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, אני פותח את ישיבת ועדת התוכן. האם יש רבותי גילת:אמיר היו"ר, 

הערות לסיכום הישיבה הקודמת? אין. תודה. הנושא הראשון שאנחנו נפתח בו זה 

ההסכם עם ההתאחדות לכדורגל. הפצנו בין חברי הוועדה את טיוטת ההסכם של 

 - - -התאחדות הכדורגל עם רשות השידור. מאיר, אתם מנהלים איתם 

 אנחנו עדיין לא מנהלים.  מאיר בר:

 אז תן לנו תמונת מצב.  אמיר גילת:היו"ר, 

אוקי, אז ככה, ההתאחדות לכדורגל הודיעו  לנו  מאיר בר:

שאנחנו זכינו במכרז. הם שלחו לסמנכ"ל הכספים והכלכלה, מכתב רשמי על זה 

שאנחנו זכיינים. הם שלחו טיוטא של החוזה לתומר מהלשכה המשפטית. אנחנו 

ם ביום רביעי אחרי החג לשבת, לעבור על החוזה שלהם ואז אנחנו אמורים אמורי

 להיפגש איתם, לדון על סייגים כאלה ואחרים בתוך המכרז שקשורים בעיקר לתוכן. 

 אוקי. מה זה דברים שקשורים לתוכן? אמיר גילת:היו"ר, 

כל נושא ההיט הגרפי מבחינת לוחות זמנים,  מאיר בר:

 זה נכנס, דברים כאלה. מאיפה זה נכנס, כמה 

ומה לגבי מספר המשחקים שלא יתקיימו ביום  אמיר גילת:היו"ר, 

 שני?

אז זה, כשנפגשנו איתם לפני שבועיים, אנחנו  מאיר בר:

העלינו את הנושא הזה, כפי שאתה ביקשת שנעלה, למרות שהמכרז כמכרז, כפי 

ם הביעו נכונות בפעם הקודמת השאתה יודע, נעול שם. אז כמו שאמרתי בהתחלה, 

 בעניין הזה.  ללכת לקראתנו

זה לא עולה מטיוטת ההסכם שהם הביעו נכונות  אמיר גילת:היו"ר, 

מובהר וידוע לזכיין כי יתכנו מעת לעת  –ללכת לקראתנו. בטיוטא של ההסכם 

שינויים בלוחות המשחקים ובמועדי המשחקים או חלק מהם, לרבות המשחק 

ת עקב מחנות אימונים לפרקי זמן כפי שייקבעו על ידי המרכזי מסיבות שונות, לרבו

או משחקי נבחרות ישראל, או   -בהסכם  3.3אני קורא מסעיף   -ההתאחדות 

משחקי קבוצות במסגרת מפעלים אירופאים ו/או, זה הכל ו/או שאר משחקי גביע 

/או המדינה ו/או מועדי חגים וימי זיכרון, כאשר השינוי נדרש לצורך ניהול תקין, ו
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.... משחקי הכדורגל, ו/או מבחינת ... ההתאחדות, וכו' וכו'. עכשיו, כשאנחנו דיברנו 

 מאלי הכוונה הייתה ארבעה, חמישה גג. על מספר מיני

אוקי, אז אנחנו ביקשנו והעלנו את הסוגיה הזאת.  מאיר בר:

משחקים במקסימום, שהשאיפה היא להיות בין  12הם אמרו שהם מתחייבים על 

 לעד שבעה משחקים.  חמישה

 חמישה זה בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -זו הסיבה שאנחנו עדיין לא ישבנו על  מאיר בר:

כי ממה שהם אומרים זה מה שהיה ..., אין שום  :דוד חיון

 שיפור. 

הם הבטיחו את זה, וישבנו שם גם סמנכ"ל  מאיר בר:

 ם, אוקי?הכספים, גם תומר וגם אני, והם אמרו שזה ייכנס להסכ

 אוקי.  אמיר גילת:היו"ר, 

אז אנחנו ביום רביעי בשתים עשרה נוזמן לפגישה  מאיר בר:

 ונתעקש על כך.

 בסדר גמור. אני שמח לשמוע.  אמיר גילת:היו"ר, 

אתם צריכים לנצל את זה שאתם המגישים  :דוד חיון

ם שזכו. המילה זכייה היא נשמעת זכייה, אבל אתם המגישים היחידי היחידים

 ואתם צריכים לנצל את זה עד הסוף. צריך לטובתנו להוציא כמה שיותר דברים. 

 בואו נגיד בדיוק מה. מאיר בר:

המשחק המרכזי, לפי לוחות השידורים ולפי  אמיר גילת:היו"ר, 

החלטות קודמות של הוועדה יהיה ביום שני וצריך לעשות כל מאמץ שלא יזוז, כי זה 

 ם יודעים בדרך כלל למצוא את המשחק. פוגע גם בצופי הכדורגל, שה

 ומה האינטרס שלהם לא לעשות את זה ביום שני? קובי אוז:

 יש להם את השיקולים שלהם.  אמיר גילת:היו"ר, 

מחנות אימונים, משחקי נבחרת ישראל, משחקים  מאיר בר:

 של הקבוצות בנבחרות האירופאיות. 

 אז מה הדבר האופטימאלי? קובי אוז:
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 הדבר האופטימאלי זה תמיד יהיה יום שני.  ר גילת:אמיהיו"ר, 

 ומה המינימום שהם מסוגלים לקבל? קובי אוז:

זה לא אנחנו, זה הדרישה שלנו מההתאחדות  מאיר בר:

 משחקים בעונה שעברה.  12-לכדורגל. הם ירדו ל

 מתוך כמה? 12 קובי אוז:

 . 36מתוך  מאיר בר:

 היו ביום שני?משחקים לא י 12-זאת אומרת ש קובי אוז:

 . 36כן, מתוך  מאיר בר:

 כמה היה השנה בפועל? :דוד חיון

 משחקים. 16-השנה בפועל כ מאיר בר:

 גם אם זה ירד בחצי זה יכול להיות.  :דוד חיון

זו השאיפה וזו המטרה ואנחנו נדאג שהם יעמדו  מאיר בר:

 בזה, לרדת לחמישה, שבעה. 

 פיים סוערות.תגיעו לשישה תקבלו מחיאות כ קובי אוז:

 לא, לא, אני מאד מבקש.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני מבקש ממך שתחדדו דברים שהם בשליטה  :דוד חיון

שלנו, מלכתחילה. למשל, שני המשחקים האחרונים של העונה, בגלל הרגישות, לא 

האחרונים, היו שניים אחרונים, היו בשבת. למה? כי ההתאחדות קבעה שכל 

ני הייתי מחייב אותם כבר מעכשיו, שבמידה ויקרו מקרים המשחקים .... בשבת. א

כאלה של מחויבות של אחידות ושעה, זה יהיה בימי שני. מעכשיו, שלא יבואו אלינו 

 - - -אחר כך ויגידו לנו אין מה לעשות, עכשיו יש חודש של 

 י למה? מה החכמה מאחרי זה?כ :וופא פאהום זועבי

ל המשחקים ביום שני, אנחנו מנסים לרכז את כ קובי אוז:

 )מדברים ביחד( - - -  -שלא יהיה מצב 

 אני אגיד לך למה.  מאיר בר:

 למה זה לא יהיה? אם אנחנו נדרוש זה יהיה.  :דוד חיון

 אם לא יהיה משחק ביום שני מה אתה עושה? וופא פאהום זועבי:
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 - - -הבעיה שלהתאחדות יש  מאיר בר:

קבי, ותביני לפני שאת וופא, תהיי בישיבות, תע :דוד חיון

 זורקת דברים לא לעניין. 

תיקח את זה בחזרה לפני שאני אתן לך את זה  וופא פאהום זועבי:

 בחזרה עם עטיפה יפה. 

להתאחדות לכדורגל, ואני לא מסנגר עליהם, אני  מאיר בר:

פשוט יודע את המצב, יש להם הסכמים עם ערוצים אחרים על משחקים אחרים 

 - - -זיה. אז לא יכול לקרות מצב שמשודרים בטלווי

 אני לא מבין מה אתה אומר.  :דוד חיון

 - - -אני אומר ככה  מאיר בר:

 יש להם הסכם על שער השבת. :דוד חיון

תן לי להסביר לך. עזוב שער השבת, שער השבת זה  מאיר בר:

 תכנית סיכום. 

שהוא בהרבה פחות כסף ממה שאנחנו משלמים.  דוד חיון:

 להם? מה עוד יש

יש שלושה משחקים של צ'רלטון שמשודרים ביום  מאיר בר:

שבת אחר הצהריים. אז אם הם משדרים שלושה משחקים אחר הצהריים, הם לא 

 - - -יכולים לשדר משחק נוסף שהוא יהיה המשחק 

 כמה אגב הם מקבלים? :דוד חיון

 - - -המשחק המרכזי  מאיר בר:

 כמה מצ'רלטון מקבלים אגב? :דוד חיון

 לא יודע, אין לי מושג. מאיר בר:

אני חושב שאנחנו הולכים על משא ומתן על כסף,  :דוד חיון

 - - -על משחק, אנחנו צריכים לדעת 

 - - -אנחנו ניגשנו למכרז, אנחנו לא  מאיר בר:

מיליון  15תקשיב לי עד הסוף. הלכתם על מכרז של  :דוד חיון

ושה משחקים, אם אני לא טועה, אז שקלים לשנה, נכון? במקביל לצ'רטלון יש של
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כדאי לעשות פרופורציות, לראות כמה הם משלמים וכמה אנחנו. זה דבר מינימאלי 

לעשות את המודיעין הזה, לדעת כמה אנחנו משלמים. מה, זה לא עניין את סמנכ"ל 

הכספים? מודי, אתה יודע על זה משהו? סליחה שאני מפריע לך. היה משא ומתן על 

שקלים לשנה על המשחק המרכזי, נכון? עכשיו, בצ'רלטון משודרים מיליון  15

במקביל שלושה משחקים. אני חושב שמן הראוי היה כשעושים משא ומתן כספי, 

 - - -לדעת כמה משלמים המתחרים שלנו על 

 והם בטח יגידו לך.  :וופא פאהום זועבי

 לא, זה דבר שמפורסם בתקשורת. זה לא סודי.  דוד חיון:

 נכון, זה פורסם, בוודאי.  בר:מאיר 

זה גוף ציבורי, הוא חייב להגיד את הדברים  דוד חיון:

 האלה. אם אתה שואל אותו, אם זה לא בתקשורת, הוא חייב להגיד לך. 

אני רוצה רק לתקן אותך, אנחנו לא עשינו שום  מאיר בר:

מום. לא משא ומתן. זה מכרז. אנחנו השתתפנו במכרז, אנחנו נתנו את מחיר המיני

 היה משא ומתן על הכסף.

לא משנה, עדיין אנחנו הערכנו את זה שלא יהיו  :דוד חיון

אנחנו יודעים שבצ'רלטון  –הצעות כמו בשנים קודמות, עדיין אפשר לבוא ולהגיד 

מיליון שקלים, סתם אני זורק מספר, על שלושה משחקים. אנחנו  10משלמים 

ים, אבל אנחנו מוכנים רק לחמישה מיליון יכולים לבוא ולהגיד אוקי, אנחנו מגיש

 שקלים. 

כן, אבל עכשיו אנחנו כבר לא יכולים לעשות את  מאיר בר:

 זה.

לא משנה, אבל תלמדו, תלמדו להבא. )מדברים  דוד חיון:

 ביחד(

אפשר לפסול אותך. רק על ידי מכרז אפשר לפסול  מודי בן צבי:

 אותך. 

לאומי אם אנחנו לא בסדר. מה קרה? זה אסון בינ דוד חיון:

 - - -נשדר את המשחק? זה רצוי שנשדר אותו, אבל זה לא 
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אני רואה שלבוא לוועדות זה לא בדיוק עוזר לך, כי  :וופא פאהום זועבי

 אתה מתווכח על כלום ועל שום דבר.

 אני לא מתווכח על כלום. דוד חיון:

 אז מה עשית? :וופא פאהום זועבי

  - - -ך לנהל משא ומתן קשוח מה זאת אומרת? צרי דוד חיון:

 במכרז אתה לא מנהל משא ומתן.  :וופא פאהום זועבי

 - - -אם אתה יודע שאין הצעות אחרות  דוד חיון:

 - - -אין   :וופא פאהום זועבי

 אז יש לך כוח. דוד חיון:

אתה לא יכול, כי אם אתה ניגש למכרז אתה לא  :וופא פאהום זועבי

 יודע שאתה היחיד. 

 אבל יש לך כוח אחר. ון:דוד חי

 - - -וופא, וופא, דוד  אמיר גילת:היו"ר, 

 אתה לא היחיד, אתה לא יודע שאתה היחיד.  :וופא פאהום זועבי

 זה היה בשנים קודמות.  :דוד חיון

 אז השנה אולי יהיה אחרת, אתה לא יודע.  :וופא פאהום זועבי

זכינו בו, אמנם טוב, המכרז לגבי הכדורגל אנחנו  אמיר גילת:היו"ר, 

היינו מועמדים יחידים אבל זכינו בו, זו כבר עובדה. המשחק אצלנו בשלוש השנים 

 - - -הקרובות. עכשיו, מעבר לזה 

 - - -האמת שכן, זה נכון, זה מאד נכון שזה  :וופא פאהום זועבי

רגע. זה עובדה. דבר שני, זה לא סותר את העובדה  אמיר גילת:היו"ר, 

כשיו לעשות פיין טיונינג להסכם, ולהוציא עוד דברים בשל שאפשר תוך כדי ע

עליונותנו. כבר בדקנו אגב מה יקרה חלילה אם אנחנו לא ניקח בסוף. אז יש לזה 

עלות נמוכה, שני מיליון,  של חילוט הערבות. אנחנו לא נגיע לשם, אבל כבר בדקנו 

שות השידור גם את האופציה הזאת. זאת אומרת זה לא כתוב בלוחות הברית שר

 צריכה לשדר את המשחק המרכזי. 
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גם לא כתוב בלוחות הברית שרשות השידור צריכה  :וופא פאהום זועבי

 מיליון שקלים על חילוט הערבות.  2לשלם 

 נכון. והיא לא מתכוונת לעשות את זה. אמיר גילת:היו"ר, 

 זה כסף שאין לה. :וופא פאהום זועבי

 נת לעשות את זה. היא לא מתכוו אמיר גילת:היו"ר, 

 אנחנו לא שם. :דוד חיון

אמרתי שאנחנו לא הולכים לשם, אם לא שמעת,  אמיר גילת:היו"ר, 

אנחנו לא הולכים לשם. עכשיו, מה שכן, כאשר זה אצלנו אנחנו צריכים להקפיד על 

אחד זה שזה יעזור לטלוויזיה הישראלית ולא יפגע בה, במובן של כמה דברים. 

ה. אנחנו בונים לוח שידורים שאנחנו רוצים שהצופה יתרגל ללוח קיבוע הרגלי צפיי

תזוזות  16שידורים חדש, שחלק ממנו זה יום שני שזה יום ספורט, וכל תזוזה והיו 

פעם להזיז לוח, זה  16שבועות בשנה,  52כאלה בשנה האחרונה, זה המון. מתוך 

חברי הוועדה למה הרבה. ואפילו התזוזה היא לא ליום קבוע. עוד פעם, שיבינו 

הכוונה. אם יודע הצופה שיום שני זה יום הספורט, יום הכדורגל, התוצאה של זה 

שיום ראשון זה היום של הדוקו. עכשיו, ברגע שאנחנו מזיזים את המשחק ליום 

ראשון, זה גם הורס את הדוקו. אנחנו פוגעים בזה פעמיים,  ואם זה זז פעם ליום 

זה שלוש פעמים כי זה פעם פוגע פה ופעם פוגע שם,  ראשון ופעם לשבת זה הורס את

ובתכניות של מוצאי שבת ורואים עולם וכל מיני דברים כאלה, שחלקם גם עוגנים 

כמה שפחות תזוזות,  –ותכניות נצפות של הרשות. ולכן המסר היה וממשיך להיות 

כמה שיותר יום שני וכמה שפחות ימים אחרים. אז אנחנו מודעים לזה שיש 

לוצים, נבחרת, מחנות אימונים וכל מיני דברים כאלה, אבל אני שמח שכיוונתם אי

, שאני מאד אשמח שזה ייסגר על זה, כמובן שאפילו פחות. מבחינתי אפס 6למספר 

 , אז הכיוון הוא בהחלט נכון. 6תזוזות, אבל אם אתה מדבר על 

מה יקרה אם לא נשדר חלק מהמשחקים, אם  קובי אוז:

 נשדר אותו. המשחק זז לא 

 אתה זורק כסף.  מאיר בר:

 לא, לא, זה גם הפרת הסכם אני חושב. :דוד חיון
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 לא, לא, אתה חייב. )מדברים ביחד( אמיר גילת:היו"ר, 

אבל גם הצופה שלך מצפה ממך. הוא יודע מתי  :וופא פאהום זועבי

 המשחקים. )מדברים ביחד(

הוא היה רגע, נניח ויש איזה משחק מסוים שזז,  קובי אוז:

אמור להיות משודר ביום ראשון ואנחנו יודעים שהמשחק הזה לא יקדם שום דבר. 

זאת אומרת שום דרמה לא יכולה להיות בו, אתם יכולים לדעת את זה. האם אתם 

 יכולים להחליט באופן מסוים שהמשחק הזה אין לו עניין לציבור. 

זה העניין, שאנחנו תמיד בוחרים את המשחק  מאיר בר:

 רכזי שהוא המשחק האטרקטיבי ביותר והסיכוי לצפייה בו גבוהה יותר. המ

 באותו יום קורים כמה משחקים? קובי אוז:

אנחנו מבודדים את המשחקים של ליגת העל.  מאיר בר:

 אנחנו נהיה מה שנקרא לבד. 

 טוב. כמה זמן מראש אפשר לדעת על תזוזה? אמיר גילת:היו"ר, 

 הלוח.ברגע שמפרסמים את  מאיר בר:

 נבחרות אימונים ודברים כאלה יודעים מראש.  אמיר גילת:היו"ר, 

ברגע שמפרסמים את הלוח, שזה לקראת סוף  מאיר בר:

אוגוסט שמתחילה הליגה ואז נקבעים המשחקים, אנחנו מקבלים גם את כל 

 - - -הרשימה ואני אשמח מאד להעביר את זה לועדת התוכן 

 אש. יפה, שנדע מר אמיר גילת:היו"ר, 

לראות את האילוצים ומה הסיבות לכך  מאיר בר:

 שהמשחקים זזים בגלל מועדים, בגלל נבחרת וכו' וכו'. 

מאה אחוז, יפה. אז קודם כל אנחנו כבר התקדמנו  אמיר גילת:היו"ר, 

אלף בהורדת מספר התזוזות ושתיים בהיערכות מראש, כי הייתה תחושה שהרבה 

 - - -החליטו שזה זז משני לשבת, אז קודם כל פעמים זה כאילו ברגע האחרון הם 

 אני יכול להעיר עוד הערה? מאיר בר:
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לא, אני אגיד לך למה זה עוד פעם, כי מה קרה?  אמיר גילת:היו"ר, 

התחילו להקרין סדרות חדשות ואחרי הפרק השני זה נפסק בגלל שהיה כדורגל ביום 

 הזה. 

