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אטוס אני פותח את ישיבת ועדת התוכן, אנחנו נתחיל בסט :אמיר גילת -יו"ר

 הפקות מקור, יואב בבקשה.

 ערן, ערן. :דובר

ערן, סטאטוס הפקות מקור. טוב אז נתחיל עם הלוח משדרים עד  :אמיר גילת -יו"ר

 ?ש...

 לא, לא, יש לכם את הדוחות ששלחנו? :ערן הורן

 כן. :אמיר גילת -יו"ר

 מיליון שקל. 70.2כרגע אנחנו מתייחסים לתקציב המקורי של  :ערן הורן

 מיליון, לצורך הועדת תוכן זה פחות הערבית. 14פחות  :אמיר גילת -יו"ר

 .1.1 -ו 14 :ערן הורן

 כן. :אמיר גילת -יו"ר

 67 -כ -ב ת בהיקףיוועדת התקשרויות אישרה מתוך הסכום הזה התקשרו :ערן הורן

 וחצי זה סוגה עלית ו... 43מתוכם מיליון שקל, 

 איך? :אמיר גילת -יו"ר

 י זה סוגה עילית.וחצ 43 :ערן הורן

 כן? :אמיר גילת -יו"ר

בסוגה הרגילה. נכון להיום מתוך הסכום הזה נחתמו הסכמים  23 -ו :ערן הורן

מיליון שקל. בדוח  22 -כשישה וחצי מיליון שקל, ובסוגה רגילה ב -בסוגה עילית ב

המפורט הוספתי את תאריך החתימה של כל חוזה, אז אתם תוכלו לראות גם בין 

 ישיבה מה התווסף.ישיבה ל

אוקי. בחצי שנה אנחנו חתמנו רק כעשרה אחוז, סליחה, סליחה,  :אמיר גילת -יו"ר

 .28לא, 

 .28 :ערן הורן

 הסתכלתי רק על הסוגה... :אמיר גילת -יו"ר

 מה בסוגה הרגילה? :דוד חיון

 בהכל. :ערן הורן
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 אלף בעילית, לא? 900זה היה  :דוד חיון

דיווחנו לכנסת מאז נחתמו עוד שני חוזים, זה עלה לסדר אלף כש 900היה  :ערן הורן

 גודל של כשישה מיליון שקל.

 בסוגה עילית? :אמיר גילת -יו"ר

 סוגה עילית. :ערן הורן

 וחצי סוגה רגילה? 22ועוד  :אמיר גילת -יו"ר

 נכון.  :ערן הורן

 .בשישה וחצי אחוז, בשישה וחצי מיליון אנחנו סוגה עילית :אמיר גילת -יו"ר

 נכון. :ערן הורן

 מיליון. זה כולל הערבית? 47מתוך  :אמיר גילת -יו"ר

 זה כולל הערבית. :ערן הורן

 סיימת ערן? :דוד חיון

 מיליון. 47 -זה כ :אמיר גילת -יו"ר

 אפשר להתייחס? :יוןחדוד 

כן רגע אני שואל רק אם יש איזה בעיות מיוחדות שאנחנו  :אמיר גילת -יו"ר

 רדים מזה או שהקצב הוא משביע רצון?צריכים להיות מוט

 לא שידוע לי. :ערן הורן

 כן דוד. :אמיר גילת -יו"ר

 ?250ועדת ומספר כמה אישרנו התקשרויות בהערן יש לך את  :דוד חיון

 לא. :ערן הורן

אז זה מספר חשוב שחשוב לנו לקבל אותו. אני חושב שחתימות של שישה  :דוד חיון

 מאוד להדאיג אותנו.מיליון עד עכשיו צריך מאוד 

 .22 לא, שישה וחצי פלוס :אמיר גילת -יו"ר

 ., סוגה עילית אני מדבר עכשיו, צריך מאוד מאוד להטריד אותנובסדר :דוד חיון

הלפני האחרונה, גם זה  250ואני רוצה להזכיר גם מה שאמרתי בישיבת ועדת 

ה מאוד יצא בריכוזי החלטות, שאני חושב שצריך פה להגביר את הקצב בצור

משמעותית. לא יכול להיות שהמוסדות אישרו כבר עשרות מיליונים, לדעתי 
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מיליון, ולא  40המוסדות אישרו כבר כמעט את כל העוגה של הסוגה עילית כמעט 

יכול להיות מצב שהגענו רק לשישה מיליון. היה מכתב של היועצת המשפטית 

המנהל, ואני מבין  דלווע, וקראנו 250 -שחסר לה עורכי דין, והתייחסנו לזה ב

שהועד המנהל הולך לדון בזה היום לתגבר את הלשכה המשפטית כדי לענות על 

החוסר הזה, וכן לחתום הסכמים בקצב יותר מזורז. לא יכול להיות מצב שאנחנו 

נחנו אישרנו אלף שקל בזמן שא 900מגיעים לכנסת ומתבזים עם חתימות של 

 אלולמצב כזה שאנחנו נהפוך לחוקה ואיט ותלא יכול להיכבר עשרות מיליונים. 

