  בין הציבורי לפרטי, היא... אנחנו לא מבדלים את עצמנו. אנחנו

 מבדלים. הנה, נכנסים לתכנית חורף. 

 כן. :ר אמיר גילת"היו

הייתי  ,אני רק רוצה להגיד שמהניסיון שלי בעברי :נועם שגב

   גם עורך ראשי של סדרות דוקומנטריות.

 אנחנו מדברים על עיתונות, לא על דוקומנטרי.  :דוד חיון

 מקור',תחקירים בסדר גודל של 'עובדה' ו'ה :נועם שגב

 איזה תחקירים יש ב'עובדה'?  :דוד חיון

 אני ראיתי את התכנית האחרונה של רביב דרוקר. :יעקב בורובסקי

 'המקור' זה דוגמא. :דוד חיון

הוא אמר שזה לקח לו שנה וחצי. אני מצפה  :יעקב בורובסקי

 שבתחקירים שלנו תגידו שעבדנו שנתיים. 

 ירוניה.עזוב, נו, הוא אמר את זה בא :דוד חיון

נושאים רציניים, תביאו אותם, תרצו  2-3קחו  :יעקב בורובסקי

 עליהם. 

הגישה של תחקירים בהפקה חיצונית היא גישה  דוד חיון:

 לא נכונה לדעתי.

 הישיבה נעולה.  :יעקב בורובסקי

 

 

  

 

  