 ברור לך שזה יצא בתקופה של החגים. מאיר בר:

בסדר, הטענה היא לא אליך, אני רק אומר עובדה,  אמיר גילת:היו"ר, 

עובדה. אם יודעים מראש שבתאריכים האלה והאלה יש תזוזה, אז יודע גם יואב לא 

 להתחיל הקרנה של סדרה חדשה שתקטע, ששבועיים אחרי זה הכדורגל דורס אותה. 

לא, אבל זה נובע מבעיה אחרת, זה עניין של  :דוד חיון

 יאום ואסטרטגיה, זה כבר משהו אחר. ת

תראה, אני יכול למשל בחמישה שישה מחזורים,  מאיר בר:

כשיש את השינוי, זאת אומרת אני יכול להתחכם ולקחת משחק, לבחור משחק 

 שהוא פחות אטרקטיבי, אבל זה ייפגע בנו. זו הסיבה.

 אוקי, המסר ברור.  אמיר גילת:היו"ר, 

סתם משחק ליגת על שמשודר אני יכול לקחת  מאיר בר:

 ביום שני, אוקי? ואז יהיה לנו, אתה יודע, סתם.

אני חושב שהדבר שהכי נחוץ ללוח השידורים זה  קובי אוז:

איזו שהיא קביעות ואיזה שהוא קו, זה להרגיל אנשים לכל מיני דברים וגם אם יש 

רגל, גם קהלים שהם יותר תשוקתיים לגבי צפייה בטלוויזיה שלנו כמו צופי כדו

אותם אפשר להכניס לאיזו שהיא מסגרת מסוימת, שאני מבין שביום שני יש משחק. 

אני חושב שאפשר לנהוג בתבונה ומאד להיזהר בלהזיז דברים שקורים ביום ראשון 

וזה  30%-, ב20%-וביום שבת. כאילו, לנסות כמה שיותר למקד, גם אם זה פוגע ב

שווה את זה, כי זה בדיוק ההבדל בין להיות  משחק קצת פחות מעניין נניח, בעיני זה

 ספוראדי ומוזר, לבין להיות עם תכניות מסודרות. 

אני רוצה להגיב. אני גם חושבת שהשינוי הזה מאד  :וופא פאהום זועבי

חשוב, במיוחד בלוח השידורים כי אתה מתרגל ואתה מתכנן גם לפי זה. יש משהו 

צופים מיוחדים של תכניות מיוחדות כמו שהוא כאילו יוצא מן הכלל, שאוהדים או 

כדורגל או ספורט בכלל וכשהתזוזה הזאת היא היוצא מן הכלל שאפשר להכניס 



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

12.05.2013 11 

אותו כשגרה, משום שהמשחקים האלה הם משחקים שאתה לוקח אותם בחשבון 

שהם כאילו המשחק המרכזי שיכול להיות המשחק המרכזי ביום שני או המשחק 

שבת. הצפייה במשחק המרכזי, אני חושבת שהיא המרכזי שיכול להיות ביום 

 - - -ברייטינג יותר גבוה מהשגרה האחרת 

כן, אבל זה מחבר אותי למה שרציתי להגיד על  אמיר גילת:היו"ר, 

המינוף של המשחק המרכזי לתכנים אחרים של הרשות. אחרת כביכול אין הצדקה 

שגרה, עדיין. בגלל לשדר אותם, אבל גם בקטע הזה הבסיס שלנו צריך להיות ה

שאנחנו בהתחלת הדרך של קיבוע הרגלי צפייה, אז אני מציע קודם כל לקבע את 

הוועדה רושמת  –הבסיס ואחר כך לחשוב על שבירת השגרה. אני מציע כהחלטה 

דיווח ההנהלה לפיה ישנה כוונה לצמצם למינימום את מספר לפניה בקורת רוח את 

תזוזות במהלך  7-ל 5י, כשהכוונה היא בין התזוזות של המשחק המרכזי מיום שנ

 העונה. נכון?

 כן. מאיר בר:

אז יפה מאד אוקי, אז זה באמת הרע במיעוטו.  אמיר גילת:היו"ר, 

ותמשיכו במאמץ הזה. זה דבר אחד. דבר שני לגבי מינוף התכנים. אנחנו צריכים 

שחק לעשות כל מאמץ כדי להשתמש בפלטפורמה הזאת של משחק הכדורגל של המ

המרכזי, שיש לו יחסית יותר צופים מאשר בשאר התכנים שלנו, כדי למנף את 

אחד זה  –התכנים ולייצר תכנים אחרים. עכשיו, אני מדבר בשני מישורים 

פרומואים תוך כדי המשחק, שתיים זה חסויות ושלוש זה התכנית שאחרי המשחק, 

עדות, אני לא צריך לקבל ופה כבר דיברנו אין ספור פעמים ויש כבר החלטות של הוו

את זה מחדש, אבל התכנית שאחרי המשחק חייבת להיות תכנית שהיא לא רק 

ספורט. היא צריכה להיות התכתבות עם המשחק, אני כבר מדקלם את זה, ואני 

מבקש שבעונה הזאת תהיה הקפדה על קוצו של י' לגבי ההחלטה הזאת, כי אחרת 

 - - -כבר לא נוכל לעבור על זה יותר 

 - - -צריך ... במוד של המשחק  :וופא פאהום זועבי

בסדר, אז תכנית שמתכתבת. אני לא נכנס פה  אמיר גילת:היו"ר, 

 להנחיות מקצועיות, אבל רוח הדברים ברורה. 
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 יש חסויות למשחק? נגיסט מנגשה:

 יש חסויות.  אמיר גילת:היו"ר, 

 האם אנחנו יודעים כמה כסף, כמה הכנסות? נגיסט מנגשה:

 חגית? אמיר גילת:היו"ר, 

מפרסמים, זה יכול  10היי. כן, זה יכול להיות  חגית בכר:

-ל 50חסויות לכל אחד. זה יכול להיות בסדר גודל בין  9מפרסמים, ... ....  9להיות 

שקלים, תלוי איזה משחק, מה רמת האטרקטיביות, כמה יהיו הסכמים  100,000

אפשר להתחיל לשבת ולתכנן את זה  שנתיים. עכשיו כשיש את הזכייה במכרז

 קדימה. 

אנחנו נדון על נושא החסויות בהרחבה בוועד מנהל  אמיר גילת:היו"ר, 

פרסום, שזה הפורום המתאים, אבל גם אולי לקבוע מה מפרסמים. יכול להיות 

 - - -שצריך מעבר 

 להעלות קצת את הרף. דובר:

, לפעמים, מי נותן יש גם זילות של המסך כשרואים אמיר גילת:היו"ר, 

חסות ומי לא. סימבה למשל. אוקי, טוב. יש עוד על המשחק המרכזי? תישאר איתנו 

 כי הספורט מלווה אותנו גם בלוח הקיץ. כן, יואב, הלוח. 

 הספורט גם מלווה את הבידור והתרבות.  יעקב נווה:

האמת שזה נכון, הערה נכונה. התכנית בועטים  :דוד חיון

 ת עם הרבה מוסיקה. למשל יכולה להיו

 נו, זו הכוונה.  אמיר גילת:היו"ר, 

אבל סליחה, כשאנחנו מדברים שנה וזה לא נעשה,  :דוד חיון

 אני חושב שצריך להוריד את התכנית. 

 כרגע ממילא אין.  אמיר גילת:היו"ר, 

בכדורסל נכים הם עשו בועטים אחרי זה. כדורסל  :דוד חיון

 הייתה מאד מעניינת פה. נכים ואז יש בועטים. הרגישות 

התבקשנו לעשות תכנית כי זו שעת השידור של  מאיר בר:

 התכנית. 
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  - - -אני מציע להוריד  דוד חיון:

רגע, כרגע התכנית משודרת בקיץ? )מדברים ביחד(  אמיר גילת:היו"ר, 

 אתה מאשר היום לוח משדרים, הוא לא מופיע בו.

 הוא לא מופיע בלוח המשדרים?  :דוד חיון

 אין בועטים.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא משנה. אני אומר שלקראת השנה הבאה צריך  :דוד חיון

 להוריד את התכנית.

לא, אני אגיד את זה אחרת. התכנית כרגע ממילא  אמיר גילת:היו"ר, 

 אינה משודרת. 

 היא עדיין משודרת, עוד שבועיים. :דוד חיון

 אוקי.  אמיר גילת:היו"ר, 

 בוע הבא.מחר וש מאיר בר:

אוקי, התכנית האחרונה של העונה הזו של בועטים  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -היא בשבוע הבא. לקראת חידוש העונה, באוגוסט 

 באוגוסט, זה השבוע האחרון של אוגוסט. 26 מאיר בר:

תביאו את זה לפה, שנראה את המתכונת של  אמיר גילת:היו"ר, 

ם זה רק הספורט צריך לעשות לבד. מאיפה התכנית החדשה, בסדר? ואני לא יודע א

יכול להיות שהפילו עליכם גזירה שאתם לא יכולים הם יודעים לעשות בידור וזה? 

 לעמוד בה.

לא עובדים בוואקום, יש שיתוף פעולה. כמו  :דוד חיון

שאמרתי קודם, זה עניין של ניהול ואסטרטגיה. צריך לתכנן דברים, לעבוד בשיתוף 

 ך לעבוד איתם בשיתוף פעולה והפוך.פעולה, יואב צרי

בסדר, אנחנו לא נכנסים לניהול השוטף. ההנהלה  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -פה שומעת ותדע לעשות את  

 אבל עובדה שהיא לא ידעה.  :דוד חיון

 בסדר. עכשיו היא תדע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אשרי המאמין. :דוד חיון
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הקיץ, יואב, בוא נגמור את  אוקי, לוח שידורי אמיר גילת:היו"ר, 

 הדיון. 

למעשה הצגתי את לוח שידורי הקיץ, ועל פי בקשת  יואב גינאי:

חברי הוועדה הטמעתי את שידורי הספורט בתוך שידורי הקיץ. אנחנו בחודש יוני 

 - - -מקדישים כמו שאמרתי בפעם הקודמת 

 רגע, יש לוח מעודכן של הקיץ? אמיר גילת:היו"ר, 

 , הנה, עכשיו הגיע. כן, כן מיכל:

את חודש יוני אנחנו מקדישים לנושא נשים, כמו  יואב גינאי:

 - - -שאמרנו ופותחים בתחילת החודש באירוע מאד גדול 

 רגע, אין לך טבלה של הקיץ כללית?  אמיר גילת:היו"ר, 

יש לך את זה, פשוט הטמעתי כאן את מה  יואב גינאי:

 שהתבקש. 

 י ממה אתה קורה. מיוני?תראה ל אמיר גילת:היו"ר, 

 כן. יואב גינאי:

 מיוני אתה משליך על כל הקיץ? אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, קודם כל על יוני, אחר כך נדבר על יולי.  יואב גינאי:

רציתי הפוך, אבל אוקי, בסדר. טוב, אז אנחנו  אמיר גילת:היו"ר, 

 מתחילים עם יוני, סליחה. לוח שידורי חודש יוני. 

לוח שידורי חודש יוני, כמו שאמרתי, בכל יום שני  י:יואב גינא

אנחנו עושים סרטים תיעודיים וסרטים נוספים שעוסקים בנושא נשים, גם מופעים 

של נשים, ומתחילים את החודש הזה באירוע גדול מלונדון שבעצם מדבר על הצבת 

לשלב  נשים ומציין גם בעיות של נשים בכל העולם. חשבנו שזה יכול להיות רעיון

 נשים גם מהתרבות הישראלית שקשורות, נשים בדואיות.

 חודש הנשים בטלוויזיה הישראלית? אמיר גילת:היו"ר, 

 בטלוויזיה הישראלית.  יואב גינאי:

אז רגע, ילבישו את המסך בעבודה של נשים  קובי אוז:

 בטלוויזיה הישראלית?
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 צריך להיות לוגו כזה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כן, כן, אנחנו נעשה מעברונים, כן, בהחלט.  יואב גינאי:

 ביום ירושלים אגב היה קישוט כמו שדיברנו? אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -לוגו ליום ירושלים? אני לא זוכר, אבל   יואב גינאי:

הייתה החלטה כזאת שעושים ביום ירושלים  אמיר גילת:היו"ר, 

 ובשבועות. 

 - - -אוקי. ואנחנו   יואב גינאי:

אנחנו מקבלים החלטות צריך לבצע אותן. אתה  :חיוןדוד 

 אפילו לא יודע לענות אם היה או לא היה, יואב. 

תשמע, נושא הלוגו אינו באחריותי, אבל אני מוכן  יואב גינאי:

 לבדוק את זה.

 שעות.  24אנחנו לא יכולים לעקוב אחריכם  דוד חיון:

ם ועדה הבעיה שזה מה שקורה, אחרי שאנחנו עושי קובי אוז:

ואז רשומים כל מיני דברים בפרוטוקול. מי דואג שכל הדברים הקטנים שהסכמנו 

 - - -עליהם בפרוטוקול, אכן מגיעים 

אנחנו בודקים את כל הדברים שקשורים לכל אחד  :יואב גינאי

ממנהלי החטיבות, אם זה קשור לתכניות או לחטיבת החדשות או לנושאים תכנים 

דבר הזה יהיה. אני רוצה להבין, הדרישה היא שיהיה לוגו אחרים. אנחנו בודקים שה

 לאורך כל החודש, חודש הנשים? כלומר זאת הדרישה של הוועדה?

 לא, לגבי חודש נשים?  אמיר גילת:היו"ר, 

 כן. יואב גינאי:

עכשיו אתה מדווח פעם ראשונה, עכשיו נחליט על  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה. 

צעד אחד אחורה ודיברנו רגע  אנחנו עכשיו לקחנו קובי אוז:

על יום ירושלים ושם היה איזה שהוא סיכום שיהיה קישוט קטן על המסך לגבי יום 

 )מדברים ביחד(. - - -ירושלים. עכשיו כשאנחנו מדברים על חודש הנשים 
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אמיר, אנחנו עוסקים בעניין מסוים, בוא נתקדם.  יעקב נווה:

 למה מתעכבים עליו?

 ני לא רואה שיש הסכמה. א אמיר גילת:היו"ר, 

 בואו נתקדם. יואב יבדוק את זה . יעקב נווה:

תראה, אם זה חודש נשים צריך לעבות את זה עוד  קובי אוז:

יותר. אם זה חודש נשים ויש לוגו, צריך לעבות את זה עוד יותר, לראות איך עושים 

)מדברים  את הדבר הזה. לעבות מבחינת  ... ... , זאת אומרת שיהיו עוד דברים.

 ביחד(

 –כתוב פה. הייתה כנראה אי הבנה בפירוש המונח  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -קישוט המסך. ההנחה הייתה 

 מה הכוונה לקישוט המסך? מה זה קישוט המסך.  יואב גינאי:

זה בדיוק אותו באנר. זה המונח שקובי השתמש בו  אמיר גילת:היו"ר, 

 בישיבה שעברה. 

 . לוגו קטן קובי אוז:

אתה מדבר על לוגו? בואו נהיה רגע ספציפיים כדי  יואב גינאי:

 שנוכל להבין מה הבקשה. 

הערוץ הראשון צריך לייחד לעצמו, כשאפשר, צריך  :קובי אוז

 - - -לייחד לעצמו שבועות וצריך לייחד לעצמו חודשים אם צריך 

 - - -או נושאים כמו  אמיר גילת:היו"ר, 

ת אומרת, דיברנו על זה שהיה לך או נושאים. זא קובי אוז:

אפשר היה להוסיף שבוע מסוים שאנחנו ספרנו המון דברים שקשורים לנעמי שמר. 

שבוע נעמי  –עוד קצת חומר ולעשות מזה שבוע נעמי שמר, ואז היה לנו לוגו קטן 

 שמר בערוץ הראשון. 

 בואו נתקדם, למה מתעכבים על זה? יעקב נווה:

כי  זה דברים שדיברנו עליהם  מתעכבים על זה קובי אוז:

 לפני שנה וחצי. )מדברים ביחד(
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אני רוצה שנהיה יותר ספציפיים. אנחנו בחגים  יואב גינאי:

 עצמם עושים מעברונים בנושא חגים.

 זה לא מעברונים.  אמיר גילת:היו"ר, 

שנייה, תן לי להסביר. עושים מעברונים בנושא  יואב גינאי:

יף גם לוגו, צריך לבדוק את זה אלף  טכנית, האם חגים. אם ההחלטה היא להוס

הדבר הזה אפשרי. אני יודע שעלו כל מיני בעיות טכניות על הוספת לוגוים ושעונים 

נעשה אותו.  –וכל הדברים האלה, ולראות האם הדבר הזה אפשרי. אם הוא אפשרי 

ץ אם הדרישה היא לעשות לאורך כל חודש יוני לוגו קבוע של חודש נשים בערו

 - - -הראשון על מה שאנחנו נחליט, אז 

שנייה, אז הייתה תקלה עם יום ירושלים.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ההחלטה הייתה גם לגבי שבועות, אז אנא, ישמו את זה בשבועות. 

 אוקי, אבל מדובר על לוגו? יואב גינאי:

 באנר, באנר כזה למעלה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 באנר או לוגו. יואב גינאי:

 אז לוגו, כן, לוגו.  אמיר גילת:יו"ר, ה

 אנחנו צריכים להיות ספציפיים.  יואב גינאי:

לוגו, לוגו, לוגו. לא רציתי לערבב עם הלוגו של  אמיר גילת:היו"ר, 

 הרשות. 

 כי מעברים של שבועות יש לנו.  יואב גינאי:

 לא, לא, לא, לוגו. לוגו. בצד העליון של המסך.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני יודע מה זה לוגו. אב גינאי:יו

 למתג את זה. אמיר גילת:היו"ר, 

 אני יודע מה זה לוגו ואני יודע מה זה באנר.  יואב גינאי:

 בסדר, לוגו.  אמיר גילת:היו"ר, 

 עם קישוט.  יעקב נווה:

 לכן כתבנו קישוט.  אמיר גילת:היו"ר, 
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 1תעשו פינה שכל בן אדם שנכנס לראות ערוץ  קובי אוז:

 חוגג משהו. )מדברים ביחד( 1אותה שנייה, יודע שערוץ ב

 - - -רגע, רגע   אמיר גילת:היו"ר, 

אני רוצה להעיר שיש לנו עוד הרבה אלמנטים על  יואב גינאי:

 המסך. כלומר זה עוד אלמנט על המסך.

 מה עוד יש, חוץ מהלוגו של הרשות? אמיר גילת:היו"ר, 

, כלומר זה HDיש כתבות, יש ..., לא, אני אומר יש  יואב גינאי:

 מוסיף עוד סמל על המסך. 

 בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

בדרך כלל אנחנו לא  HD-התחושה שלי היא שה קובי אוז:

, HD-רואים  ... טוב, מבחינת הפרטים שמופיעים על המסך. הרבה פעמים יש את ה

. HD-נכון ב ויש לך בן אדם אחד ואיזו שהיא טקסטורה, מן חלק כזה, זה לא שימוש

HD  זה לשים מסך קטן עם עוד איזה משהו, עם עוד איזו חתיכה מפה. זאת אומרת

לייצר מצב שיש המון, הרי לאנשים יש ..., הם רואים את זה. וערוץ אחד יכול 

, ואנחנו יכולים להראות לכם המון דברים, HDכבואו תראו, לנו יש   HD-להשתמש ב

תזכורת קטנה לשם. לייצר מצב שהמסך דינאמי פה משהו קטן, פה עוד איזה משהו, 

 וחי. )מדברים ביחד(

 שנייה, רגע, רגע. אני מבקש. קובי, סיימת?  אמיר גילת:היו"ר, 

, בתכניות שאנשים HD-סוף הדברים שלי היו שה קובי אוז:

 מדברים, הרבה פעמים יוצא צחיח. זה הלוק שלו. 

 שמה? יואב גינאי:

נשים מדברים, זאת אומרת בתכניות שא HD-שה קובי אוז:

 - - -רואים 

 ברור לך למה זה קרה? יואב גינאי:

 אני אסביר למה אני קורה. קובי אוז:

לא, אני אסביר. אני לא איש טכני ואני הייתי  יואב גינאי:

יש כל מיני בעיות שאינן שמחח אם לישיבה הבא יוזמן גם איש טכני. אני אסביר, 
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רות. אנחנו מתכננים מבחינת התוכן לעשות והכות HD-פתורות עדיין בנושא ה

בלונים, לעשות אנימציות על המסך, לעשות דברים מאד מאד חשובים. גם חלק 

מהפרומואים להעביר, כפי שאתם רואים בערוצים המסחריים. כרגע מבחינה טכנית 

 - - -הוסבר לנו שהדבר 

ביומן אבל זה קורא, ביומן מלווים את הכתבה  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -הבאה ב 

אז אני אומר, אז אני הייתי שמח שיבוא איש טכני  יואב גינאי:

 ויסביר. אנחנו את הדרישות שלנו יודעים. 

טוב, אז אין ויכוח. אז רק אנחנו מסכמים:  אמיר גילת:היו"ר, 

שבועות, ומאחר שאתה אומר שחודש יוני הוא חודש הנשים, אז גם חודש יוני 

 ב. כחודש הנשים. בבקשה, יעק

אני מבקש לשנות את השיטה. אני מבקש לשמוע  יעקב נווה:

את כל הלוח, כל אחד שירשום את ההערות שלו. סליחה, אי אפשר להתעכב על 

 - - -תכנית אחת 

 אנחנו לא דיברנו עוד על אף תכנית.  אמיר גילת:היו"ר, 

שנייה אמיר, אני מדבר, אתה יכול לקבל את זה  יעקב נווה:

 קבל את זה. אני מציע עצה. ואתה יכול לא ל

 לא, אני רוצה להתחיל עם הלוח.  אמיר גילת:היו"ר, 

לשמוע את כל הלוח. כל אחד שירשום את כל  יעקב נווה:

 ההערות, כי אנחנו מגיעים לסוף, נתקעים במשהו ולא דנים.

 ההערה מתקבלת.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כולם קראו את כל הניירות? :דוד חיון

 א, לא קראנו.ל עאטף כיוף:

טוב, רבותי, אני מקבל את ההערה ואנחנו  אמיר גילת:היו"ר, 

 מתחילים לעבור על הלוח. יואב גינאי מציג את חודש יוני. 

אז את הסברתי את הדברים העיקריים שבחודש  יואב גינאי:

יוני, יש לכם את כל הלוח פרוש לפניכם, יש את הסרטים שנוגעים בדבר הזה. יש 
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ש, יש סרטים שהם מקוריים. אנחנו משתדלים שבכל הפלטפורמות סרטים שהם רכ

של התכניות הקיימות כגון רעש מקומי, כגון מוסף, מבט שני וכו', יועלו נושאים 

...., אם זה נושאים שקשורים לעדות בארץ, פריפריה, עיר שקשורים לנשים, אם זה 

 ודש יוני. וכו' וכו', כדי שכל הלוח עצמו ייצבע בנושא הזה. זה לגבי ח

 טוב, שאלות לגבי חודש יוני. אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -לארי קינג זה   :וופא פאהום זועבי

לארי קינג זו סדרה שהיא סדרה קנויה, קרובה  יואב גינאי:

מאד לשידור שלה בארצות הברית. במסגרת לארי קינג אנחנו רואים אומנים 

  מהשורה הראשונה כגון ג'ולי אנדרוס וכאלה וזהו.

 ?CNN-זה אותו סגנון שהיה ב :וופא פאהום זועבי

 מאד דומה, אבל עם כוכבים ועם אומנים.  יואב גינאי:

 וזה לא נוגע, כמו ג'ון סטיוארט, למזרח התיכון? :וופא פאהום זועבי

לא, לא, זה לא חדשותי. זה שיחה אישית שלו  יואב גינאי:

 בסגנון המיוחד שלו, עם השלייקס. 

זה תכניות אתם מבליטים את הייחודיות של באי :עאטף כיוף

הנשים? נניח שאני רוצה לבחור איזו שהיא תכנית לצפות בה. יש לי את הלוח, אתם 

הכרזתם על חודש יוני כחודש של נשים. יש איזו תכנית ייחודית שאני יכול לצפות 

 בה? 

בוודאי, יש הרבה תכניות כאלה. יש למשל סרט על  יואב גינאי:

משתלבות, למשל בסין בעולם  וסין, על מעמדן, על האופן שהןנשים בהודו 

הקומוניסטי, ובעצם בונות עולם קפיטליסטי בתוך העולם הקומוניסטי, באיזה אופן 

 הן הופכות להיות נשות עסקים. 

 כן, יואב, תמשיך.  אמיר גילת:היו"ר, 

אנחנו מנסים לשמוע על העניין ולהראות אותו מכן  יואב גינאי:

ויות, מהזווית התרבותית והזווית החברתית והזווית הפוליטית. אנחנו רוצים מיני זו

שבפוליטיקה ידברו על הפוטנציאל של מנהיגות נשית, למה אין מספיק מנהיגות 
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נשים באופן השוואתי למשל לסקנדינביה. נושאים מהסוג הזה. אנחנו רוצים 

 ותר. להעלות את זה מכל הזוויות ומשתדלים להקיף את זה כמה שי

 אוקי.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני רוצה להגיד מילה על האירוע שפותח. האירוע  יואב גינאי:

שפותח הוא אירוע מאד מאד גדול, בסגנון הלייב איי. אנחנו נשדר ממנו שעה וחצי 

או שעתיים בסיבוב הראשון ובסיבוב השני נעשה גם היי לייט של כל האומנים שיהיו 

לים כמו ביונסה, מהטופ שבטופ. זה מועבר בעשרות שם. יהיו שם אומנים גדו

 מדינות בעולם, ואני מניח שתהיה לזה דרישה ועניין.

 איך עוד אתם צובעים את חודש הנשים? אמיר גילת:היו"ר, 

אני אמרתי. בכל הפלטפורמות האפשריות שאנחנו  יואב גינאי:

 נוכל. 

 תפרט.  אמיר גילת:היו"ר, 

ות שלנו, בשידור חי, אנחנו רוצים בתכניות הפתוח יואב גינאי:

לערב בזה גם את מחלקת הילדים, גם את כל הפלטפורמות שלנו. גם את מחלקת 

 מסורת ישראל, על מנת שכל התכניות עצמן יגעו בנושא בצורה כזאת או אחרת. 

 אוקי.  אמיר גילת:היו"ר, 

 סליחה על הבורות, אבל מה זה גביע הקונפדרציה? :וופא פאהום זועבי

 תיכף נדבר על זה.  אמיר גילת:יו"ר, ה

 זה מאיר יכול להסביר. יואב גינאי:

. 2014זה טורניר ההכנה לקראת המונדיאל בשנת  מאיר בר:

בעלי הזכויות של שידורי ה... צריכים לשדר שלושה משחקים מגביע הקונפדרציה, 

 ים. את שני חצאי הגמר ואת הגמר. זה יוצא בשעות כמו אחת בלילה, בגלל ההבדל

אז אולי אפשר לשים פרשנית אישה.  )מדברים  :וופא פאהום זועבי

 ביחד(

 כן, הלאה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני רוצה לערער על הלוח. יואב גינאי:

 בה'? אמיר גילת:היו"ר, 
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ע'. טוב, אני מצטער מאד שאנחנו -ה', ב-גם וגם. ב :דוד חיון

די כבוד ממה שמגיע לה בכל חוזרים ודשים בתכנית הזאת, ונותנים לה יותר מ

ישיבה בזמן האחרון, וזה מחר שבת. אנחנו ביקשנו והערנו הערות ושום דבר לא 

בוצע, שום דבר לא משתפר רק מתדרדר משישי לשישי ועל כן אני מציע לעבור 

לצעדים מעשיים. קודם כל אני רוצה לברך את המנכ"ל שהוא עשה איזו פעולה 

א של ההודעה אלינו לגבי זמן היציאה. אני לא רוצה בעניין של אי המעש שהיה בנוש

 להיכנס לתוכן של מה הוחלט. 

 מה זאת אומרת? יעקב נווה:

 - - -קיבלנו עדכון במייל לגבי   דוד חיון:

 הגיע דיווח לוועדת תוכן.  אמיר גילת:היו"ר, 

על בירור שנעשה לעובדים בנושא. אני חושב  דוד חיון:

יים. אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לעשות משהו ולא שאנחנו צריכים להיות פרקט

להגיד לא בסדר וזהו. אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק להשתמש בתכנית הזאת 

כחלון ראווה של הטלוויזיה הישראלית, ביום שישי שהוא חלון הראווה שלנו בזכות 

א היומן שנותן מינוף לתכניות אחרות ובמקום שהתכנית תתמנף מיומן הערב, הי

מורידה את הרמה ואת כל הרייטינג שגם הוא יורד. היא מורידה את הרמה של 

 השידורים בצורה חדה מאד ביום שישי. 

 יש לך את הרייטינג של יום שישי? :יעקב נווה

 אני ביקשתי עכשיו שיביאו.  אמיר גילת:היו"ר, 

מאחר שכבר אין לנו ברירה ונקודת היציאה לא  :דוד חיון

 - - -נמסרה לנו בזמן 

 .3%-אני שומע פה שמדובר ב יעקב נווה:

אני חושב תן לי להשלים רגע, עוד יותר גרוע.  דוד חיון:

 10שאנחנו צריכים, מאחר שכבר הפסדנו את הכסף ומאחר שאנחנו מחויבים לעוד 

תכניות, אנחנו צריכים להעביר את התכנית ליום  11-תכניות אם אני לא טועה, או ל

 חות, כמו שעשינו עם פיניש בשעתו.אחר ואולי לשנה גם פ

 מחר יום שישי. :וופא פאהום זועבי
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 אפשר שם אחר.  :דוד חיון

אפשר להקרין אותה לפני שומרי הסף ולקרוא לה  קובי אוז:

 מחר שב"כ. )מדברים ביחד(

 כן, דוד, תסיים.  אמיר גילת:היו"ר, 

אז אני מציע להעביר את זה ליום אחר. אני  :דוד חיון

ונות שעלו פה. רעיון אחד של יעקב בעבר, אם זה לעשות את זה יו כמה רעיחשבתי, ה

רצועת מוסיקה ומופיעים וכו'. כנראה שהקונספט של תכניות האירוח לא הולך. 

אפילו התכנית של שי שטרן עברה אותנו ברייטינג ביום שישי, שזה לא מחמאה 

לשים או רצועה של גדולה, תכנית אירוח חדשה. מציע להעביר את זה ליום אחר ו

הופעות, מוסיקה וכו', או אולי אפילו את התכנית, מה שהציע אפרופו, אני חושב 

 - - -שזה רעיון טוב, שזה ממשיך את הקו 

 - - -שזה גם תכנית של ראיון וזה גם אחרי היומן  קובי אוז:

אמיר אני גם רוצה בעקבותיו לערער. אני רוצה  :וופא פאהום זועבי

ני צפיתי כי חשבתי גם שזה לא נכון שאנחנו, כמו שאנחנו חושבים, להגיד משהו, א

שאנחנו מרגילים את הצופים שלנו למשהו, אנחנו חייבים ללכת איתו ולא מהר 

מורידים תכנית וכו' וכו'. אז הפעם כן צפיתי בזה וצפיתי גם טיפה ביעקב יענקלה 

ה כשהסתכלתי. נשבעת ועירית. אני אומרת לכם, ביענקל'ה ועירית אני הרגשתי מבוכ

לכם, אני הרגשתי מאד, התביישתי. כאילו הלוואי שאני לא מסתכלת, הלוואי שאני 

לא רואה את זה. את זה אנחנו מממנים? זה הצרכנים, זה משלמי האגרה שמשלמים 

 את זה, מסבסדים את זה?

זה דווקא במקרה אחת התכניות שזוכה לרייטינג  אמיר גילת:היו"ר, 

 יותר גבוה. 

אני לא יודעת איזה רייטינג, מי צופה בה. אני  :ופא פאהום זועביו

 - - -צפיתי בשביל לראות כמה זה הזוי. אני מסכימה עם דוד ש 

 כמה רייטינג? :דוד חיון

 זליג, כמה? תיכף נבדוק את זה. נדמה לי.  6% אמיר גילת:היו"ר, 

 . 0.6%. אולי 6%אני סקפטית לגבי  :וופא פאהום זועבי
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 , סליחה. 4.5% אמיר גילת: היו"ר,

. אני גם רוצה לחזק את מה שאמר דוד 0.45%אולי  :וופא פאהום זועבי

 - - -קודם, לגבי התכנית. אני חשבתי שצריך לתת לה עוד הזדמנות, אבל גם הייתה 

 )מדברים ביחד(

 - - -שקט, מה זה? מדברים ו  :דוד חיון

 כן, וופא, תסיימי.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני לא יכולה לדבר ולהתחרות בזליג.  :אהום זועביוופא פ

 בבקשה, תסיימי.  אמיר גילת:היו"ר, 

אז אני מצטרפת למה שדוד אמר לגבי התכנית ואני  :וופא פאהום זועבי

חושבת שצריך למצוא פתרון. אני לא יודע אם אפשר לשפר אותה ולעשות ממנה 

 משהו שהיא איננו, אבל צריך לבדוק.

 אוקי. עוד הערות? יעקב? ילת:אמיר גהיו"ר, 

אני גם רציתי. הוועדה קיבלה החלטה להכניס  נגיסט מנגשה:

 שינויים לתכנית הזאת. 

 כן, יעקב.  אמיר גילת:היו"ר, 

בסך הכל אני חוזר ואומר מה שאמרתי גם בישיבה  יעקב נווה:

ת הקודמת. יש תכנית בידור ביום שישי. היה טל ברמן, עכשיו יש את זה. כל תכני

צריך לתת לה את פרק הזמן, מספר חודשים בין שלושה לחצי שנה. אני מסכים עם 

דוד חיון לגבי העברת התכנית לאמצע השבוע, אולי יום חמישי, או שלתת משהו 

שהוא באמת בעניין הזה שיהיה קצת, למה לא? בכייף. ... .... ישראלי .... ופה מי 

דברים שלא שודרו, האם יש  שצריך לתת תשובה בעצם זה יואב. האם יש לנו

אפשרות לרכוש דברים מוכנים, כי בסך הכל להתחרות היום בערוצים המסחריים, 

כי יש להם את הסטנד אפ שלהם, בכל ערוץ יש את הסטנד אפ. אני אומר בואו ננסה. 

תכניות, אפשר לשדרג אותן .... ליום חמישי גם, תכניות שהן בולטות  10יש לנו 

ם אם הן משודרות באמצע השבוע. אבל ביום שישי, כמו שדוד בערוצים מסחריים ג

 אומר זה יום מרכזי. זה מופע מרכזי. 
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קודם כל אני מברך על ההצעה. אני חושב שסוף  יואב גינאי:

סוף באמת הגעתם לתובנה נכונה, שתכנית אירוח, ואגב אני לא אומר שכל דבר צריך 

ים תוך כדי תנועה ואני שמח להיקבע מראש ויש קונספט וכו'. גם לומדים דבר

שבאמת הדבר הזה נלמד. כנראה שהפורמט הזה של מנחים מכאן ומשם וזה, הוא 

בהחלט אני בעד לשים פחות פופולארי, וגם הערוצים המסחריים לומדים את זה. 

את זמר עברי ביום שישי בערב. אני חושב שניתן, יש מספר חברות שצילמו כמה 

ו בישראל בשנים האחרונות. אפשר לפנות, אני עוד לא ממופעי הזמר הגדולים שצולמ

יודע, עוד לא ראינו את המצע, אבל בהחלט אפשר ליצור מסגרת כזאת ולבדוק 

 אותה. חודשי הקיץ בעיני זה גם זמן טוב לעשות את זה.

אבל אם ככה איך מורידים את העלויות של יום  :וופא פאהום זועבי

 שישי הזה? 

 , רגע. רגע אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אם אתה מעביר את זה ליום אחר, אז אתה   :וופא פאהום זועבי

 העלות עולה אותו דבר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 רגע, ליאת אומרת לנו משהו מעניין.  :דוד חיון

מבחינה משפטית אין נקודת יציאה, אבל אם  ליאת בלום:

איתם, לדבר איתם. מחליטים להוריד את התכנית לגמרי, צריך להודיע להם, לשבת 

 יכול להיות שבהסכמה נצליח להגיע לעלויות אחרות, בהסכמה. חד צדדי אי אפשר. 

אוקי, ברור, ברור. השאלה התייחסה להסכמה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 )מדברים ביחד( הכל בהסכמה אבל. 

לא בהכרח, לא בהכרח. אם אתה ממשיך עד הסוף,  :וופא פאהום זועבי

ריך לשלם, ואם אתה עכשיו מסיים כמה אתה משלם. יכול כמה מיליונים אתה צ

להיות שזה אפשרי. יכול להיות שזה חוסך לך. אולי הפיצוי הוא יותר זול. )מדברים 

 ביחד(

שלוש -לתת פיצוי, שתיים -זאת האופציה השנייה  ליאת בלום:

 תכניות ולהוריד אותם. 

 טוב.  אמיר גילת:היו"ר, 
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או. יש לנו שתי חלופות, או  -או  –בואו נבחר  :דוד חיון

 להוריד אותם לגמרי, או להעביר יום במקרה הגרוע. 

 טוב, עאטף, בבקשה.  אמיר גילת:היו"ר, 

כן, יש לי הערה. אני רוצה להתייחס לדברים של  עאטף כיוף:

וופא. אני זוכר שדיברנו שנתיים על תכנית אירוח בערב שבת וביום שישי, והיה לנו 

 )מדברים ביחד( תקשיבו לי.  - - -ן ו ניסיון עם טל ברמ

 תנו לעאטף לדבר בבקשה. אמיר גילת:היו"ר, 

יכול להיות שלתרבות שלי ולתרבות שלכם יש  עאטף כיוף:

משהו משותף, אבל יש שוני גם. עכשיו אנחנו העברנו או הכנסנו תכנית אחרת. 

משלי, אבל זה  אתמול אמרתי יש לנו ישיבת ועדת תוכן, צפיתי בתכנית. יש לי הערות

לא המקום. אבל לגבי התכנית של יענקלה, זה הייעוד שלה אחר. הוא רוצה לתת 

 - - -ייצוג לעדות על דברים מסוימים 

 ... .... :נגיסט  מנגשה

לא, לא, בגלל זה, תאמיני לי, לא בגלל זה. אני  עאטף כיוף:

ה קראתי בדיוק מה הייעוד של התכנית הזאת. זה לא מההתרשמות שלך, ז

 מההתרשמות שלי. 