ירו עלינו בליסטראות כל שני וחמישי כשזה לא מצדיק את יושהיוצרים  ,בכנסת

ב'  -זה. ואני חושב שאנחנו א' כל צריכים לצאת בהסברה ראויה בנושא הזה, ו

לעשות הכל כדי לחתום את הסכמים וכמה שיותר מהר ולא להגיע לנובמבר 

חנו כמה שנתעכב בוא נדבר על המהות עכשיו, אז גם לא דצמבר. מה גם שאנ

 נראה את המוצרים על המסך בזמן.

אוקי תודה. אז ערן תעביר בבקשה את ההפקות שאושרו על ידי  :אמיר גילת -יו"ר

 . את רוצה להתייחס? למה?250

הדברים כבר נאמרו, העומס שלנו ידוע אנחנו עושים מאמץ לתת לזה  :ליאת בלום

 רגע זה בא על חשבון דברים אחרים שלא מקודמים.עדיפות, כ

 ... :וופא זועבי

 בסדר, לא פה, לא פה. :אמיר גילת -יו"ר

 לא כי ... :וופא זועבי

נושא העומס של הלשכה המשפטית זה לא דיון לוועדת תוכן.  :אמיר גילת -יו"ר

ר. אי אפשר ככה, חברים אני מצטעש... )מדברים ביחד(. זה נושא לוועד המנהל. 

 .13, יש פה טעות בחומר שהוגש לכם זה 2013טוב אני עובר לנושא הבא, לוח קיץ 

 .סליחה אמיר, אמיר אבל צריך לקבל החלטה :דובר

בישיבה  רוצים רק הבהרה לפני כן על המכביה, כי הם לא היואמיר רגע אנחנו  :דובר

 הקודמת.

 אבל לא עכשיו קשור. :דובר
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א' אנחנו  ,ודמת? שנייה רגע, לגבי הפקות מקורמה הישיבה הק :אמיר גילת -יו"ר

רושמים לפנינו את הודעת ההנהלה שקצב ההתקדמות בהפקות מקור משביע 

 רצון. אנחנו, זה מה שהם דיווחו.

 משביע רצון. הואאנחנו לא מסכימים אבל ש :דוד חיון

ההנהלה שקצב  טענתאבל רגע אבל אמרתי שרשמתי את  :אמיר גילת -יו"ר

שביע רצון, עם זאת הוועדה מצפה להאצת התהליכים בכל הקשור ההתקדמות מ

לחתימה על ההסכמים שכבר אושרו על ידי המוסדות. הוועד המנהל ידון היום, 

אמור לדון היום, אני לעולם לא יכול להתחייב, אמור לדון היום בנושא תגבור 

שא הלשכה המשפטית למטרה זו. אני מבקש חבר'ה אתם מפריעים. זה לגבי הנו

ואני מבקש מסמנכ"ל הכספים להעביר ללשכת המוסדות פירוט של כל  .הזה

 .250ההפקות שאושרו בעברית ובערבית על ידי ועדת 

איפה לדעת בדיוק מה הקורות קוראים של הערה, היינו אמורים לקבל ...  :נמרוד לב

 לא קיבלנו. נמצא, איך,

 אפשר, תיכף שנייה. אבל ,קיבלנו ץקיבלנו, כשהיית בחו :אמיר גילת -יו"ר

 אוקי. :נמרוד לב

)מדברים ביחד(. את הקולות קוראים אנחנו קיבלנו, תזכיר לי ...  :אמיר גילת -יו"ר

 קיבלנו רשימה לגבי הקולות קוראים, נכון?

 כן, כן קיבלנו. :דובר

עדיפות לסדרה על ארץ ישראל בהיקף של  2013 -והוחלט לתת ב :אמיר גילת -יו"ר

ון, לתחקיר עיתונאי שתיים וחצי מיליון, ולגבי שאר שבעה וחצי מילי

 ההתקשרויות...

 מורשת ישראל? :דובר

 מורשת ישראל אמרנו הפקות פנימיות חצי מיליון. :אמיר גילת -יו"ר

 לא. :דובר

איזה הפקה  אה עשינו הסטה, עשינו הסטה של במקום חיל אוויר :אמיר גילת -יו"ר

 .... )מדברים ביחד( של מורשת ישראל

 מה עם... :דוד חיון
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סליחה רגע, אני חושב שקולות קוראים כדאי שאנחנו נקבל כל פעם  :נמרוד לב

ה כל פעם נקבל איזה עדכון איפה ז ,באופן מתמשך מידעבאמת איזה שהוא 

 נמצא.