 )מדברים ביחד( - - -זה לא משנה. פה אין  :נגיסט מנגשה

 עאטף, סיימת? אמיר גילת:היו"ר, 

רגע. המטרה אחרת, והוא עושה בצורה כזו שיכול  עאטף כיוף:

להיות שהתרבות שלך שונה מהתרבות של אלה, העדות, הקיבוץ גלויות שקיימת 

לום על הרוסים, ולא על ההונגרים ולא על בתוך החברה הישראלית. אני לא יודע כ

 הבולגרים ולא על התימנים ולא על המרוקאים. אני יודע קצת. זה מספיק לי. 

 טוב, כן? אמיר גילת:היו"ר, 

כמה דברים. דבר ראשון, אני שלחתי לכולם מייל  קובי אוז:

 לגבי יום חמישי. 

 רגע, רגע, בוא נגמור עם מחר שבת.  אמיר גילת:היו"ר, 
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אנחנו מדברים על מחר שבת עכשיו. אני שלחתי  ובי אוז:ק

מייל ביום חמישי כי אני חושב שאיך שהוא התפלק שיש יום אחד שעובד ממש בתור 

 חבילה, אז בטח שאם מזיזים את מחר שבת, לא לגעת, לא לגעת ביום חמישי. 

 לא דיברו על יום חמישי.  אמיר גילת:היו"ר, 

 יר אותה ליום חמישי.לא, כי אמרו להעב קובי אוז:

 אמרו למשל.  אמיר גילת:היו"ר, 

למשל. אז אני רוצה לשמור על יום חמישי כי יש  קובי אוז:

 שם משהו.

 אנחנו נחליט על יום שיהיה היום הכי נכון. יואב גינאי:

 כן, אז איך תקרא לזה מחר שבת? קובי אוז:

 לא יקראו לזה מחר שבת. )מדברים ביחד( אמיר גילת:היו"ר, 

התחושה שלי, אנחנו צריכים לבדוק את העניין  קובי אוז:

הזה עם הזמר. הרי היו לנו זמנים בין טל ברמן לבין מחר שבת, שבהם העלינו מופעי 

זמר וצריך לדעת איך מופעי הזמר האלה עבדו מבחינת רייטינג. אם אנשים ראו 

, מבחינתי אותם ויש לזה איזה ביקוש או איזה שהוא רגש שזה מעורר אצל אנשים

זה בסדר גמור. אני, התחושה שלי באינטואיציה שלי, זה שאחרי היומן הם רוצים 

לראות משהו מלא יותר ועמוק. בגלל זה הצעתי להעביר את לגעת ברוח שם, או 

שיחה אחד על אחד. פתאום היה ביומן שיחה עם שר האוצר. שיחה נוקבת, מעניינת. 

לה פרומו ביומן ומיד אחרי היומן היה אני חושב שאם השיחה הזאת, היו עושים 

ריאיון אחד על אחד עם שר האוצר, סתם אמרתי שר האוצר, זה יכול להיות מי 

שרוצים, אז זה מעניין. אני הייתי אוטומטית עושה הצרכה. לוקח את לגעת ברוח, 

אני בתור אני יודע שאתה, בגלל שאתה מגיש אותה אז אתה לא תציע אותה. אבל 

 ריך לעשות הצרכה. צופה חושב שצ

 אולי עדיף למען הסדר הטוב שיואב ייצא? :ליאת בלום

 למה שייצא? בגלל שהוא מגיש? אמיר גילת:היו"ר, 

 הוא לא הציע את זה. :וופא פאהום זועבי

 שנייה, הוא לא הציע, זה לא הצעה שלו. ליאת בלום:
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 הוא מגיש התכנית, הוא לא עורך אותה.  אמיר גילת:היו"ר, 

בסדר, אבל עדיין, אם חבר מליאה רוצה להביע  ום:ליאת בל

 התנגדות?

 - - -אני לא רואה כרגע שום  אמיר גילת:היו"ר, 

 אין בעיה, אני מוכן לצאת.  יואב גינאי:

 שתרגישו חופשי לשוחח. מה זה משנה? ליאת בלום:

 - - -רגע, חכה רגע. אני לא חושב, אבל אם   אמיר גילת:היו"ר, 

 אצא דקה.אני  יואב גינאי:

 חכה רגע, חכה רגע. אנחנו עוד לא בתכנית.  אמיר גילת:היו"ר, 

איזה  חשוב שאחרי היומןכרגע ההצעה שלי היא ש קובי אוז:

 - - -שהוא 

אין בעיה, הוא יכול להגיד את עמדתו. אני רק  ליאת בלום:

 - - -אומרת, אם חבר מליאה רוצה להגיד שהתכנית לא טובה, או לא רוצה 

אם נדבר על תכנית ספציפית נוציא  אותו, בסדר?  מיר גילת:אהיו"ר, 

 למרות שאני לא מבין למה, אבל בסדר.

בעולם מושלם אחרי היומן לא צריך להחליף  קובי אוז:

סוויץ' למצב רוח יותר מדי בידורי, לפי הטעם שלי, אלא אנחנו צריכים להמשיך 

 - - -ברוח, או בראיונות  במין ... מדברים כזה, או בשיחה אחד על אחד כמו לגעת

 אל תגיד כמו לגעת ברוח.  אמיר גילת:היו"ר, 

 שיחת אחד על אחד כל שהיא.  קובי אוז:

נו, באמת, הוא מנהל חטיבת התכניות, אני רוצה  אמיר גילת:היו"ר, 

 שהוא ישמע את הדברים. 

 לא איכפת לנו להגיד בפניו. :וופא פאהום זועבי

שהו אחר שהוא שיחת עומק עם שנייה, רגע, או מ קובי אוז:

בן האדם שעשה לנו את השבוע, אני לא יודע מה. הכדורגל ששיחק אותה, זוכת 

מדליה, איזה פוליטיקאי שעצבן את כולם, מישהו שאנחנו רוצים לדבר עם האדם 

הזה, פוגשים אותו אחד על אחד, תכנית יפה, מכובדת, זה אחלה. בעולם מושלם גם 
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ייתי לוקח את דן שילון, אני לא יודע איפה הוא נמצא היום, מעגל. זאת אומרת אני ה

 ועושה תכנית מעגל עם מוסיקה ואתה מארח כמה פוליטיקאים. 

 עולה עכשיו ברשת תכנית. המעגל חוזר לרשת.  אמיר גילת:היו"ר, 

 וואלה? :וופא פאהום זועבי

 כן.  יואב גינאי:

 אז כיוונתי לדעת מעצבנים, בסדר.  קובי אוז:

טכנית, האם החטיבה יכולה להפיק תכנית כלשהי  אמיר גילת:ר, היו"

בהפקה פנימית של שיחה אחד על אחד? אני לא אומר מה שם התכנית, ליום שישי 

 בערב. 

 יש לנו מספר תכניות שהן אחד על אחד. יואב גינאי:

 - - -אני אגיד לך למה  אמיר גילת:היו"ר, 

 דב אלבוים. )מדברים ביחד( דובר:

 יש מראיינים. וז:קובי א

שנייה רגע, חברים. היומן קודם כל ביום שישי  אמיר גילת:היו"ר, 

עם התכנית החדשה, ומחר שבת  4.8שעשה  10, לעומת ערוץ 6.1%האחרון עשה 

, לעומת שי בשישי שעשה 3.1%נמשכת מגמת הירידה ונרשם אחוז צפייה שלילי של 

5.4% . 

? 10%-שמגיעה ל יש לנו רייטינג של תכנית נגיסט מנגשה:

 ?10-)מדברים ביחד( אמיר, יש לך תכנית שהרייטינג שלה מגיע ל

 שנייה רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כדורגל. :דוד חיון

 כן, אסתי, בבקשה.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני רוצה להגיד משהו, לחשוב עליו. יואב, אני לא  אסתי אפלבוים:

השישי החדש, עשו בילד אפ  10ה בערוץ יודעת אם זה אליך ..., כי למשל עכשיו כשעל

 נורא נורא גדול. 

 תרתי משמע. כלומר בנוי. אמיר גילת:היו"ר, 
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כן, בכלל, בנו את זה. ויש לנו שישי חזק ככה, או  אסתי אפלבוים:

עם השינוי או בלי השינוי, ואפשר, בזמנו אני זוכרת שהיה לנו איזה דיון עם אלי בבה 

. הפרומואים לא משביעי רצון בעניין של הבילד אפ. שהוא מנהל מחלקת הפרומואים

אם אפשר היה להגביר, בייחוד ללכת על העוגנים החזקים, על הספורט שיש לנו מדי 

 פעם. כמה היה הספורט? 

 נמוך.  אמיר גילת:היו"ר, 

רגע, אבל הספורט מתחיל עם איזו שהיא אמירה  אסתי אפלבוים:

 ציבורית. 

 ששידרנו, בגלל זה שידרנו.  נכון, זאת הסיבה מאיר בר:

 )מדברים ביחד( - - -אבל שזה היה ספורט נכים  אסתי אפלבוים:

 רגע, רגע, שנייה  רגע. תנו לאסתי לסיים בבקשה. אמיר גילת:היו"ר, 

אני רוצה שתחשבו אתם איך אפשר להעביר את  אסתי אפלבוים:

לאיילה, שיש פיק הפרומו שיהיה ברמה שאנחנו נרגיש שיש פיק אפים. שיש פיק אפ 

אפ לתכנית שאסור להגיד את השם שלה, שיש פיק אפ לספורט, שמותר להגיד את 

 השם שלו. 

 מה עדיף על מה, ומה כדאי.  –ובפרומונים  חגית בכר:

 - - -טוב, אסתי, זה קודם כל לוועדת שיווק. שנית  אמיר גילת:היו"ר, 

 כן.לא, אבל זה קשור לתוכן. זה תומך בתו אסתי אפלבאום:

בסדר, בסדר. שנית, הייתה הצעה נדמה לי של דדי,  אמיר גילת:היו"ר, 

להכין גם פרומואים לערב, לא לתכניות ואז להפיץ אותם כבר גם במדיה הדיגיטלית 

 ודברים כאלה. זאת אומרת שמחלקת הפרומו תעשה פרומואים ליום שני, אוקי?

נו הדבר הזה, כשאנחנו נמצאים ביום שישי, אנח קובי אוז:

עכשיו בשלב של ניסוי וטעייה. בוחנים את זה, רואים מה יושב, מה זה. כשאין לנו 

)מדברים  - - -נבחרת ליום שישי, זה עוד לא נכון לעשות דבר כזה, כי זה עדיין לא 

 ביחד(

 אני לא שומע. אמיר גילת:היו"ר, 
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... של איילה? עכשיו תהיה לנו מלחמה ראש בראש  אסתי אפלבאום:

 . 10 מול ערוץ

 טוב, רגע, כמה דברים לסיכום.  אמיר גילת:היו"ר, 

רגע, אני רוצה להגיב. תראו, אני חושב שצריך סוף  יעקב בורובסקי:

סוף להתחיל להתנהג באופן מקצועי. לא יכול להיות שהטעמים של הוועדה הזו יהיו 

הטעמים שיקבעו את מבנה יום שישי. מוסכם שהוועדה הזו יכולה ונכון שהיא 

מש כפידבק למה שקורה, והיא לא שבעת רצון ממה שקורה וזה בסדר גמור. כי תש

באמת רצף התכניות לא נוטה לטעם העם. נדמה לי שאנחנו צריכים להיעזר בכלים 

מקצועיים. צריך לפלח בצורה מקצועית לפחות את הפוטנציאל שלנו ולנסות 

חבילה שלמה. אם  להתאים לו, שוב בצורה מקצועית, את המענה. זו צריכה להיות

פה יהיה מהלך של ניסוי וטעייה באופן קבוע, גם בעוד חצי שנה, או תישמע ביקורת, 

למשל,  10או יהיה בסדר בכיוון לא. זאת הזדמנות, אני לא מאמין אגב שבערוץ 

, כשהם הגיעו לטלי מורנו ולאלון בן דוד, הם בוודאי 10עסקו רק בפרומונים. ערוץ 

ם, סקר רציני. הקהל של הערוץ הראשון הוא קהל שניתן עשו סוג של חקר שווקי

אני לא רוצה לקהל הזה, אני רוצה  –לפלח אותו. יכול להיות שהוועדה צריכה להגיד 

אבל מה לא יכול להיות? לא יכול להיות שאנחנו לנסות לכוון לקהל הזה ועוד משהו. 

יקס הזה יעשו פה כל אחד ייתן את הטעמים האישיים שלו ויהיה איזה מיקס, ובמ

סוג של פיילוט ועם זה ילכו. זה לא עולה הרבה כסף. כדאי לעבוד יותר מקצועי, יותר 

מדעי. תעבדו על פוטנציאל אפשרי. כשיש את הפוטנציאל נדע למי אנחנו מפלחים, 

לאיפה אנחנו הולכים. בסוף זה הרבה יותר זול וכמובן הרבה יותר מקצועי. אין ספק 

ה שלערוץ הראשון יש יתרון יחסי, רצועת השישי, היא שרצועת השבת היא רצוע

רצועה שלערוץ הראשון יש יתרון יחסי. היתרון היחסי הוא ה.... ... כי המאסה 

גיל, בין אם זה ניסיון, בין נמצאת במסחרי ואלה שצופים מסיבותיהן, בין אם זה 

ל מגע א' אם זה זה, מגיעים לערוץ הראשון. אם נלך, עוד פעם, על שיטת האצבע וע

ועל מגע ב', יש מנהלי זה, עושים סקרים, לוקחים זה, זה לא עולה הרבה כסף, 

מביאים את הנתונים ומייצרים טעמים טובים. לדעתי זה מה שצריך לצאת מפה. 

 ממילא אנחנו נמצאים באיזה שהוא סוף תכנית, או כמה תכניות עוד יש?



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

12.05.2013 32 

 תכניות.  11יש עוד  :דוד חיון

ד הרבה, אוקי. אז אפשר להגדיר שבשבועיים עו יעקב בורובסקי:

שלושה מקבלים נתונים אמפיריים ככל שאפשר, ועל בסיסם בונים את מה שצריך 

 לבנות. 

 כן, קובי.  אמיר גילת:היו"ר, 

השאלה שצריכה להישאל במן סקר כזה, אנחנו  קובי אוז:

כבר צריכי ם למצוא את האנשים שלא מרוצים ממה שקורה בערוצים המסחריים ש

יש להם ... ולראות איזה דבר יגרום להם לראות טלוויזיה. וצריך לזכור שאנחנו לא 

 - - -המתחרים של הערוצים המסחריים, אלא אנחנו, התפקיד שלנו  

 קראתי אותך.  יעקב בורובסקי:

 בדיוק.  קובי אוז:

קראתי אותך, כתבת מצוין. בואו רק נזכיר, אני  יעקב בורובסקי:

 - - -ידור ציבורי, אנחנו צריכים לפנות לשידור הציבורי מוסיף. אנחנו ש

 למי שנופל בין הכיסאות.  קובי אוז:

ואפילו לא אנשי רייטינג, אבל בכל זאת אנחנו  יעקב בורובסקי:

 צריכים לכוון מקצועית מדעית למישהו, ולא על פי איזו שהיא תחושה. 

ות הבעיה היא שהחברות האלה שבודקות, הן רגיל קובי אוז:

 לבדוק לערוצים מסחריים. לבדוק לערוץ ציבורי זו בדיקה שונה. 

 - - -אז יושבים  יעקב בורובסקי:

 אפשר להתערב? חגית בכר:

 לא, לא, רגע, לא עכשיו. כן, תסיים. כן, דוד.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני רק אזכיר, אנחנו כבר שנתיים, אם אני לא  :דוד חיון

עמים כבר בתחילת הכהונה, אנחנו מדברים על טועה אסתי העלתה את זה כמה פ

 המחקרים והסקרים האלה ולא נעשה שום דבר לדעתי. 

 עכשיו כן. אסתי אפלבאום:

עכשיו, אבל שנתיים עברו בלי. היינו צריכים להיות  דוד חיון:

כבר הרבה אחרי אחרי. אז קודם כל ברור שזה חשוב וחיוני וקריטי, אבל זה לא 
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צריכים באמת להחליט לפי האצבע. זה דבר אחד. דבר שני,  ובינתיים אנחנונעשה 

 -יכול להיות שזה לא בא לידי ביטוי בריכוז ההחלטות  -לדעתי גם בישיבה הקודמת 

קיבלנו החלטה לעשות ולדעתי צריך לתקן את זה בפרוטוקול. קיבלנו החלטה 

וים. מפורשת לצאת לסקרים מיידיים ולגבי כלל השידורים, לא רק לגבי יום מס

 וזהו, זה מה שרציתי להגיד. 

 כן, עוד מישהו? אמיר גילת:היו"ר, 

 אני רוצה לומר משהו. יואב גינאי:

 29הנה, אנחנו קיבלנו החלטה בישיבה מיום  אמיר גילת:היו"ר, 

הוועדה תקיים דיון נפרד בנושא תכניות האירוח, אשר יגובה בסקרים  –באפריל 

שבה יתקבלו החלטות אסטרטגיות  ובאמצעים אחרים של בדיקת דעת קהל,

 למשבצת יום שישי בערוץ הראשון. 

 נכון.  :דוד חיון

ומי מכין את הדיון הזה? מי מכין את הדיון, את  קובי אוז:

 הסקרים ואת כל זה?

 ההנהלה.  דוד חיון:

 צריך לדבר עם השיווק.  יוני בן מנחם:

 אבל לא סקרים שגרתיים. עאטף כיוף:

וב, תראו, בואו נסכם את הנושא הזה, כי יש עוד ט אמיר גילת:היו"ר, 

קודם  –כמה הערות קטנות לגבי הלוח, או לא קטנות, לגבי הלוח של יוני. מחר שבת 

 29-כל אין עוררין על מה שהציג פה בורו, מה שהציגה אסתי, מה שהחלטנו ב

 באפריל. זאת אומרת ברור שאנחנו חייבים ללכת לכלים מקצועיים. אגב, אני מדבר

על זה מיום שבאתי, והיה פה מנכ"ל אחר גם. אני רק זוכר את הוויה דה לה רוזה 

שהיה עם הסקרים, מהכנת המכרז וכו' וכו', ועובדה שיש בעיות רבות עם הנושא 

הזה. אני מקווה שאפשר יהיה להתגבר עליהן ובאמת לקיים את הסקרים, כי זה 

ינינו סמנכ"ל שיווק פשוט אבסורד שעד היום אין. זו אחת הסיבות גם שמ

ואסטרטגיה, כדי שיטפל גם בנושאים האלה ולא צריך להרבות כרגע במילים לגבי 

יעקב, אני חושב שאם נהיה לרגע העניין הזה. העובדה היא שאין כרגע סקרים. 
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ריאליים, התוצאות של הסקרים, אם אנחנו מדברים על משהו רציני שיהיה לנו ביד, 

את תכנית העבודה השנתית. הבעיה היא שאנחנו הוא צריך להנחות אותנו לקר

מתחילים בדיונים שלה בחודש יולי, שזה עוד פחות מחודשיים. זאת אומרת לא 

 נראה לי שזה ריאלי ליישם אותם לגבי הלוח הזה, של יוני. 

לא, אתה יכול לעשות אד הוק, אם אתה רוצה  יעקב בורובסקי:

ך על המכרזים הגדולים. אתה עושה לתכנית ליל שבת באופן ספציפי, אתה לא הול

 התקשרות נקודתית. 

 לקבל הצעות.  :דוד חיון

 בוודאי, בוודאי.  יעקב בורובסקי:

 - - -לא ניקח את החודש ל  דוד חיון:

 נכון, אז לכן אני אומר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני חושב שצריך להתחיל. :דוד חיון

ה, הלוח השנתי של אז סימנתי את תאריך ההתחל אמיר גילת:היו"ר, 

העונה הבאה לתכנית העבודה השנתית, שאנחנו מתחילים בדיונים בה ביולי, שזה 

עוד חודשיים. אז כבר יהיו התוצאות. אני לא חושב שלפני זה, זה משהו שאנחנו 

יכולים לבנות עליו. עכשיו, לגבי חודש יוני, ואני אתחיל עם תכניות האירוח. אז אני 

היא שהמקום של מחר שבת הוא לא ביום שישי, ואך כך אז  מבין שהרוח הנושבת פה

צריך למצוא יום שהוא לא יום שהורס, כמו שקובי אמר. הוא לא יכול להיות יום 

 - - -שני, לא יכול להיות יום חמישי, זה שני הימים שהם 

 עם הסייג של ליאת, לבדוק אפשרות. :דוד חיון

 - - -להחליט. זה לא  ליאת בלום:

בסדר, רגע, זה משהו אחר. עכשיו, לגבי יום שישי,  מיר גילת:אהיו"ר, 

מה שמים שם, אז תיכף, אני רק אוציא את יואב לרגע, כי אני מקבל את הערתה של 

ליאת שבאה ממקום טוב, שאולי מישהו לא רוצה לדבר בפניו. אם לאף אחד לא יהיו 

פה, לגעת ברוח. הערות, נחזיר אותך. אבל רק המחשבה היא לגבי הרעיון שהועלה 

מאחר שאת חודש יוני אתם ממילא ממתגים כחודש נשי, האם אפשר טכנית להפיק 
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ארבע תכניות של לגעת ברוח, שהמרואיינות שם יהיו מרואיינות במהלך החודש 

 הזה, ואז זה סוגר לנו. יותר מתחום הבידור. 

כן. אתה מדבר על יוני? אפשר לעשות את זה.  יואב גינאי:

את זה גם במתכונת אחרת שהיא לא לגעת ברוח. את זה אני אומר לכל אפשר לעשות 

 הוועדה.

בסדר, צא רגע החוצה. תהיה קרוב. טוב, אני לא  אמיר גילת:היו"ר, 

 רואה סיבה להוציא אותו, אני אומר את זה לפרוטוקול, אבל אני מקבל את ההערה. 

 אם יש פה מישהו שלא נעים לו. קובי אוז:

יש פה מישהו שרוצה לגעת בלגעת ברוח? אוקי,  :אמיר גילתהיו"ר, 

 תגיד לו שהוא יכול לחזור. לא, אני שואל, רגע. שאלתי בשיא הרצינות. בבקשה. 

 שואלים פה מה הרייטינג שלו.  נגיסט מנגשה:

שואלים רייטינג, שואלים אם כדאי או לא שישי.  ליאת בלום:

 שואלים.

ייטינג. )מדברים ביחד( הוא יכול לענות על הר אמיר גילת:היו"ר, 

 מאיר, מה הרייטינג של לגעת ברור? תברר. 

לי מפריע דבר אחד. בגלל שתכנית אחת נכשלה,  נגיסט מנגשה:

 -אנחנו מחפשים אלטרנטיבה, דווקא אלטרנטיבה של יואב. אם יש עוד אלטרנטיבה 

- - 

זה לא חייב להיות יואב, הוא בעצמו אמר. זאת  אמיר גילת:היו"ר, 

 יכול להיות. מה שקובי אמר, ואנחנו גם לא מדברים על מגישים וכו'. אומרת 

 לא, בסדר, אין לי בעיה. נגיסט מנגשה:

על קונספט. אם אנחנו הולכים לפי הקו של יואב,  אמיר גילת:היו"ר, 

אני חושב שקובי השתמש בדוגמא כי היא קיימת, של לגעת ברוח. יואב בעצמו אמר 

רעיון של רעיון אחד על אחד, או יכול להיות גם שלושה שיש אופציות אחרות. ואם ה

בתכנית, זאת אומרת לקצר את הראיון, שזה יהיו שלושה מרואיינים בתכנית. אתה 

רוצה לחדד את הרעיון, קובי? ועכשיו אני אומר, בואו ננצל את זה כבר שזה חודש 
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במיתוג של של נשים, ואז יש גם הצדקה למה אנחנו עושים את זה, אנחנו משתמשים 

 גם מראיינות. חודש הנשים, כדי לתת שם ביטוי למרואיינות נשיות. אולי 

 או מראיינת נשית. דוד חיון:

 נכון, זה מה שאמרתי, אולי גם מראיינות. אמיר גילת:היו"ר, 

 איזו שהיא פיגורה. :דוד חיון

אין לי הרבה מה להוסיף, זו צריכה להיות תכנית  קובי אוז:

, שמדברת על דברים שקרו במהלך השבוע, שיהיה לה אלמנט על אנשים מדברים

אקטואלי, שזה קצת ימשיך את היומן מצד אחד. מצד שני זה טיפה יותר שיחה 

 ארוכה, שבתית, קצת יותר בנעלי בית כזאת. 

 במתכונת לגעת ברוח. אמיר גילת:היו"ר, 

למה אתם לוקחים את המתכונת שלו? אני חושב  יעקב בורובסקי:

 - - -ריכה להיות שהיא צ

 שנייה בורו, רק נתוני רייטינג. אמיר גילת:היו"ר, 

 סליחה.  יעקב בורובסקי:

הוא אומר ככה, בחודש האחרון שינו את שעת  מאיר בר:

 השידור, לכן הרייטינג ירד טיפה. 

 זה נהיה בעשר וחצי בלילה.  קובי אוז:

 .3%-ל 2.5%אבל כשזה היה בפריים זה היה בין  מאיר בר:

 מה זה פריים? באיזו שעה? וד חיון:ד

זה נהיה בעשר. עכשיו שזה ירד לשש וחצי זה קצת  מאיר בר:

 פחות. 

 טוב, כן, בורו. אמיר גילת:היו"ר, 

אני חושב שהיא צריכה להיות קלילה והיא צריכה  יעקב בורובסקי:

להיות משלימה ליומן. בעיני היא נכונה אפילו להיות משלימה במובן שהשחקנים 

אשיים הם שחקנים שמושכים יותר, כלומר אני כן רואה את איילה חסון ועוד הר

שניים שלושה אנשים. לא עושים החלפת ... טכנית, סליחה. אני אומר מה שאני 

רואה. אם היא מכוונת לקהל שאני חושב, וזה לא מדעי מה שאני אומר, לקהל שאני 
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יותר, ולא לאפשר לו חושב, המטרה שלה היא להשאיר את קהל היומן פחות או 

לעבור לערוץ אחר. עכשיו, כיוון שכל אחד עוסק במשהו אישי, אני אומר מה קורה לי 

ברמה האישית, זה מה  100ביום שישי, מה קורה למשפחתי. אני הולך לאחד נגד 

שמעניין  אותי. אני לא רוצה חדשות, אני רוצה משהו קליל יותר, משהו שיהיה 

להגיד איזו מילה, שמסתכלים על זה. אם ישנה אפשרות אינטראקטיבי. שאני אוכל 

 - - -לייצר משהו שהוא קליל, אינטראקטיבי, מהמקום הציבורי, אז בהנחה 

 בבית.  אמיר גילת:היו"ר, 

בבית. תראו, זה לא מסובך כי בסופו של דבר  יעקב בורובסקי:

 הקהל שהוא הקהל הקיים ניתן לפילוח. 

 . החידון –עמוד האש  קובי אוז:

 נכון.  יעקב בורובסקי:

 עמוד האש.  –השעשועון  קובי אוז:

נכון, נכון, נכון. הוא ניתן לפילוח. אבל אתה אומר  יעקב בורובסקי:

עמוד האש החידון, ולגעת ברוח זה לא הקהל הזה. לגעת ברוח זה לא הקהל הזה, 

לת שבועיים האחרונים, עם יכו-אבל אם אתה מייצר משהו של מה היה לנו בשבוע

 - - -להגיע למשהו 

דרך אגב זה קונספט ישן שנורא משתלט. תראו גם  :וופא פאהום זועבי

עם נדב פרי,  10מה קורה בערוצים אחרים, בלי רצון לחקות. אתמול ראיתי בערוץ 

בשכל, גם  ---כזה פאנל עם מלא מומחים, או יש את מועדון התרבות של כל אלה 

 בערב, גם בלילה. 

 ים מוקלטים ומופצים אחר כך. הפרוטוקול דובר:

אז תמחק את המילה הזאת. לא, אבל אני אומר,  אסתי אפלבאום:

אבל זה נכון. יושבים פאנל של אנשים ומביעים דעתם ואנשים שולחים כל מיני דעות 

 בפייסבוק.

האחד על אחד, אני לא רוצה להגיד שהוא זה, הוא  יעקב בורובסקי:

י לגמרי לא בטוח שיעקב כהן וזה הם פחות מעייף. הוא מעייף ביום שישי. אנ
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מעניינים מאחד על אחד. אני לגמרי לא בטוח. אני מביע את דעתי כי חשבתי שכן 

 צריך להקפיד על כלים מסודרים.

אני מחזיר את יואב. יש עוד מישהו שרוצה לדבר  אמיר גילת:היו"ר, 

 על לגעת ברוח?

אין שום בעיה  הוא מספיק בוגר כדי לשמוע. לי יעקב בורובסקי:

 להשמיע בפני יואב. 

לא, לא, כי אנחנו מתגלגלים למחוזות אחרים גם,  אמיר גילת:היו"ר, 

 שהם מחוץ ללגעת ברוח. 

אני התחושה שלי שההצעה שלך יש בה משהו  קובי אוז:

שהוא לא אלטרנטיבי. אני מרגיש כל פעם בשבת, בשבתות האחרונות, אני מרגיש 

וח. כאילו כל מקום עולץ שם, ואצלי דווקא במשפחה כאילו שאין לי לאיפה לבר

בשבת זה לא כאילו צחוקים ובידורים וזה. במיוחד בערוץ ממלכתי אני נורא מצפה 

 - - -שזה יהיה טיפה 

 ערוץ ציבורי.  אמיר גילת:היו"ר, 

ציבורי, אני מצפה שיהיה לזה יותר ניחוח של שבת.  קובי אוז:

, אני 100ים טלוויזיה, אבל אני לא רוצה שאחד נגד נכון אנחנו חילוניים, אנחנו רוא

 אראה את זה באינטרנט.

, האינטראקטיבי. אתה רוצה 100לא אחד נגד  יעקב בורובסקי:

שצפו בך ביומן, זה מה שהם רוצים לראות.  6%-ניחוח, השאלה היא האם זה מה שה

 -ים לראות כיוון שאני מסופק שזה מה שהם רוצים לראות, ואני לא יודע מה הם רוצ

- - 

אני חושב שהסיבה שאנשים רואים את היומן,  קובי אוז:

בגלל שהוא אמין, לא מהיר מדי מבחינת מהירות הגשה. זאת אומרת זה לא קליפי 

כמו היומנים האחרים. יש בו משהו יותר רגוע ויותר מעמיק. ולכן אני חושב שהטעם 

 - - -של האנשים אחרי היומן, יהיה להמשיך את השבת במשהו 

 להוריד טורים, להירגע.  חגית בכר:

 כן, זו התחושה שלי.  קובי אוז:
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 טוב, יואב.  אמיר גילת:היו"ר, 

אמיר, למה שלא נחכה? עשינו סקרים עכשיו, יש  אסתי אפלבאום:

 תכניות. תוציאו סקרים ונראה. 11, 10לנו כאן עוד 

 כן, אבל בינתיים התכנית הזאת יורדת.  אמיר גילת:היו"ר, 

בינתיים זה מדרדר אותנו לתהומות. )מדברים  :דוד חיון

 ביחד(

טוב, תראו רגע, יואב, יש פה שני כיוונים  אמיר גילת:היו"ר, 

אפשריים. אחד זה שיחה אחד על אחד ביום שישי, ושניים זה מה שאני, ואני קצת 

אוסיף דברים משלי, שיחת סלון כזאת, שמסכמת את יום שישי, כמו שיחת סלון 

הלת במקביל בסלונים, וזה אגב יכול להיות אפילו אינטראקטיבי. זאת אומרת שמתנ

זה אם אני ככה נותן שני כיוונים להמשיך את, איך קובי אמר? לא משהו עולץ כמו 

שיש בערוצים המסחריים, משהו שממשיך את הקו של היומן, אבל לא הארד ניוז, 

הערוץ הראשון. זה שני זאת אומרת מדברים על השבוע שהיה בסלון שלנו, של 

הכיוונים. עכשיו, עוד פעם, סקרים, אסתי וסקרים, ובורו וסקרים, דיברנו אני חושב 

 שעוד פעם, אנחנו לא נוכל לעשות כלום בלוח הזמנים הזה. 

 אני רוצה לומר משהו. יואב גינאי:

שנייה, שנייה, תן לי רק לסיים משפט. לכן אני  אמיר גילת:היו"ר, 

ח, ואני עוד לא אומר איזה משני הז'אנרים, האם זה אחד על אחד או אומר בואו ניק

שיחת הסלון הזאת, אבל בואו ניקח את החודש הנשי שאתם הצעתם למתג. אתם 

ממילא הצעתם למתג את חודש יוני כחודש הנשים. בואו ניקח את זה כפיילוט, ואז 

ה עם אישה, ביום שישי אפשר לעשות את הטסטים או לשיחה אחד על אחד של איש

ואגב זה יכול להיות ארבע שיחות כשכל פעם זה זוג נשי אחר. זה לא חייב להיות 

מנחה קבועה, או מנֶחה קבוע, זה לא משנה. וגם אותו דבר פאנל. אז בואו ניקח פאנל 

של בעיקר נשים, אם הולכים על הז'אנר הזה, אני סתם זורק. לקחת דווקא את 

ם כסות, סיבה לעשות את השינוי ואת הבדיקה החודש הנשי כפיילוט, ויש לנו ג

 הזאת. בבקשה. 
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קודם כל אני אני רוצה לומר כמה דברים. אחד,  יואב גינאי:

שמח שמר בורובסקי העלה את מה שאמרנו, אני מאד תומך בדבר הזה. אני חושב 

שאנחנו צריכים לפעול לא על פי מיצי קיבה, לא על פי כיוון הרוח וכו', אנחנו צריכים 

פעול באמת בצורה וודאית וברורה ולשמוע מה הקהל רוצה. התחושה באמת שיש ל

כאן עניין של שלוף מכאן ומשם וכו'. אני הצעתי שאנחנו כן נחזור לנושא של 

 - - -המופעים, אני חושב שהוא נכון. הוא ייתן לנו  

 אבל זה לא עבד. אמיר גילת:היו"ר, 

אני לא מסכים שזה אני לא יודע אם זה לא עבד.  יואב גינאי:

לא עבד. אני לא חושב שהרייטינג היה שונה בצורה דרמטית. זה נורא תלוי איזה 

מופע אתה שם. אם אתה בוחר מופעים טובים של אומנים מובילים, ואתה עושה 

אותם בצורה נכונה, אז זה כן עובד. עובדה שזה עובד בערוצים המסחריים. כשהם 

 רייטינג לדבר הזה.שמים את שרית חדד, אז יש בהחלט 

 יש לך את המופעים האלה.  24אבל בערוץ  קובי אוז:

 יכול להיות גם שלום חנוך.  :דוד חיון

אני לא ראיתי דבר כזה. אמן מדבר נגד זמר עברי  יעקב נווה:

 - - -בתכניות 

אני פה לא אומן, אני נציג הציבור, עזוב אותי   קובי אוז:

 מאומן. אומן אחר כך. 

 אסתי, בבקשה.  גילת: אמירהיו"ר, 

אני לא מבין. מה זאת אומרת נציג ציבור? נכון,  יעקב נווה:

 - - -יחד עם זאת הוא מציע 

אני לא רציתי, אתה רצית. לא קראו לי בתור  קובי אוז:

 מישהו מאקו"ם או מישהו מאמ"י, עם כל הכבוד.

 טוב. )מדברים ביחד( אמיר גילת:היו"ר, 

 לו להביע את דעתו? יעקב, אסור יעקב בורובסקי:

אני אנטי כל דבר שיש אותו כבר. אני בעד כל דבר  קובי אוז:

 שאין. 



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

12.05.2013 41 

הוא אומר לך שהוא לא מייצג. אדרבא ואדרבא  יעקב בורובסקי:

 ואדרבא. זה נותן נופך של אמינות. 

בנושא שיחות אחד על אחד או נגיד את זה אחת על  יואב גינאי:

בפורמטים של חצאי שעות, מה שמותיר לנו עוד אחת, אני רוצה להזכיר שמדובר פה 

זמן אחר כך לדבר הנוסף. כלומר, אין לי בעיה שאנחנו נפיק אחת על אחת, ואחר כך 

 נשים מופע. 

אגב, זה יכול להיות אחת על שלוש, או גם יותר  אמיר גילת:היו"ר, 

 מנושא אחר. 

 או ארבע על ארבע. קובי אוז:

מה זה אומר. אני לא רוצה  אני גם צריך לבדוק יואב גינאי:

שזה ייראה לא טוב, שזה יהיה באיזה אולפן אפל שאין לנו כסף. אני רוצה שאנחנו 

, זו הפקה שעולה כסף, אני חייב לציין את זה, למרות שזה HDנעשה באמת הפקה 

 מובן, וזה דבר שהוא חשוב מאד. אני מברך על זה. 

 טוב. אסתי.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני רוצה להגיד משהו באופן כללי. יושבים פה  :אסתי אפלבוים

חברי ועדת תוכן, יושבים פה חברי מליאה, יושבים פה חברי הנהלה. אנחנו יושבים, 

, בפעם הראשונה כולם פה רוצים שהמקום הזה מאד יצליח. אני מבקשת למען השם

זה.  בואו לא נקבל החלטות, כל אחד זה רוצה זה, זה רוצה זה, זה רוצהוהאחרונה, 

יש לנו הזדמנות, יש לנו עכשיו רפורמה בשער, יש לנו סמנכ"לית שיווק, יוצאים 

לתהליך, אלוהים ישמור, בואו נקציב זמן, ניתן זמן, תעשו תהליך בדיקה עמוק, 

תביאו הצעות, תביאו הצעות לקונספט.  לפחות אולי פעם אחת אני אוכל לבוא 

ר אנשים, אלא הכל מגובה מבחינה ולהגיד תקשיבו, לא יושבים פה ומחליטים עבו

מקצועית, וכל אחד, אתם יודעים, כל אחד ישר חושב, מאשימים. אנחנו יושבים פה 

כנציגי ציבור, אנחנו יכולים להגיד מה החזון שלנו ועשינו את זה כבר אין ספור 

פעמים. בואו נראה מה הציבור רוצה. מה נוח לו, מה הוא רוצה, מה חסר לו. אתם 

ה, אני גם יכולה להתחבר לאמירה הזאת של קובי שהוא אומר אנחנו יודעים  מ

צריכים להיות מבודלים הרי בכל מקרה, אז בואו נעשה את זה פעם אחת ולתמיד, כי 
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אחרת נשב פה כל דיון אותו דבר, זה כן עובד, זה לא עובד, ואז יביאו נתון רייטינג, 

כן צריכים לדעת. די, בואו פעם יגידו לא, אבל אנחנו לא ערוץ של רייטינג, אנחנו 

 אחת נעשה את זה. יש לנו הזדמנות עכשיו, וזה בלתי חוזר, אמיר. בלתי חוזר.  