 הביאו לכם סטאטוס. :דובר

הכינו סטאטוס, רגע שנייה, שנייה, סטאטוס נפרד על  :אמיר גילת -יו"ר

 כן.  בטיפול בקולות קוראים.ההתקדמות 

מה קורה לגבי אמנת השירות עליה החלטנו לדעתי במליאה או בוועדת  :דוד חיון

תוכן אני לא זוכר מול מגישי הקולות הקוראים? אני חושב זה היה לפי הצעה של 

בורו, ולפי טענות קשות שאני העליתי בנושא של החוסר פידבק ליוצרים, וכל 

פה פעם אחת שכן נתתם פעם אחת לא נתתם תשובות. מיני דיווחים שמסרתם 

 איפה זה עומד?

 ההחלטה היתה שיהיה פורום קבוע. :נמרוד לב

עזוב פורומים, שיעדכנו את כל חברי ועדת התוכן, עזוב פורומים,  :דוד חיון

אני לא ראיתי אף פורום פה שמונה לא פורמאלי  ,הפורומים הולכים לאיבוד

 שעשה משהו.

 אנחנו העברנו לכל המפיקים והיוצרים מכתבים בעקבות הבקשה. :יואב גינאי

 כולל בז'אנר התעודה? :אמיר גילת -יו"ר

על פי  .כולל בז'אנר, בוודאי, כולל בז'אנר התעודה ובכל הז'אנרים :יואב גינאי

 2014 -ההחלטה הודענו להם איפה ההפקה שלהם נמצאת, והאם היא נדחתה ל

מפיקים בקשר מחלקות התוכן נמצאים עם כל ה. מנהלי 2014 -לא נדחתה לאו 

 טלפוני ומדווחים להם ככול שיש שינוי.

 זה שקוף יואב? :דובר

 מה? :יואב גינאי

 זה שקוף? :דובר

 בוודאי יש לנו את הרשימה של כל המכתבים עם כל ... :יואב גינאי

 וכל אחד יכול להיכנס ולראות מה הסטאטוס שלו? :דובר

 מרת?מה זאת או :יואב גינאי
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 זה מה שדיברנו שזה יהיה ברשת. :דובר

 ברור שלא, ברור שלא. :דובר

רגע חברים להזכיר לכולם, וופא, וופא, וופא. בשביל להזכיר  :אמיר גילת -יו"ר

לאפריל החליטה הוועדה הזו ועדת תוכן כי ההנהלה תגזור מתוך  29 -לכולם ב

מנת שירות בין החלטה זו של תיקון החלטות בישיבה הקודמת, לא משנה, א

רשות השידור והמפיקים שקופה ומפורטת לפי שלבים אשר תוצג בפני הוועדה 

 בישיבתה הבאה. והאמנה לא הוצגה בפנינו ככול שאני רואה.

 יש אמנה? נעשתה אמנה?  :וופא זועבי

 אם היא נעשתה היא לא הוצגה.  :אמיר גילת -יו"ר

יוצר להיכנס להיות במצב שהוא  אנחנו ביקשנו אמנה שבה יוכל כל :יעקב בורובסקי

 שקוף לסטאטוס של יצירתו.

 להיכנס מאיזו בחינה מבחינה אינטרנטית? :יואב גינאי

 כן. :יעקב בורובסקי

אנחנו חשופים לגופי רשות שונים, אנחנו  ,יש בעיה יואב סליחה אבל :קבלירו דרור

 כל המידע שלנו חשוף לציבור, זה בעייתי.

 מכובדי. בוקר טוב :יעקב בורובסקי

 ... לא  :דרור קבלירו

אפשר  ,מאוד חלפה חצי שנה עכשיו אתה מספר לי בעיה ... הנכבד :יעקב בורובסקי

להתגבר על הבעיה מציגים אותה ומדברים באופן כללי, טופל ביום זה וזה 

 ... לט ביום זה וזה. אתם פתאום עכשיוהוח

 . WELCOME TO THE CLUBבורו  :דוד חיון

 אני רוצה להזכיר, אני רוצה להזכיר. רגע :נמרוד לב

 מה קרה? :יעקב בורובסקי

 .WELCOME TO THE CLUB :דוד חיון

 ו שאתה הצעת.מה שבורו אומר זה על סמך משהלהיפך, להיפך,  :נמרוד לב

 נכון. :דובר
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 רגע, רגע, רגע, אתה אמרת, אתה אמרת אני מזכיר. :נמרוד לב

 .חבר'ה אחד אחד בבקשה :אמיר גילת -יו"ר

אני מזכיר אתה אמרת שיש אפשרות, אתה סיפרת לנו על אפשרות טכנית  :נמרוד לב

של המערכת שבונה את זה כרגע, אמרת שזה בקשר עם מערכות מידע, אפשר 

 להסתכל על הפרוטוקול להזכיר לך.