אני רוצה לשאול, במידה וכך אנחנו עושים, אפשר  יעקב בורובסקי:

את התכניות הקרובות להתאים למה שנאמר פה? אווירה של נשים? כי בכל זאת, 

 להיות לה .... המשכי. זה דבר אחד. הביקורת היא ביקורת ולא יכול 

 אתם מדברים על הדברים הקיימים? יואב גינאי:

יואב, אתה יכול לדווח לנו מה קרה עם מערכת  אמיר גילת:היו"ר, 

 מחר שבת מאז הישיבות האחרונות של ועדת התוכן?

אני .... שיבוא הנה מנהל הבידור ויסביר, שהוא  יואב גינאי:

ת שאני חושב שהיו. היו אומנים כמו אביהו מדינה, היו והרפרנט של התכנית הזא

 - - -אומנים 

 זה היה הרגע הכי יפה במחר שבת הזה.  קובי אוז:

 אוקי.  יואב גינאי:

 ... שרו שיר לשבת. או, איזה יופי. )מדברים ביחד( :קובי אוז

 אני מאד אשמח אם הוא יבוא ויסביר מה נעשה. יואב גינאי:

וראים לו. בגדול, יש אפשרות לעשות שינויים ק אמיר גילת:היו"ר, 

 במחר שבת, או שאין עם מי לדבר?

 כן. אני מקווה שהוא יבוא ויסביר. יואב גינאי:

 - -כולם היו בעד להזיז את זה מיום שישי. אז למה  :דוד חיון

- 

 כי עלו פה דברים אחרים עכשיו.  אמיר גילת:היו"ר, 

שינויים כל חודש, כל שבוע, דוד, כי אנחנו עושים  אסתי אפלבוים:

 - - -אנחנו לא מייצרים רציפות. בואו פעם אחת  

 אבל הייתה ממילא נקודת יציאה. דוד חיון:

 בסדר, זה אבוד.  אמיר גילת:היו"ר, 
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לא משנה, אבל לקחנו את זה בחשבון שנפסיק את  :דוד חיון

 זה באמצע אם זה לא מוצלח.

 - - -רת פה אתה צודק, מה שאני אומ אסתי אפלבוים:

 אז נצביע להצעה של דוד ונראה.  קובי אוז:

 כן, נגיסט.  אמיר גילת:היו"ר, 

סליחה, אני לא אשת מקצוע, אנחנו פה כולנו  נגיסט מנגשה:

אומרים מה לעשות, סליחה שאני אומרת את זה. אני מבחינתי, התקבלה החלטה 

לעבור שינוי.  בוועדת תוכן הקודמת לגבי התכנית הזאת. התכנית הזאת צריכה

 ההחלטה הזאת התקבלה לא רק פעם אחת. עכשיו אנחנו חוזרים ודנים בנושא. 

היא אכן עברה שינוי. היא עברה שינוי ולא היו שם  יואב גינאי:

  - - -אנשי טלוויזיה 

סליחה, אני לא ראיתי איזה שינוי. סליחה, עד  :נגיסט מנגשה

לא יודעת שינוי היא עברה. אני  עכשיו לא אמרתי, תנו לי. אני לא ראיתי איזה

לאחרונה מה שודר כי אני לא ראיתי. אני רוצה להתקדם הלאה. אני משלמת אגרה, 

בלי שום קשר שאני חברת ועדה זו או אחרת, אני רוצה תכנית שאני מחכה לה פעם 

בשבוע, לא לצאת לשום מקום, לראות, לצפות בתכנית הזאת, ללמוד וגם תחסוך לי 

ום שישי. להביא את כל המשפחה, את החברים שלי שהם יצפו יציאה אולי בי

בתכנית הזאת. זאת צריכה להיות התכנית. אני לא מוכנה שאנחנו יושבים 

ומכתיבים מה לעשות, ובסופו של דבר בלי לבדוק ובלי לבחון מייצרים תכנית 

 בשליפה מהמותן. זה דבר אחד. דבר שני, העם, היו בערוץ הראשון סרט ביום שישי,

כולנו היינו מרותקים ביום שישי לראות. דוד, אני הקשבתי לך. בימי שישי ראינו 

בעבר סרטים ממש יפים. אנשים ישבו לראות סרט בערוץ אחד. היום יש כסף, אנחנו 

, אני לא אחד מהאנשים שיישב מול הטלוויזיה לראות - - -לא מצליחים לעשות  

שי לראות שירים, אז יש לי ערוצים א שירים כל יום שישי. אם אני רוצה כל יום שי

 - - -למשל. אז אני מבקשת   24אחרים, ערוץ 

נגיסט, לגבי סרטים ספציפיים, אז קודם כל  אמיר גילת:היו"ר, 

 המציאות השתנתה, זה כבר לא מה שהיה. 
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 - - -אבל בסדר  נגיסט מנגשה:

 - - -היה ערוץ  1רגע. את מדברת על ימים שערוץ  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אני ראיתי  נגיסט מנגשה:

 לא, אני עונה לך.  אמיר גילת:היו"ר, 

בייביס. הייתי מרותקת, אני יושבת מול הסרט  נגיסט מנגשה:

 . על התינוקות. 1בערוץ 

 בייביס זה סרט שעכשיו שודר.  יואב גינאי:

 - - -נכון. סוג סרט כזה, אני חושבת ש  נגיסט מנגשה:

 . טוב אמיר גילת:היו"ר, 

, ורוב HOTאו  YESלרוב האנשים יש היום או  קובי אוז:

ערוצי סרטים בחינם, כל הזמן, זאת  4, יש להם HOTאו  YES-האנשים שצופים ב

אומרת מסביב לעשות. ככה שהמצב הזה שבערב, נניח מישהו מעצבן אותם, הם 

 עוברים לראות סרט. 

 ותו.תביא את הסרט הכי טוב שהם לא משדרים א נגיסט מנגשה:

טוב, אנחנו חייבים להתקדם. דרור, מה נעשה עם  אמיר גילת:היו"ר, 

 מערכת מחר שבת, לאור ההערות של  ועדת התוכן. 

ראיתם את זה כבר השבוע, שלא היו שום אורחים  דרור קבלרו:

 - - -אנחנו פועלים לפי מה ש . 10וערוץ  2מערוץ 

 ר. לא, אבל אין שום שיפור בתכנים, שום דב :דוד חיון

 - - -היה קוסם, היו שני  דרור קבלרו:

 קוסם זה חשוב. דוד חיון:

תראו, אנחנו צריכים לתת להם הוראות ברורות.  דרור קבלרו:

אם אני לא יכול להביא טאלנטים שמופיעים בערוצים אחרים, אז אני צריך למצוא 

 אלטרנטיבות. אז אנחנו מנסים, יושבים ביחד וחושבים. אז אמרנו בואו נביא

טאלנטים שהם מפורסמים ויש מאחוריהם משהו ולא רואים אותם כל כך בערוצים 

אחרים. מעבר לזה הייתה חשיבה אולי נביא באמת דמויות מהעבר, שהם היו פעם 

יותר משמעותיים בתחום הטלוויזיוני, והיום הם פחות ונשאל אותם מה הם עושים 
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תחום המוסיקה. מעבר לזה היום. כמו שימי תבורי, כמו אביהו מדינה, והם גם מ

 הייתה הדר לוי, שהיא כבר כמה שבועות והיא די טובה, וזה פחות או יותר הכיוונים. 

אני רק רוצה לומר משהו, הוכח גם בתכניות  יואב גינאי:

אחרות, גם אצל טל ברמן, לא היה לנו את הדו"ח של טל ברמן בעניין הזה. כשאנחנו 

, אתה רואה את ההבדלים. זאת עובדה. אני מביאים כוכב של הערוצים המסחריים

רק רוצה לומר. כלומר, בעצם אנחנו מנסים כאן להשאיר את התינוק בלי המים. 

  - - -כלומר, אנחנו 

אבל כשטל ברמן הגיש, הוא הביא אנשים מבחוץ,  :קובי אוז

אבל הוא עצמו לא היה מבחוץ. זה מה שהיה יפה בזה. פה אתה מזפזפ ואתה רואה 

כהן בערוץ השני. זה מה שמטריף פה. המנחה עצמו הוא מערוץ אחר. אותו  את יעקב

 דבר וילוז'ני.

 - - -אוקי, מה שאני אומר  יואב גינאי:

היה עכשיו פרס ישראל, ירון ברובינסקי, ובדיוק  יעקב בורובסקי:

 - - -במקביל  

 פרס התיאטרון.  אמיר גילת:היו"ר, 

את לעוף על  10רוץ ובמקביל הוא הנחה בע יעקב בורובסקי:

 המיליון, אבל ממש במקביל.

 נכון, וזה לא בפעם הראשונה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל זה לא הפקה שלנו. :דוד חיון

הטאלנט של השידור הוא שלנו ואתה יודע שאתה  יעקב בורובסקי:

 מחזיק את המנחה של התכנית הבאה. 

 זה הטיימינג של השידור.  יעקב בורובסקי:

 הטיימינג לא היה נכון.  דוד חיון:

 - - -בכל מקרה אני אומר  יואב גינאי:

 למרות שזאת הייתה תכנית טובה, יעקב נווה.  יעקב בורובסקי:

 כן, יואב.  אמיר גילת:היו"ר, 
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אוקי, אז מה שאני אומר בעניין הזה, היה פה  יואב גינאי:

התכנית  ניסיון באמת ליצור דבר שהוא חדש, לשנות את הדבר הזה ולעקר את

מאומנים, ממש לשים אמברגו על כל אומן שהוא טאלנט או משתתף, או מישהו 

 שמזוהה עם הערוץ השני. 

אתה מקצועית היית מאשר את התכנית הזאת  אמיר גילת:היו"ר, 

 ביום שישי עד סוף העונה, או מעביר אותה ליום אחר?

 - - -אני חושב, אני אומר את דעתי  יואב גינאי:

 - -וא בירך על זה שזה עובר ליום אחר, לפני כמה ה דוד חיון:

- 

 לכן אני שואל אותו.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא הבנת מה שאמרתי. לא הבנת עד הסוף. ברכתי  יואב גינאי:

 על התובנה שהתקבלה שתכנית אירוח ביום שישי היא דבר שהוא לא מעשי. 

. זאת אומרת אני אגב לא הייתי מכריז על זה עדיין אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -זה שווה בדיקה, כי יכול להיות 

 זו דעתי, אבל אני אשמח להסתמך על סקרים. יואב גינאי:

לא, שההחלטה התקבלה. עוד לא התקבלה  אמיר גילת:היו"ר, 

 החלטה. 

לא, לא, אני אומר אני אשמח להסתמך על סקרים.  יואב גינאי:

ית באמצע עונה היא דבר לא ואני אומר כפי שאמרתי בפעם הקודמת, הורדת תכנ

נכון בעיני, מבחינת האמירה שלנו כערוץ. זו דעתי. אני חושב שאם אנחנו מורידים 

 - - -תכנית טובה יותר או טובה פחות 

 מעבירים, מעבירים יום. אמיר גילת:היו"ר, 

או מעבירים אותה למקום אחר, השאלה היא מה  יואב גינאי:

יזו פצצה במקום, סבבה. אבל בינתיים אני לא יש לנו במקום. אם יש לנו באמת א

וואלה, זה דבר שהוא אלטרנטיבה  –רואה שיש לנו משהו שאנחנו יכולים לומר עליו 

 ראויה מספיק. 

 אבל אולי יש לנו פצצה בכיוון ההפוך.  :דוד חיון
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 מה זאת אומרת? יואב גינאי:

 פצצה שלילית. דוד חיון:

 שלילית. אני לא חושב שזה פצצה  יואב גינאי:

 עובדה שזה מדבר גם ברייטינג. דוד חיון:

זה מדבר ברייטינג אבל הסברתי גם למה. אבל אני  יואב גינאי:

אומר בעיקרון אני חושב שצריך לתת, ברגע שיש לנו אותם, אנחנו צריכים לסוג את 

  - - -העונה, ואז  

קודם כל צריך לקבל עכשיו החלטה מה קורה עם  אמיר גילת:היו"ר, 

ם שישי, אם זה נשאר ביום שישי או עובר יום ואחר כך נמשיך את הדיון. אני מבין יו

שכבר רוח הדברים היא של פיצול, לא חד משמעית שכולם רוצים להעביר, נכון? לפני 

 ההצבעה? אם צריך הצבעה. עאטף, אתה בעד להשאיר את התכנית ביום שישי?

 איזו תכנית? עאטף כיוף:

 ר שבת.מח אמיר גילת:היו"ר, 

תכניות מביאות אותנו עד  10תכניות.  10נותרו לנו  דרור קבלרו:

הקיץ, וממשהו שהתחלנו גם יש לנו יום שישי שיש לו איזה שהוא אפיון. פחות טוב 

או יותר טוב בעיני אנשים, אבל יש אפיון שלם ליום שישי. יש תוכנית תוכן, יש 

 10. בנינו איזה משהו, אז יש עוד אלבוים, יש יענקלה ויש את היומן ואת וילו ויעקב

בזמן הזה לשבת ולחשוב ולהביא לקראת הקיץ דברים שבועות כדי להמשיך עם זה ו

חדשים. עכשיו להעביר את זה ליום חמישי ולהישאר עם חור באמצע, לדעתי זה 

קצת, הנראות החוצה היא מאד ברורה, ואנחנו לא נשתפר. לא יהיה איזה מטה קסם 

 צפייה.  7%ו ונקבל שנביא עכשיו משה

יהיה יותר טוב, בלי קשר לרייטינג. כל דבר  :דוד חיון

 הרייטינג הוא לא הכל. 

 השאלה מה הוא הדבר?  אמיר גילת:היו"ר, 

כל דבר אחר. מה שהציע קובי לעשות בלוח. אבל זו  :דוד חיון

 תכנית דגל וזה פשוט מביש. זה מביש ויותר מזה. 
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ם מרכיבים בידוריים. זה המרכיבים שלהם ה דרור קבלרו:

 - - -מרכיבים שאנשים אוהבים אותם. יש שם סטנד אפ, יש שם  

זה לא מצחיק. זה לא מצחיק אף אחד. אני אפילו  דוד חיון:

חברים, אמרתי להם תסתכלו בתכנית, אני לא אומר לכם  10עשיתי מבחן, היינו 

 כלום, תגידו לי אחרי זה מה דעתכם. הדעות היו מזעזעות. 

יואב, אפשר אם זה נשאר ביום שישי גם כן לצבוע  אמיר גילת:ו"ר, הי

 את התכנית הזאת שהיא תכנית דגל בגוון נשי בשבועות הקרובים?

בוודאי, וודאי. אני חושב שכן, אין שום בעיה עם  יואב גינאי:

 זה. 

 כן, כן, כן, וודאי. :דרור קבלרו

וגמא, אתה יכול להחליט שיהיו רק אורחות לד יואב גינאי:

 לצורך העניין הזה. 

 ואז אתה מקבל תכנית דגל.  אמיר גילת:היו"ר, 

אמיר, זה לא חייב להיות משהו קבוע. לא חייב  יעקב נווה:

להיות משהו קבוע כמו תכנית אחרת. זאת אומרת זה לא חייב להיות קבוע מבחינת 

  - - -אותו מנחה או אותה מנַחה. אם יש תכניות בולטות 

 לא הבנתי.  גילת:אמיר היו"ר, 

 )מדברים ביחד(. - - -אם יש תכניות בולטות  יעקב נווה:

 טוב, קובי, מה עמדתך? אמיר גילת:היו"ר, 

אני מאד מתלבט. עמדתי שאני מאד מתלבט. אני  קובי אוז:

כל הזמן מטיף כאן לקביעות ושגרה ואני חושב שזה דבר מאד מאד חשוב. אני חושב 

חד שלנו, וזה דבר שאסור שיקרה באופן עקרוני. אני שבזיגזגים הקהל מריח את הפ

לא סובל את התכנית הזאת, אני חייב להגיד, זו תכנית בעייתית מאד. בוא נגיד ככה, 

 אמיר, אם אתה מצביע, אני מכפיל את מה שאתה תצביע. יש לך שני קולות עכשיו. 

 טוב. לגבי מחר שבת, אני שוב, הייתי שמח לעשות אמיר גילת:היו"ר, 

שינוי ושינוי מהפכני כדי לשדר את המהפכה שלנו וכן להזיז את זה לאמצע שבוע, 
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אבל אני באמת דואג שכרגע אין לנו את האלטרנטיבה מה לשים שם, והסקרים, אני 

 חוזר ואומר, לא יהיו בלוח הזמנים הזה. 

אני לא מבין את החשש. שנתיים החלטנו רק לפי  :דוד חיון

 - - -הרוח שמנשבת 

 לא, אני קונה פה עוד חודש.  אמיר גילת:ר, היו"

אז מה עכשיו פתאום התחלנו לראות. סקרים היה  :דוד חיון

 צריך להתחיל לפני שנתיים.

לא, ברור, בסדר. אבל אני אומר עזוב, הסקרים  אמיר גילת:היו"ר, 

 מאחורינו, אני מדבר עכשיו על יום שישי הזה. 

הם יכינו ם. בינתיים בסדר, אז עוד שבוע, שבועיי :דוד חיון

 חלופות. )מדברים ביחד(

שנייה רגע, לא, לא, אני לא שומע. אתה רוצה  אמיר גילת:היו"ר, 

 לדבר, בבקשה. 

אני  מציע, אם אנחנו מחליטים להעביר את  יעקב נווה:

התכנית לאמצע השבוע, שאני בעד, אני חושב שצריך לתת ליואב זמן לבדוק האם 

ו שלמה ארצי, שלום חנוך בקיסריה, מופעים גדולים מופעים שנעשו, מופעים כמ

 כאלה. ברגע שאמן כזה ממלא את קיסריה, אני מניח שיש גם ציבור שצופים בו. 

אני חושב שהשילוב שיואב הציע קודם באופן זמני  :דוד חיון

 הוא מצוין. 

 אני גם מקבל את זה.  יעקב נווה:

 לדעתי אחד על אחד ומופע זה יפה.  קובי אוז:

 זה רעיון מעולה.  וד חיון:ד

 בוא נבדוק, שייתן לנו הצעה תוך שבוע.  יעקב נווה:

בסדר, יפה, אז אנחנו לא יכולים. תראו רגע, אני  יעקב בורובסקי:

בעיקרון חושב שהתכנית צריכה לזוז, אני רק לא רואה כרגע מה אנחנו שמים שם 

 במקום וזה מה שמפחיד אותי. 