 אנחנו מדברים על דבר אחר לגמרי. :יואב גינאי

 אחר לגמרי, אני זוכר בדיוק.  שנייה, שנייה, אנחנו לא מדברים על דבר :נמרוד לב

 אנחנו מדברים על דבר אחר. :יואב גינאי

אתה אמרת שיש מערכת, שנייה יואב אני הזיכרון שלי טוב, אתה אמרת  :נמרוד לב

 , אז.שיש מערכת שכרגע נמצאת בבנייה

 נכון. :יואב גינאי

שבה כל סטאטוס הפקות המקור יהיה , ועוד מעט תהיה שמישה, דאז :נמרוד לב

 באינטרנט.

לא אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שיש מערכת, אז בוא אני רוצה  :יואב גינאי

 לתקן פשוט לומר אולי לא הבנת.

 כי זאת גם היתה החלטה שלנו על פי ה... :נמרוד לב

 אני אומר. :יואב גינאי

 שנייה, שנייה, שנייה.  :אמיר גילת -יו"ר

א מערכת קבלת הפקות שתהיה דומה אנחנו דיברנו על מערכת שהי :יואב גינאי

למשל למערכת של ויזה וכו', וכו', שבמסגרתה מפיק לא יצטרך לעבור בכלל יד 

אדם לצורך העניין הזה, אלא הכל יהיה במסגרת המחשב. לא דובר על סטאטוס 

שלו, כלומר דובר על סטאטוס שהוא יוכל לדעת איפה הוא נמצא בזמן ההגשה 

 ... עוד לא הוקמה על ידי מערכות של הדבר הזה. המערכת הזאת

 אתם פניתם אליהם? אתם בקשר איתם על העניין הזה? :נמרוד לב

 המערכת הממוחשבת לא הוקמה. :יואב גינאי

 מערכת אנושית זאת אומרת? היא אז כרגע :דובר

 .יש מערכת אנושית :יואב גינאי
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 הוצאנו להם מכתבים לכולם. עשינו פעולות ידניות, :דובר

 רוצה עכשיו לדעת מה הסטאטוס? יוצר :רובסקייעקב בו

 איפה הוא עומד? :וופא זועבי

אז הוא מתקשר, הוא מתקשר למנהל התוכן שאחראי עליו, הוא יודע מי  :יואב גינאי

 מנהל התוכן, והוא מתקשר והוא נותן לו את כל האינפורמציה.

 -ההחלטה מ .כםנותן לך רק אני מסוופא אני שנייה טוב זה לא,  :אמיר גילת -יו"ר

לאפריל לא בוצעה, זאת אומרת אנחנו דיברנו פה על אמנת שירות שקופה  29

לאפריל, ואנא תביאו את  29 -בינינו לבין המפיקים, תסתכלו בהחלטות של ה

 הטיוטה של האמנה הזאת לשבוע הבא. כן.

 ...שהמערכת הזאת אני מבקש גם :נמרוד לב

 בסדר זה לא... :אמיר גילת -יו"ר

להגיד להם קשר עם מערכות מידע צריכים להיות  באתה יודע ... אז לא,  :ד לבנמרו

 תשמעו אנחנו רוצים את המערכת הזאת.

 כבר נעשה ...  :דובר

 וזה עניין של עבודה. ,אנחנו פנינו למערכות מידע :יואב גינאי

 לא יכולה ...וחבר'ה נתתם לי את רשות הדיבור, אני בצום  :וופא זועבי

 לא, רק צריך לסגור את הפינה הזאת. :נמרוד לב

 כן וופא. :אמיר גילת -יו"ר

אני אומר שגם המערכת תהיה שקופה, תהיה שקופה לציבור לראות את  :נמרוד לב

 הסטאטוס של ההפקות.

 אני חושבת ש... :וופא זועבי

 כן וופא. .ש... אני מבקש :אמיר גילת -יו"ר

גם ח שאנחנו באמת צריכים לדאוג שמה שהיה כאן לפני דקה רק מוכי :וופא זועבי

אני אמרתי כל אחד אה אלא גם פרוטוקולים.  תמציות תינתנהלא רק החלטות 

את זה אני לא זוכר שאמרתי את זה, ואנחנו מתווכחים על מי אמר מה ולמה, 

ואנחנו מבזבזים זמן במקום להתקדם קדימה אנחנו הולכים אחורה. אני 

ות שאנחנו מקבלים תמצית ההחלטות ממליצה ואני מבקשת כי בצד ההחלט
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שמתקבלות בכל ישיבה וישיבה, גם יינתן תמצית פרוטוקול, פרוטוקול מה נאמר, 

בסך הכל לא צריך לתמלל כל מילה ומילה, אבל לפחות שמשהו יצא שאנחנו נדע 

 מה שנאמר.

הפרוטוקול משתרע על עשרות עמודים כל ישיבה הוא מגיע גם  :אמיר גילת -יו"ר

 ועיים, כמה שבועיים בערך? שנייה, שנייה רגע.אחרי שב

 שנקרא אותם.יש פרוטוקולים ששווה אתה יודע מה לפעמים  :וופא זועבי

 שנייה תני לי, תני לי. :אמיר גילת -יו"ר

 בבקשה. :וופא זועבי

העלית הצעה אני רוצה להתייחס. אז א' מדובר בעשרות עמודים  :אמיר גילת -יו"ר

מגיע אחרי שבועיים ואנחנו את סיכום ההחלטות לכל ישיבה, שתיים זה 

מוציאים תמיד למחרת כדי לא לעכב את התהליכים, אתם רואים שיש פה 

דברים דחופים. כך שגם אם אני מסכים איתך בגישה העקרונית, ואני לא רוצה 

טכנית כרגע זה בלתי ניתן לביצוע אלא אחרי אבל להיכנס כרגע לעניין הזה, 

 במשתתפים.עיים אפשר להפיץ את זה שבועיים, אחרי שבו

יכול להיות שכן, אולי למשל הישיבה הזאתי שבה נתנו את ההחלטה  :וופא זועבי

 להוציא את הפרוטוקול ונראה. באפריל 29 -הזאת של ה

את כבר מקדימה אותי לנושא אחר שאני רציתי להעלות אותו גם  :אמיר גילת -יו"ר

ל אם כבר נדרשת אז אני רוצה להציע בוועד המנהל ואחר כך גם בוועדות, אב

זאת אומרת להעלות  .לחברי הוועדה שהפרוטוקולים של הוועדה יהיו שקופים

אותם לאינטרנט, וכמובן שאנחנו נמחק שמה כל מיני דברים שקשורים לסודות 

מסחריים וצנעת הפרט, מה שלא כל כך יש בוועדת תוכן. ואם זה מקובל אז זה 

 מייתר בכלל את הזה.

 אני בעשר אצבעות. :א זועביוופ

 זה הדבר הראוי לעשות. :דובר

 כן, עשר אצבעות. )מדברים ביחד(. :וופא זועבי

 : אוקי אז אני ... את זה כהחלטה של הוועדה. )מדברים ביחד(.אמיר גילת -יו"ר
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חברים יש לי. )מדברים ביחד(. לא, לא, לא, בסדר, לא אבל סליחה,  :נמרוד לב

 סליחה אני...

 .זה גם היה תמיד, זה דבר שהיה בכל המליאותברור, נמרוד  :דוברת

 נכון זה צריך להיות. :דובר

 זה רק במליאה הזו משום מה לא קורה.  :דוברת

 )מדברים ביחד(.זה צריך להיות וזה צריך להיות מפורסם ...  :דובר

 רגע קולות קוראים, יש משהו שיותר מטריד אותי, וזה משהו שהחלטנו :דוד חיון

 זה הכי קריטי. שפט,מ

 נו בבקשה. :אמיר גילת -יו"ר

מעבר, בנות, מעבר להערות הטובות שנתנו פה וופא ונמרוד יש גם את  :דוד חיון

וגם היתה החלטה אגב  ודיברנו על זה כמה פעמים הקטע היותר קריטי, וזה

פרוטוקולים, שאתם לפחות בממוצע של פעם בחודש מעדכנים כל מפיק ומפיק 

קורא מה הסטאטוס שלו, גם אם לא קרה שום דבר ולא התחדש  שהגיש קול

 כלום.

 נכון. :דרור קבלירו

 אתם חייבים לעשות את זה. :דוד חיון

 זה נעשה כל חודשיים. :דרור קבלירו

 אתם עושים את זה? :דוד חיון

 כן. :דרור קבלירו

 כל חודש או כל חודשיים? :דוד חיון

 וכל חודשיים יוצא להם מכתב. ,םההחלטה היתה כל חודשיי :דרור קבלירו

 לכולם? :דוד חיון

 לכולם. :דרור קבלירו

 כל המועמדים? :דוד חיון

ועכשיו אני מבקש להגיד עוד משהו, יש לנו הפקות שהם  .לכולם :דרור קבלירו

בהתקשרות כזאת או אחרת אבל לא נחתם איתם שום דבר, אם אנחנו ניתן גילוי 
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קשורת אחרים אם הרעיון הוא טוב ויגידו להם יותר מידי לאנשים יבואו גופי ת

 בואו אלינו, בואו אלינו אנחנו נשלם לכם תעשו אצלנו. 1תשמעו למה לכם ערוץ 

 דיברנו על זה כבר, יש דרך למצוא את שביל הביניים.  :לב נמרוד

 לא אבל הוא לא קשור אליך הוא יכול ללכת. :דרור קבלירו

יש אופן שבו אתה גם , יש אופן, ל הבינייםשבי למצוא את אבל יש דרך :נמרוד לב

אתה בפרוטוקולים  כמו מה שאמר אמיר צריך  יכול להיות שקוף וגם אתה לא

 דברים שהם סודות מסחריים.יכול למחוק 

 צריך להיזהר מזה. :דרור קבלירו

  תקשיב תפתח דברים ...אף אחד לא  :נמרוד לב

 : יואב רצית עוד נושא?אמיר גילת -יו"ר

יכול להיות בתוך  אני חושב שכל מה שקשור לסודות מסחריים לא :ינאייואב ג

 האינטרנט, כי זה בעייתי.