 תן לו לבדוק. :יעקב נווה
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אבל שנייה רגע. אם לתת לו לבדוק זה לא לקבל  אמיר גילת:יו"ר, ה

החלטה. לכן ההחלטה צריכה להיות כרגע שהתכנית נשארת בחודש יוני. היא תקבל 

צביון נשי כשהיא תתמזג עם החודש הנשי. אנחנו יכולים כמובן גם לראות תוך כדי 

שהיו פה בוועדת  תנועה. אבל גם להעלות את רמת התכנית, לשים לב לכל ההערות

התוכן לגבי הרמה, לגבי האיכות, לגבי המרואיינים. אפשר גם למזג פה חלק 

מההערות ששמעתם, כלומר שהם יעשו איזה ראיון קצת יותר עמוק עם מישהו  

, קצת יותר עמוק אמרתי, לא עמוק. ואז -מהשבוע וכו' וכו', ואז במהלך החודש

 - - -במהלך השבועות הקרובים 

הם שניהם אנשים מאד עמוקים, זה מה שמעצבן  קובי אוז:

 פה. 

 נכון, נכון.  אמיר גילת:היו"ר, 

זה שני אנשים שהם אנשים מאד עמוקים. הם  קובי אוז:

מגיעים לטלוויזיה, פתאום, סליחה. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, אנשים 

מכיר מבריקים ועמוקים. אני לא מבין איך זה נוצר כשזה נהיה הדבר הזה. אני 

אותם. אני לא מבין איך כשנוצר מפגש כזה הם עסוקים בצ'יפופו. למה זה לא יוצא 

 החוצה? יש לזה סיכוי לצאת?

קובי, בסדר, אוקי. חכה רגע,  עוד פעם, חודש יוני  אמיר גילת:היו"ר, 

זה עוד שבועיים. אני חושב שאם אנחנו מקבלים היום החלטה להזיז את זה יום, 

ו, מבלי שההנהלה שמעה את זה קודם והתכוננה קודם, אז זה מבלי שהוצגה בפנינ

יהיה חאפ לאפ ולא רציני ואולי אפילו גם חוסר אחריות. זאת אומרת בואו ניתן, 

שווה לשקול את הרעיון. אני חושב שלבצע אותו בעוד שבועיים זה לא יהיה נכון לפני 

פות ביד. כל מה שההנהלה תבדוק ותראה לנו את החלופות, כי אין לנו כרגע חלו

שאומרים צריך לבדוק, לבדוק, לבדוק, אז זה לא רציני. לכן אני מבקש שתצטרפו 

 אלי, אלא אם כן יש התנגדות ואני אעלה את זה להצבעה. 

אנחנו מגיעים לסוף התכניות. באופן בטוח. לאט.  :דוד חיון

 רע מאד. גרוע מאד. 
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ם לדעתי לקבל, אבל דוד, רגע, אתה לא בשל היו אמיר גילת:היו"ר, 

 אין לך חלופה. אם הייתה חלופה הייתי איתך, אבל אין לך חלופה כאן .

 כל חלופה אחרת תהיה יותר טובה. נקודה.  :דוד חיון

 אני לא בטוח. אמיר גילת:היו"ר, 

אבל אתה תמשיך לשלם את הכסף, אתה תעביר  דרור קבלרו:

 - - -לישי האח הגדול את זה ליום אחר שיש לך ביום ראשון האח הגדול, יום ש

אגב, דוד, אתה יכול גם באמצע יוני לקבל. אני  אמיר גילת:היו"ר, 

 אומר כרגע אנחנו לא יכולים לקבל. 

עוד שבועיים נחליט על ארבעה שבועות, ועוד  :דוד חיון

 ארבעה שבועות נחליט על שמונה. לא עשינו כלום.

 –ת זה להצבעה טוב, אני מציע ככה: אני מעלה א אמיר גילת:היו"ר, 

אם התכנית נשארת תוך שימת לב להערות ועדת התוכן לגבי איכותה ורמתה 

והתאמתה לשידור הציבורי. בחודש יוני היא תתכתב עם החודש הנשי. במקביל 

ובתוך זמן שאנחנו נגדיר אותו, תגיש ההנהלה הצעה לחלופות הן לגבי יום השידור, 

ת זה כרגע. הן לגבי יום השידור ואתה אפילו לא יודע לאיזה יום להעביר א

האלטרנטיבי והן לגבי המתכונת שתשודר ביום שישי, וזאת תוך גיבוי בסקרים 

 ובהתרשמויות מקצועיות אחרות שיהיו בידי ההנהלה. אתה מתנגד?

 אני נגד. :דוד חיון

 גם אני מתנגד.  יעקב נווה:

 רגע, אני מעלה להצבעה.  אמיר גילת:היו"ר, 

י שואלת שאלה בבקשה. למה צריך להביא את אנ נגיסט מנגשה:

זה להצבעה, כאשר התקבלה החלטה להכניס שינויים? מה ההבדל מההחלטה 

 הקודמת לעכשיו?

לא, לא, אמרנו לגבי חלופה לגבי להעביר אותה  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -יום, או להביא חלופה 

לגבי חלופה אני מוכנה להצביע, אבל  עוד פעם  נגיסט מנגשה:

 )מדברים ביחד(  - - -לטחון מים על אותה 
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 תעלה את ההצעה שלך.  קובי אוז:

 ההצעה השנייה של דוד, בבקשה.  אמיר גילת:היו"ר, 

ההצעה שלי היא קודם כל להעביר את התכנית  :דוד חיון

מיום שישי, נקודה. אני עכשיו לא נכנס, הצעות חלופיות הם יביאו. אני לא כופה 

 . )מדברים ביחד(עליהם עכשיו חלופות

זה אומר ששמים משהו אחר.  -חברה, מורידים   אמיר גילת:היו"ר, 

 הוא אמר מורידים. 

שבועיים מביאים חלופות של דברים -תוך שבוע :דוד חיון

שמוכנים, או שאפשר לעשות בהפקה פנימית מהירה, כמו שאמרנו מופעים בשילוב 

זהו. כל חלופה תהיה הרבה להרים בכמה ימים. אחד על אחד, שזה משהו שאפשר 

 יותר טובה, אפילו במחיר של רייטינג. 

 אני הולך עם דוד. יעקב נווה:

אז לי יש הצעה. ההצעה שלי אומרת שבאחד ביולי  יעקב בורובסקי:

 תהיה תוכנית חלופית, מבוססת על סקרים.

 תהיה על המסך, או תוצג? אמיר גילת:היו"ר, 

. באחד ביולי תהיה תכנית תהיה, תקשיב להצעה יעקב בורובסקי:

חלופית, מבוססת על סקרים, מגובה באנשי מקצוע וכדומה. והתכנית תהיה מוכנה 

בפורמט שלה ותתבצע כאשר בתקופה עד האחד ביולי התכנית הנוכחית תצטרך 

לעבור את כל השינויים האפשריים. התכנית של אחד ביולי תהיה תכנית הקיץ. 

יסיימו את  –ת התוכן לא תסכים להעביר במידה ויהיה שיפור דרמטי שוועד

עד האחד ביולי מתחלפים. זה נותן  –התקופה. במידה ולא יהיה שיפור דרמטי 

מספיק זמן לשנות, לעבוד על תכנית חדשה. זה אומר לכולם שהולכים לשינוי 

 - - -והולכים מקצועית, וזה גם נותן לנוכחיים 

פה משהו. צ'אנס אחרון לראות אם אפשר לסדר  קובי אוז:

 )מדברים ביחד(

הם לא יעמדו בחיים, מניסיון, הם לא יעמדו  :דוד חיון

 בחיים בזמנים האלה. אני כבר אומר לכם. )מדברים ביחד(
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 רגע, רגע, יואב.  אמיר גילת:היו"ר, 

הפקה של תכנית טלוויזיה כולל סקרים יכולה  יואב גינאי:

, בירוקרטית ואחרת, לנהל לקחת באזור שלושה חודשים. אין שום אפשרות טכנית

תכנית וליצור פורמט חדש על סמך סקרים, בתקופה כזאת. בלתי אפשרי. ברדיו זה 

 אפשרי.

 אז מה אתה מציע? לעשות שידור חוזר לתכניות? יעקב בורובסקי:

לא, לא. מה שאני מציע, אנחנו מתכננים את העונה  יואב גינאי:

רוצים שזו תהיה עונה ישירה ועשויה  החדשה שלנו אחרי הקיץ, אחרי החגים, ואנחנו

את כל הנושא התקציבי, היטב, ועד אז נוכל להכין ולהוציא קולות קוראים ולבדוק 

 אגב. אני עוד לא יודע מה קורה מבחינה תקציבית. 

 אז אתה מציע לא לעשות.  יעקב בורובסקי:

לא, לא, אני רק אומר שבעיקרון בלתי אפשרי  יואב גינאי:

לוויזיה בחודש. זה דבר שהוא לא ישים בשום מקום, ותבדוק את זה להכין תכנית ט

 גם בערוצים אחרים. 

 אני דיברתי על חודש? יעקב בורובסקי:

 גם לא על ידי צוות פנימי? נגיסט מנגשה:

 אז מה האלטרנטיבה שאתה מציע? יעקב בורובסקי:

האלטרנטיבה שאני הצעתי, שהיא כן ללכת על  יואב גינאי:

ם, מופעי זמר עברי טובים, רציניים ואטרקטיביים. אני חושב שאנחנו נושא המופעי

נוכל לעשות את זה גם לאורך הקיץ, ואחר כך תוך כדי הקיץ, לעבוד על פורמט  חדש 

שיושק במסגרת העונה החדשה של הערוץ. זאת ההצעה שלי. הצעה אחרת היא בלתי 

 אפשרית. פשוט טכנית בלתי אפשרי לעשות אותה. 

 ומה עם תכנית אחד על אחד קטנה? :קובי אוז

 את זה  הוא אמר שהוא יכול לעשות.  דוד חיון:

אחד על אחד אפשר לעשות. שוב, תלוי תקציב,  יואב גינאי:

 סליחה שאני מכניס שוב, אבל אחד על אחד הרבה יותר פשוט לעשות. 

 יש לי שאלה, ארי שביט איך הוא מראיין? קובי אוז:



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

12.05.2013 54 

 ם. הוא משעמם.  )מדברים ביחד(לא, הוא משעמ :דוד חיון

רגע, רגע, לא ארבעה דיונים במקביל. כן, מי מדבר?  אמיר גילת:היו"ר, 

 יואב, בבקשה. 

 יואב.  קובי אוז:

 לא, זהו, אני אמרתי.  יואב גינאי:

 אז אתה מציע לנו את העניין של החצי שעה? קובי אוז:

 דוד, תציע את ההצעה שלך בבקשה.  יעקב נווה:

 הצעתי כבר.  ן:דוד חיו

 אז בוא נעשה הצבעה על זה, אמיר. יעקב נווה:

אנחנו טלוויזיה לא רדיו, ערב יום שישי, שני  דרור קבלרו:

 אנשים מדברים ואנחנו בסלון נשב ונסתכל על שני אנשים מדברים?

אולי ירון לונדון? איזו הצלחה הייתה התכנית של  :דוד חיון

 ירון לונדון באחד על אחד. 

 זה היה מזמן, ולא ביום שישי בערב.  בלרו:דרור ק

אבל היום ביום שישי בערב יש את מה שיש היום,  קובי אוז:

 ... יותר טוב. אתה צריך לתקוף אותם ממקום אחר. 

אנחנו בסיטואציה קיימת, אנחנו נשנה אותה  דרור קבלרו:

 במגבלות שלנו. )מדברים ביחד(

  - - -קובי, קובי, קובי  אמיר גילת:היו"ר, 

אני עוד עם כיפה בראש, פתאום אני רואה מלא  קובי אוז:

אנשים קופצים, אני לא יודע מה, בכל הערוצים האחרים כשסופרים את הכסף. אחד 

 , זה וזה. אני רוצה שינוי, אני רוצה להרגיש ערב שבת.100נגד 

 כן, יעקב נווה.  אמיר גילת:היו"ר, 

אין לי התנגדות אני חוזר על הדברים שאמרתי.  יעקב נווה:

להצעתו של דוד חיון, להעביר את התכנית לאמצע השבוע. אני עדיין חושב, כמו 

שאמר דוד, ואני מוסיף לדברים שהוא אמר. יש אירועים מרכזיים שנעשים בתקופה 

 הזאת וגם שנעשו. יש תכניות מצולמות אצל כל מיני מפיקים. 
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 חיים שכאלה למשל. דוד חיון:

חברה, אני מוכן לשמוע הכל, אבל אתה מדבר  אמיר גילת:היו"ר, 

 עכשיו על התיאוריה. 

 אבל הוא אמר לך שזה אפשרי. יעקב נווה:

אני לא שמעתי שהוא אמר שזה אפשרי. הוא אמר  אמיר גילת:היו"ר, 

 לבדוק.

אבל אתה לא מוכן לתת לו שבוע לבדוק את זה. תן  יעקב נווה:

 לו לבדוק את זה.

ו רגע, אני מוכן להוריד את התכנית, אבל תקשיב אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אני צריך 

 להעביר לאמצע שבוע. יעקב נווה:

להעביר לאמצע שבוע, אבל אני צריך לדעת מה  אמיר גילת:היו"ר, 

ז, אם אני לא יודע מה משודר במקום, כי אחרת ההחלטה שלי תהיה לא להזי

 החלופה.

 הצעות. אז בוא נגיד שתוך שבוע שייתן לנו יעקב נווה:

 בסדר, אז זה לא שונה ממה שאני אמרתי.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל הוא אמר שהוא לא יכול תוך חודש וחצי . עאטף כיוף:

 לא לתכנית חדשה.  יעקב נווה:

טוב, רבותי, יעקב, שנייה רגע. אני אומר כך, אני  אמיר גילת:היו"ר, 

בכך, אבל אני חייב לדעת מוכן להזיז את התכנית לאמצע שבוע, אני אפילו אתמוך 

מה החלופה. מאחר שאין חלופה אני לא יכול לקבל את ההחלטה להעביר את 

 התכנית לאמצע השבוע. 

 לא יודע, אני צריך לבדוק את זה.  יואב גינאי:

אבל לבדוק זה לא לקבל החלטה היום. לבדוק זה  אמיר גילת:היו"ר, 

ממשיכים עם התכנית. קבעתי עד לבדוק. לכן אני חוזר על הצעתי. בינתיים אנחנו 

חודש יוני, אפשר שבוע להקדים ואפשר לאחר, תלוי בנסיבות. כרגע לא נוגעים 

דיון הזה כשאנחנו נדע מה בתכנית. הציבור לא ירגיש בדיון הזה. הוא ירגיש ב
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החלופה ואני מבקש שבינתיים שההנהלה אלף תקדם את נושא הסקרים, כמו 

 ופות. שתציג את החל –שאמרנו, וב' 

 ואני מבקש שגם נדון בהצעה שליאת העלתה. :דוד חיון

 רק שנייה, חברה, חברה.  אמיר גילת:היו"ר, 

לחודש הנשים התכנית ממשיכה תוך שימת לב להערות הוועדה, תוך התאמתה .1

 שמתחיל בעוד שבועיים. 

 . במקביל ההנהלה עושה סקרים וכו' וכו', מקדמת את העניין הזה.2

פות. יעקב נווה, אם יוצגו חלופות בעוד שבועיים, אפשר לדון פעם, אבל . מציגה חלו3

 אז לא נוכל לדון. רגע, ליאת, כן.  –הם לא יוצגו 

אני רק רוצה להגיד שמה שהצענו בהתחלה לגבי  ליאת בלום:

הפסקת התכנית עם איזו שהיא עלות פיצוי, אם באמת זו המטרה, והמטרה בסופו 

ית ואנחנו כרגע ממשיכים ומעבירים אותה יום רק של דבר היא להתנתק מהתכנ

בגלל שאין בעצם נקודת יציאה בהסכמה, אז אולי צריך להציע למפיקים את יוני 

כפשרה. כי אם אתם תחליטו עוד שלושה שבועות להפסיק, אתם תצטרכו עוד פעם 

 לחשוב על פיצוי.

 בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

ליטים שלא רוצים, אפשר כרגע, אם בין כה וכה מח ליאת בלום:

שלאחריו אולי תהיה להציע למפיק שיוני, שזה ארבע תכניות, זאת תהיה הפשרה, ו

 - - -כאן הסכמה ל 

 בסדר, זה כבר עניין להנהלה מול המפיק.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל אנחנו צריכים להנחות אותם. :דוד חיון

רוצים  לא, אבל אין אף אחד שאומר שאנחנו אמיר גילת:היו"ר, 

 להמשיך את התכנית.

לא, אמיר, אבל אתה כוועדת תוכן צריך לבקשה  ליאת בלום:

מההנהלה אפשרות לבדיקה מסודרת להפסקה. כרגע ההנהלה אין לה סיבה לפנות 

 להפסיק את ההתקשרות.
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אם זה לא היה ברור אז אני אגיד את זה.  אמיר גילת:היו"ר, 

ההתקשרות עם התכנית, תוך  שההנהלה תבדוק מול המפיק אפשרות להפסקת

 ארבעה שבועות. 

אני הקשבתי לך יואב, ובעצם אני מבין שיש תהליך  יעקב בורובסקי:

שאתה שאומר שהוא לוקח שלושה חודשים, ומצד שני יש עוד עשרה פרקים, עוד 

עשרה שבועות. כלומר, בהגדרה, גם אם עכשיו אתם רוצים לעבוד על תכנית חדשה, 

 . זה מה שאתה אומר. אין לכם חלון זמנים

 לא. יואב גינאי:

 זה מה שאמרת.  יעקב בורובסקי:

 אולי לא הסברתי את עצמי נכון. יואב גינאי:

אתה יודע, אני מגולני. בגולני אומרים ככה, אני  יעקב בורובסקי:

 עושה ישר חשבון. אז זה לא נראה הגיוני. 

אני דיברתי על העונה החדשה שתחל בחודש  יואב גינאי:

קטובר. העונה החדשה מתחילה בחודש אוקטובר, יש לנו את עונת הקיץ ואת או

עונת החגים. הקיץ זה יולי אוגוסט, יש לנו את ספטמבר שזו עונת החגים, ויש לנו 

את אוקטובר, ששם אנחנו מתכוננים, רוצים להשיק את הלוח החדש שלנו. לכן בכל 

 - - -הזאת  מקרה, בתום העונה 

 את לוח החורף. בואו נדבר עכשיו על זה.  כשנשיק אמיר גילת:היו"ר, 

 את לוח החורף, בדיוק.  נשיק יואב גינאי:

כמה זמן לוקח, אמרת במספרים, שאלתי אותך  יעקב בורובסקי:

 פרקים. 10שלושה חודשים. נותרו עוד 

 - - -שואל בורובסקי מה יהיה בין יולי אוגוסט ל  אמיר גילת:היו"ר, 

שהדיון הזה לא היה מתקיים, מה היית שם  נניח יעקב בורובסקי:

 בעוד עשרה שבועות?