בהיותנו גוף ציבורי  למצוא את האיזון בין השקיפות הנדרשת :אמיר גילת -יו"ר

 לבין פגיעה בסודות המסחריים. בבקשה. 

בר שיושב יש לי איזה תהיה למה שאמרו החברים כאן יואב גינאי והח :וופא זועבי

 לידו.

 דרור. :קבלירו דרור

דרור. היוצרים האלה שהם הגיעו מגישים הצעות, אני מניחה שהם גם  :וופא זועבי

וכו', זה לא שהם באים עם בלעדיות  10 -ו 2ניסו דרך הערוצים השניים כאילו 

 אלינו, הם בטח עושים את זה עם כל הערוצים ומנסים...

קוראים שהם מאוד ספציפיים לערוץ הראשון,  תלוי למה, יש קולות :יואב גינאי

 למשל ארץ ישראל.

 רגע אבל סליחה הקולות קוראים האלה הם מפורסמים הם ידועים. :דובר

 נכון. :יואב גינאי

 נו? :דובר

 : אבל היא אומרת שהם הציעו את זה לערוצים אחרים. יואב גינאי

 אבל אז אין לך סוד מסחרי, אבל אז זה ממילא שקוף. :דובר
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 )מדברים ביחד(.שני דברים, אם הם לא, אם ה...  :וופא זועבי

סליחה שנייה אחת קצר, אם זה קולות קוראים ספציפיים אז הם  :וופא זועבי

ידועים מראש לכולם, זה לא סוד שהוא מסחרי ולא סוד כלום, ואם זה לא קול 

 קורא ותוכניות רגילות אז הם בטח מציעים לכולם, אז זה גם זה לא סוד.

 : אני לא בטוח שמציעים לכולם.קבלירו דרור

 מה השאלה? טוב יואב. :אמיר גילת -יו"ר

 אם הוא רוצה י ערוצי אחריםנאותך על פיעדיפו למה, למה אתה חושב?  :וופא זועבי

... 

כי יש דברים שמתאימים לערוץ אחד לשידור הציבורי והם לא  :קבלירו דרור

 מתאימים לערוצים אחרים.

אז גם ככה הם לא איזה אישיו שמתאים לערוץ שתיים או לא ירצה  :וופא זועבי

 להכניס, זה לא יתאים לו גם ככה. בלי שום קשר אתה ...

 תודה.בבקשה נמרוד. כן כן,  :אמיר גילת -יו"ר

איגודי היוצרים, זאת אומרת הם היו פה ואני לא  בהמשך לפגישות עם :נמרוד לב

היום? זאת אומרת הם שבעי רצון? מה דעתם איפה הם נמצאים יודע פשוט 

אני לא שמעתי מהם ואני לא כי ? כאילו איפה זה עובד כרגע לעומת איפה שהיינו

 יודע.

 הם אף פעם לא שבעי רצון. :לינדה בר

 לא, לא, זה לא קשור. :נמרוד לב

 .אני לא יודע אם הם שבעי רצון או לא, אנחנו ישבנו איתם בישיבה :יואב גינאי

 להם הטענות, הטענות האלה צריכות ... היו :נמרוד לב

ראשונה הועלו טענות, חלק מהטענות הם אנחנו ישבנו איתם בישיבה  :יואב גינאי

נצפו ואני מניח שנדון בהם בהמשך. אני אישית נמצא בקשר איתם באופן קבוע, 

ואם יש טענות שהם טענות ספציפיות אז הם אומרים. הם מאוד מרוצים מזה 

 לעבוד.צריכים עכשיו הופשרו ואנחנו  שהקולות הקוראים

 הם מרוצים? :נמרוד לב
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שהקולות הופשרו בוודאי. )מדברים ביחד(. אני לא מייצג אותם  בעניין :יואב גינאי

 אבל תשמע בעיקרון יש להם טענות לגבי כל מיני דברים שלא ניכנס עכשיו לזה.

ושבים כאן ולא בקלמן אולי כן ניכנס? אנחנו יושבים כאן, אם אנחנו י :וופא זועבי

 אז כנראה שאנחנו צריכים לדבר על משהו.

 שנייה, לא, אנחנו מדברים על לוח שידורים. רצית משהו? :אמיר גילת -יו"ר

כן, הערה. ליוצרים היה המון טענות מכל מיני סוגים, אני חייבת להגיד  :לינדה בלום

יפון שהם שבעי רצון שלפחות לפי מיטב ידעתי רובם לא נפתרו, עדיין אין לנו תער

ממנו, עדיין אין לנו, עדיין לא דנו כמו שצריך בנוהל שהם לא שבעי רצון ממנו, גם 

לנו כהנהלה יש דברים שאנחנו צריכים עוד לקדם. לגבי האמנה שדיברתם 

מקודם אני לא התערבתי, אבל אני רואה שזה באמת נוצר כאן איזה שהוא 

וכן דנה בהם, אחד היה באמת אותה בלבול. היו שני דברים בעצם שוועדת הת

גם היה איזה שהוא רצון והנחיה שתהיה שקופה, אבל  הצעה לשקיפות במערכת

לקדם את המשא ומתן איתם לגבי כל מה שקשור לזכויות, להפצה, לעקרונות 

ההתקשרות. אנחנו עוד לא עשינו את זה, אנחנו עוד לא שם. אז להגיד שהם שבעי 

י חושבת שמרבית הטענות הם יחזרו גם היום ושלנו רצון נראה לי בעייתי, אנ

 כהנהלה יש עוד הרבה מה לעשות.

 ככה. , אני מציעאני מציע :אמיר גילת -יו"ר

 לקרוא להנהלה לפתור את הדבר הזה גם מכיוון... אני חושב שכדאי לנו :נמרוד לב

 ...זה נושא  :יוני בן מנחם

, אתה תטאטא את אתה לא יכול לא אני רק אומר תבינו הדברים האלו :נמרוד לב

 ...זה זה כל פעם יגדל, זה יבוא לך בתור הר גדול יותר, בסופו של דבר זה

נושא הנוהל התקשרויות, אנחנו ההנהלה עשתה יום עיון זה  :יוני בן מנחם

בהשתתפות כל המפיקים כל מי שקשור בכל המדיות, ואנחנו בעקבות זה עשינו 

זה ממתין , וזה הובא לאישור הוועד המנהל הצעה לתקן את הנוהל התקשרויות

לוועד המנהל לאישור. אז קודם כל אנחנו עשינו את הדבר הזה בכל מה שקשור 

 לנוהל, נכון ליאת?

 כן אבל לא מול היוצרים. :ליאת בלום
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 רגע, רגע. :יוני בן מנחם

 ההנחיה היתה לנסות להגיע איתם להסכמות. :ליאת בלום

 קודם צריכים לסכם בתוך הבית את העמדה שלנו.אבל אנחנו  :יוני בן מנחם

 כן נכון, אוקי. :ליאת בלום

שזה יהיה על דעת  ,קודם כל לסכם בתוך הבית את העמדה שלנו :יוני בן מנחם

ההנהלה ועל דעת המוסדות. דבר שני בקשר לזכויות שידור אנחנו החלטנו באותו 

וות בתוך ההנהלה יום עיון של ההתקשרויות של נוהל התקשרויות על הקמת צ

 שהוא מגבש עכשיו המלצות על זכויות השידור. נכון יואב?

 נכון מאוד. :יואב גינאי

 הצוות?וזה אני מאמין, מה הלוח זמנים בערך שתגמרו את  :יוני בן מנחם

 אני מניח שבתוך שבועיים נסיים את זה. :יואב גינאי

רץ ובחו"ל. אנחנו נביא את אז יהיו המלצות על זכויות שידור, כן? בא :יוני בן מנחם

 ... )מדברים ביחד(.יקבל את  זה לאישור המוסדות אחרי שהצוות

שנייה אני מציע ככה, אני מציע ככה, הנוהל אכן הוא טיוטת  :אמיר גילת -יו"ר

לקרוא את זה עוד ההצעות לנוהל שיש לי גם כמה השגות עליה לדעתי, אני צריך 

ה להביא את זה לוועד המנהל אחרי שזה ידון בעיון שוב זה כבר עבר זמן. אני רוצ

בוועדת תוכן, זאת אומרת מי שעוסק ביום יום בסוגיה הזאת זה לא הוועד 

המנהל שהוא רק המאשר הפורמאלי של הנוהל, אבל מי שמטפל יום יום במימוש 

הנוהל זה ועדת תוכן. לכן אני מתכוון בשבוע הבא להביא את טיוטת הנוהל, את 

דיון בוועדת פה בוועדת תוכן. בהזדמנות זו באמת תרכזו אתם טיוטת ההצעות ל

נקודה נקודה באמת  ההנהלה את כל הסטאטוס שלכם מול היוצרים, איפה

זה גם לא על  ,נקודה כדי נעשה את זה בדיון יותר מקיף ולא ככה על רגל אחת

סדר היום, ואז נשלב גם את נושא שינוי הנוהל וגם את נושא הסטאטוס מול 

מקשה אחת, ואפילו באותו יום אפשר להביא את זה לוועד המנהל כים היוצר

 אחר הצהריים לאישור.