שישי על הבמה, אמרנו. אנחנו רוצים לשים את  יואב גינאי:

 - - -שישי על הבמה מיד בתום ה 

 זה לקט מופעים.  אמיר גילת:היו"ר, 
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 לקט מופעים. יואב גינאי:

 מה, שידורים חוזרים? יעקב בורובסקי:

 ופעים חדשים. לא, חדשים. מ יואב גינאי:

 שמה? מה יש בהם בשישי על הבמה? יעקב בורובסקי:

כמו, אני לא רוצה עוד שיש בהם מופעים מרכזיים  יואב גינאי:

לזרוק שמות כי עוד אין לי את הרשימה המדויקת, אבל אומנים מובילים שהופיעו 

 בקיסריה, שהופיעו בהיכל התרבות וכו'. 

 מה עם חיים שכאלה, יואב? :דוד חיון

 טוב. יש מישהו שמתנגד להצעה הזאת? אמיר גילת:היו"ר, 

 אני. :דוד חיון

 אז אתה רוצה להעלות הצעה חלופית? אמיר גילת:היו"ר, 

 העליתי כבר ארבע פעמים.  :דוד חיון

טוב, מי בעד ההצעה שלי? מי בעד ההצעה להמשיך  אמיר גילת:היו"ר, 

חמישה בעד ההצעה. חלופות. בינתיים את התכנית ותוך שבועיים ההנהלה מציגה 

 מי נגד? שניים, נכון? יעקב נווה? 

 כן. יעקב נווה:

שניים, אוקי. טוב, עכשיו לגבי לוח יוני, יש עוד  אמיר גילת:היו"ר, 

כמה דברים. קודם כל הרצועה שבין שלוש וחצי לחמש היא ריקה, לא כתוב שם 

 כלום, אני מניח שזה תוכניות הילדים. 

 - - -ותם בלוח התלוי יש א יואב גינאי:

אוקי, אז להבא כשאתם מגישים לוח תגישו אותו  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -מלא. עכשיו, אנחנו עוד חייבים את  

 אמרתי, זה הלוח של הטמעת הספורט.  יואב גינאי:

בסדר, אבל תביאו הכל, אנחנו לא יודעים פתאום  אמיר גילת:היו"ר, 

 לחפש. 

 טוב. יואב גינאי:

 תביאו לוח אחד שאנחנו מסתכלים עליו.  אמיר גילת: היו"ר,
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 אוקי. יואב גינאי:

עכשיו, דיברנו על ערב טוב ישראל וחלופות. אמרנו  אמיר גילת:היו"ר, 

שאנחנו רוצים לצבוע את הקיץ בצבעים שונים מהשגרה ודיברנו למשל על להעביר 

וש קיצי וכו' וכו', את תכניות הילדים והנוער לשעה חמש וחצי, שפוליטיקה ילבש לב

 אז אני לא רואה את זה פה.

פוליטיקה זה תכנית חדשות, אבל אנחנו יכולים  יואב גינאי:

 לתת להם את ההנחיה ללבוש לבוש קייצי. כלומר, אי אפשר לראות את זה בלוח. 

 לא תאמת עם החדשות? אמיר גילת:היו"ר, 

ודעים אנחנו שוחחנו עם החדשות בעניין הזה. הם י יואב גינאי:

 שיש לוח קיץ.

יוני, חדשות, לגבי פוליטיקה. דיברנו בישיבה  אמיר גילת:היו"ר, 

 שעברה שפוליטיקה ילבש גם כן משהו קייצי וכו'. 

 בסדר, מנהל החדשות יפעל בהתאם.  יוני בן מנחם:

חברים, אני אפזר את הישיבה. אם סיימנו, אז  אמיר גילת:היו"ר, 

עוד לקבל החלטות. אין לו מאושר כרגע. אני מדבר סיימנו. יש פה דברים שצריכים 

 - - -כרגע על התכנית פוליטיקה, שדיברנו בישיבה 

 אני לא אחראי על התכנית פוליטיקה.  יואב גינאי:

הועברו ההנחיות ונשלח לך העתק. הנחיות ועדת  יוני בן מנחם:

 התוכן הועברו למנהל החדשות. 

פוליטיקה או תהיה תכנית  כלומר מה? לא תהיה אמיר גילת:היו"ר, 

 אחרת?

 תהיה פוליטיקה. יואב גינאי:

 שמה יהיה האופי שלה? אמיר גילת:היו"ר, 

תשמע, ההנחיה הייתה לעשות פוליטיקה קצת  יואב גינאי:

יותר מאווררת. אני מניח שאם אנחנו מדברים על חודש הנשים, אז יהיו שם יותר 

  אייטמים בנושא נשים וכו' וכו'. זו ההנחיה.
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אוקי,  טוב. מה עם חמש וחצי עד שבע? האם  אמיר גילת:היו"ר, 

 אפשר לשים שם את תכניות הילדים והנוער?

ואז מה אנחנו משדרים במקום תכניות הילדים  יואב גינאי:

 והנוער? 

משלוש וחצי עד חמש? לא יודע, נשבור את זה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כרגע השאלה היא חמש וחצי. 

 עיקרון אפשר הכל. אפשר להעביר את זה.ב יואב גינאי:

 אפשר שידור חוזר. אמיר גילת:היו"ר, 

 שידור חוזר מלפני שעתיים? יואב גינאי:

 למה שידור חוזר? נגיסט מנגשה:

לא, משלוש וחצי עד חמש לשים שידורים חוזרים  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -של ילדים, ובחמש וחצי עד שבע 

 ת של בני נוער?דווקא בתכניו נגיסט מנגשה:

 מה? אמיר גילת:היו"ר, 

דווקא בתכניות של ילדים ובני נוער הם צופים  נגיסט מנגשה:

 - - -הרבה ולא צריך 

 חברה, אתם מפריעים. מה את אומרת? אמיר גילת:היו"ר, 

דווקא לילדים ובני נוער אסור לשעמם אותם  נגיסט מנגשה:

 פעם שידורים חוזרים. ולהביא להם כל 

 -שידורים חוזרים ברצועה המקורית בין שלושלא,  אמיר גילת:היו"ר, 

אני לא מצליח לנהל פה דיון, נו באמת. בין שלוש וחצי לחמש היום זה שידורי הנוער. 

יש פה הצעה להעביר את שידורי הנוער לחמש וחצי עד שבע. התכנית ערב טוב 

צי עד שבע, ישראל לא מתרוממת, ואמרנו בישיבה הקודמת להזיז אותה לחמש וח

לא שידורים חוזרים. האם יש אפשרות לעשות אולפן פתוח, למרוח את המשבצת 

הזאת של ילדים ונוער, את המהדורה למשל, בין חמש וחצי עד שבע, ובפנים לשזור 

 את הדרדסים או תכניות נוער.
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בעיקרון זה אפשרי. צריך לבדוק את זה טכנית,  יואב גינאי:

 אם הדבר הזה אפשרי טכנית.

יש פה חברי ועדה שרוצים להתייחס לרעיון של  אמיר גילת:היו"ר, 

 חמש וחצי עד שבע, המשך הדיון הקודם?

 מה אתם רוצים להציע? מה אתם מציעים? יעקב בורובסקי:

 אנחנו לא מציעים. יואב גינאי:

 הם מציעים ערב טוב ישראל.  אמיר גילת:היו"ר, 

לדים שם, תכניות כעיקרון אפשר לעשות תכניות י יואב גינאי:

 לילדים ולנוער.

האם העובדה שבלוח החדש שהוגש מופיעה ערב  אמיר גילת:היו"ר, 

טוב ישראל, משמע שההנהלה סבורה שהאלטרנטיבה הטובה ביותר היא להשאיר 

 את ערב טוב ישראל?

 - - -האלטרנטיבה שאנחנו חושבים  יואב גינאי:

 ת השונות. ואם כן תראו לי דיון עם הדעו יעקב בורובסקי:

 - - -אוקי, אני אסביר  יואב גינאי:

אני ... לי כבר מהחלק הזה ככה. היה דיון בין חמש  יעקב בורובסקי:

 וחצי לשבע, על המשבצת הזאת?

כן, אז אני רוצה להסביר. ההחלטה הייתה שבתוך  יואב גינאי:

 ערב טוב ישראל ישולבו אייטמים שקשורים לילדים ונוער בתקופת הקיץ. 

 מה היו החולשות של ערב טוב ישראל לפי דעתך? ב בורובסקי:יעק

 מה היו החולשות של ערב טוב ישראל? יואב גינאי:

 לפי דעתכם. מה עלה בדיון. יעקב בורובסקי:

 אבל ילדים ונוער לא היה בערב טוב.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מי יראה ילדים יושבים בין חמש וחצי לשבע? יעקב בורובסקי:

אבל אם אתה מכניס, כמו שעושים עכשיו בתכניות  :יואב גינאי

הבוקר, אתה מביא פינות בנושא פסיכולוגיה של ילדים, אתה מביא פינות בנושא 

 - - -דברים מהסוג הזה בישול ילדים, אתה מביא פינות בנושא הקייטנות, בנושא 
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כשבצד השני ירון לונדון ומוטי קירשנבאום ועודד  יעקב בורובסקי:

 נחנו נביא פינות עם ילדים לבישול?בן עמי, א

 למה לא? יואב גינאי:

תשמע, עוד פעם, אני לא איש מקצוע, אתם אנשי  יעקב בורובסקי:

המקצוע. תראה לי שהתקיים דיון אצלכם. תראה לי שאנשי המקצוע אמרו את מה 

 שאתה אומר. אני מבטיח לך שאני פתוח לשמוע אתכם עד הסוף. 

חושבים שערב טוב ישראל, אני לא  תראה, אנחנו יואב גינאי:

רוצה להיכנס, כי שוב, זה לא מוגדר על התחום שלי. זו תכנית שמופקת על ידי 

 חטיבת החדשות, והייתי מעדיף שמנהל חטיבת החדשות יענה. 

 אוקי, זאת תשובה יותר טובה.  יעקב בורובסקי:

 - - -אני לא רוצה להיכנס  יואב גינאי:

בה יותר טובה. חברים, כשיורדת תכנית, זאת תשו יעקב בורובסקי:

נפשו, והוא לצורך העניין, נקעה  –זאת אומרת שהפורום הזה הגיע, איך אומרים 

כנציג ציבור, אומר זה לא יתכן. עכשיו, אין פה, לפחות אני מתכוון מבחינתנו, אין 

פה אנשים שחושבים שיש פה איזה שיקול זר או שיקול אחר שאומרים שהתכנית לא 

 - - -ה. כולם רוצים כמה שיותר  טוב

 את טובת המסך. :יוני בן מנחם

 מה? יעקב בורובסקי:

 לטובת המסך. יוני בן מנחם:

לטובת המסך. בין חמש וחצי לשבע, שוב, זאת  יעקב בורובסקי:

 –למגנט את הצופה אליו  -משבצת שאם  השידור הציבורי יודע למצוא משהו ייחודי 

את הערב. אם הוא לא יודע לעשות את זה,  אז אולי הרווחתם, כי זה פותח לכם 

שינסו לעשות טיפה יותר טוב. אבל תשקיעו בזה קצת יותר עומק, קצת יותר 

 - - -סתם אני אומר, אם אתה מביא  מחשבה. תשמע, 

אני לא עוסק בה ולא נוגע בה. חטיבה אחרת  יואב גינאי:

 אחראית עליה.
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י אתה כרגע הכתובת. אבל אבל אני מדבר אליך כ יעקב בורובסקי:

שווה לקיים איזה סיעור מוחות אמיתי בין אנשים, להביא כמה אנשי מקצוע עם 

ניסיון אדיר, שיביאו לנו משהו שיהיה יותר טוב מהקיים, עם אופציה, עם פוטנציאל, 

 לפחות ניסינו לעשות משהו אחר. –גם אם טעינו   -שנוכל להגיד בלב שלם 

ייע בחכמת ההמונים. אני למשל בפייסבוק ונסת אמיר גילת:היו"ר, 

שלי שאמרתי מה הייתם רוצים לראות בין חמש וחצי לשבע, הרוב אמרו תכניות 

נוער דווקא. אני לא אומר שזה, אני רק אומר שצריך לפתח את זה למשהו יותר 

 מקצועי.

אז אכן צריך ללכת על מחקר סדור. יש סקר, הוא  יעקב בורובסקי:

 ם, עושים לזה שיווק מתאים ומנסים ללכת. ברור.נותן לך מה הטעמי

 טוב.  אמיר גילת:היו"ר, 

וערוץ  2והערוצים המתחרים שלנו, אם זה ערוץ  עאטף כיוף:

 , הם עוסקים ... יותר אטרקטיביים מחמש וחצי עד שבע. 10

עאטף, אנחנו חייבים לסיים. אני מציע ככה, מאחר  אמיר גילת:היו"ר, 

לא סגורים, שצוות מטעם הוועדה, שזה אני, יעקב נווה, בורו שבלוח יש עוד דברים 

 - - -אם אתה מוכן גם 

 אני מוכן. יעקב בורובסקי:

אסתי, וקובי שהלך, נשב בפרטי פרטים על הלוח  אמיר גילת:היו"ר, 

 עצמו ונאשר אותו. 

 ... ... גם פחות.  יעקב נווה :

 אז אפשר לאשר?אני יודע, ידעתי שתהיה הערה. ו אמיר גילת:היו"ר, 

 תבקש שהאישור יהיה בכתב.  ליאת בלום:

נכון. אנחנו  נקים צוות שיסגור את הלוח מול  אמיר גילת:היו"ר, 

ההנהלה. הצוות זה האנשים שאמרתי, לאישור מהיר אד הוק, שנעביר את זה במייל 

לאישור שאר חברי הוועדה, בסדר? אז זו ההחלטה. דבר אחרון שאנחנו לא נתחיל 

 - - -בזמנו, בעקבות החלטה . אנחנו 33של ערוץ כרגע זה לגבי לוח השידורים אותו 

 שלמה גנור בחוץ. עאטף כיוף:
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לא, לא, לא, אנחנו לא נכניס אותו. בעקבות  אמיר גילת:היו"ר, 

לערוץ חדשות והדיונים על שידורי הניסיון  33החלטה של המליאה על הפיכת ערוץ 

ין לטפל בשעות שמונה עד שתים עשרה, וההחלטה בין שמונה לארבע, נשאר לנו עדי

 הייתה שזה יהיה בדיון משותף של ועדת מדיה בערבית וועדת תוכן. 

נמנה ועדה מוועדת התוכן ומוועדת המדיה  :עאטף כיוף

 בערבית. 

ועדה משותפת, נכון. אז אני רק מבקש לקראת  אמיר גילת:היו"ר, 

היא רואה את לוח השידורים בערוץ  הדיון הזה שההנהלה תכין תכנית מטעמה, איך

 משמונה עד שתים עשרה, שזה לא חייב להיות דווקא שידורים בערבית. 

 אתה מדבר על הערב? יואב גינאי:

עד חצות. איך רואה ההנהלה את  20:00כן, בערב.  אמיר גילת:היו"ר, 

לוח השידורים, שאמרנו בין ארבע לשמונה זה שידורים בערבית כרגע, ואמרנו, 

ראו, אני אתן לכם את הדוגמא שאני תמיד נותן בצחוק והפעם היא רצינית. ביום ת

רביעי שעבר באחת עשרה בלילה שודר עמוד האש. באחת עשרה בלילה. אני לא מבין 

מי שיבץ ביום רביעי בשעה אחת עשרה בלילה את עמוד האש. ותמיד אמרתי את זה 

אות, שגם לא הבנתי, כי זה הרי בתור אנקדוטה, ואמרו לי זה היה לקראת יום העצמ

גם לא הסדרה שכל ערבי ישראל מחכים לה. אבל סתם, ביום רביעי שעבר אם אני 

עמוד  –לא טועה, אולי זה היה יום שלישי, אבל בשבוע שעבר באחת עשרה בלילה 

האש! זאת אומרת משהו פה לא עובד. אז אתה מדבר על שידורים בערבית, ואנחנו 

 ה את עמוד האש באחת עשרה בלילה. בטח, גם אתה לא רוצ

 כן. עאטף כיוף:

 אז אנחנו חייבים להקדיש מחשבה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 והיה תרגום לערבית? יואב גינאי:

אני מניח שכן. אנחנו צריכים לראות מה לוח  אמיר גילת:היו"ר, 

השידורים הרצוי לנו בין שמונה לשתים עשרה. למה שמונה עד שתים עשרה? כי 

 - - -ע עד שמונה זה ערבית. טוב, הישיבה נעולה. אה, לא ארב

 רק דקה, לגבי המסגרת.  עאטף כיוף:
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 נעשה דיון, נקיים דיון.  אמיר גילת:היו"ר, 

 הוועדה תדון בנושא, בכל מה שקשור. עאטף  כיוף:

 ברור.  אמיר גילת:היו"ר, 

בבקשה, המליאה החליטה על הוספה של רבע שעה  נגיסט מנגשה:

ר בשפה האמהרית בשש ורבע בבוקר. התכנית התחילה, תודה רבה, אבל שידו

המטרה של התכנית היא להגיש חדשות בבוקר בשש ורבע, ולא להביא שידורים 

חוזרים שהיו מוקלטים אז. אני מבקשת מוועדת התוכן שתקבל החלטה שהרבע 

 שעה הזאת תשמש לחדשות, בבקשה.

 ברדיו את מתכוונת? יוני בן מנחם:

 ברדיו, ברדיו . ט מנגשה:נגיס

 יש איזה  התנגדות לזה? יעקב בורובסקי:

אני חושב שאין לו כוח אדם לזה, אבל זה מה   יוני בן מנחם:

 שאני זוכר. 

 - - -רגע, אני רוצה להגיד. אני יודעת שיש  נגיסט מנגשה:

מה שאת אומרת שהייתה החלטה של הוועדה  אמיר גילת:היו"ר, 

לה שמה שם שידורים חוזרים, ועכשיו את מבקשת שזה להוסיף רבע שעה וההנה

 יהיה שידורים לא חוזרים. 

 נכון. חדשות, לא שידורים חוזרים.  נגיסט  מנגשה:

 טוב, המנכ"ל בודק אם אפשר.שידורי חדשות, כן.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא, אני רוצה לענות לו לגבי כוח אדם, יש משרה  נגיסט מנגשה:

 וצלה. מלאה ששנה שלמה לא נ

רגע, רגע, מבחינת ועדת תוכן, יוני, בוא נעשה את  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -זה ככה: ועדת התוכן 

 ועדת התוכן מנחה את המנכ"ל.  יעקב בורובסקי:

בסדר, אני יודע שאת דיברת עם מנהל הרדיו על  יוני בן מנחם:

 זה, נכון? דיברת איתו על זה. 

 ל זה.אני כל הזמן מדברת ע נגיסט מנגשה:
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 - - -יוני, מבחינת ועדת התוכן  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אוקי, אנחנו  יוני בן מנחם:

נגיסט, אל תעני. אנחנו מחליטים שזה שידורי  אמיר גילת:היו"ר, 

חדשות. עכשיו אתה בודק אם יש בעיות אחרות כמו כוח אדם, שלא קשורות למנדט 

 של ועדת תוכן.

 אוקי, בסדר. :יוני בן מנחם

 בסדר גמור. יופי.  עקב בורובסקי:י

 תודה רבה.  נגיסט מנגשה:

 

 

 הישיבה נעולה 