זאת אומרת כל צעד שהוא נעשה לקראת  ,מצוין, וגם אני רוצה לחזק :נמרוד לב

 הפיתרון של העניין הזה הוא מבורך.  
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 ספטמבר שהוא מופיע פה בטעות אוגוסטאני עובר עכשיו ללוח  :אמיר גילת -יו"ר

 .13, זה צריך להיות 2014כלוח קיץ  ובש

ואני רוצה להעביר לחברים את ההערות  , גם שינינו את זה כאן,13 :יואב גינאי

 שתוקנו.

אני מזכיר עוד פעם בדיון שעבר אנחנו קיבלנו לוח שהיה לוח של  :אמיר גילת -יו"ר

לכם, אילוצים כהגדרת ההנהלה, ואנחנו ביקשנו תנו לנו את הלוח בלי אילוצים ש

 כדי שנראה מה אנחנו מאשרים מפה לאוגוסט ספטמבר.

 לאשר לשלושה חודשים?בורו אז רגע זה לא הלוח שהציע  :דוד חיון

אני מדבר עכשיו  , אני עוד לא ראיתי מה הם הציעו.יודע , לאלא :אמיר גילת -יו"ר

שאנחנו מאשרים עכשיו חודשים אוגוסט ספטמבר, אני מפנה את תשומת על לוח 

 ם שספטמבר כולל גם את חגי תשרי ועד אוקטובר אלוהים גדול.ליבכ

 דוחים את הקץ. :דובר

 כן, יואב תציג את הלוח. :אמיר גילת -יו"ר

 רגע אבל חתכנו את חגי תשרי? :יעקב בורובסקי

 בנפרד, יוגשו בנפרד. , חגי תשרילא, לא חתכנו :יואב גינאי

 חגים זה בספטמבר. :אמיר גילת -יו"ר

 החגים הם בספטמבר, ספטמבר. :סקייעקב בורוב

 לא, החגים בספטמבר השנה. :אמיר גילת -יו"ר

 בספטמבר. :יואב גינאי

 ראש השנה ארבע בספטמבר נדמה לי.: אמיר גילת -יו"ר

רביעי בספטמבר זה ראש השנה וכיוון שכך סוכות יוצא בסוף  :יעקב בורובסקי

 ספטמבר.

 נכון. :יואב גינאי

 ן, פה.: עדייאמיר גילת -יו"ר

 בסדר. : אה אוגוסט ספטמבר?יעקב בורובסקי

 לוח לאוגוסט ספטמבר כולל חגי תשרי. :אמיר גילת -יו"ר

 אה אז זה כולל חגי תשרי? :דובר
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 כולל חגי תשרי. :יעקב בורובסקי

 לא, החגי תשרי בנפרד, כי זה יש להם. :יואב גינאי

 ר שכולל חגי תשרי.אנחנו מאשרים היום לוח לאוגוסט ספטמב :אמיר גילת -יו"ר

 אוקי בסדר. :יואב גינאי

 אבל מה ההבדל בין שני הלוחות האלה? :וופא זועבי

 טוב בוא תסביר לנו מה הבדל. :אמיר גילת -יו"ר

 ההבדל הוא מזערי, אנחנו הוספנו יומן חוץ. :יואב גינאי

 רגע תפנה אותנו. :אמיר גילת -יו"ר

 יום ראשון.אוקי, אנחנו מדברים למעשה על  :יואב גינאי

 רגע תפנה את כולם לאותו מסמך. :אמיר גילת -יו"ר

 כן שאנחנו נהיה באותו עמוד. :וופא זועבי

 המסמך החדש, כן? :יואב גינאי

 המסמך החדש. :וופא זועבי

 המסמך החדש. :יואב גינאי

 חדש?האיך אני יודע שהוא  :אמיר גילת -יו"ר

 עכשיו קיבלת אותו. :דוברת

 13בלת אותו עכשיו, מה שנתתי לך שכתוב עליו בכתב יד מה שקי :יואב גינאי

 .19:52עד  19:25. בעמוד השני בשעה 14במקום 

 רגע, רגע בואו נעבור מהתחלה. :אמיר גילת -יו"ר

אומר מה השינוי, היא שאלה אותי מה השינוי אז אני  אני לא, קודם :יואב גינאי

 מסביר.

 חצי עד חמש זה תוכניות הילדים?אז שנייה, שנייה. שלוש ו :אמיר גילת -יו"ר

 נכון. :יואב גינאי

 יש פה משהו שונה ממה שאנחנו מכירים? :אמיר גילת -יו"ר

 לא. :יואב גינאי

 ההצרחה? מה קורה עם המגעים עם החינוכית לגבי :אמיר גילת -יו"ר

 כרגע הם לא מעוניינים. :יואב גינאי
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 לא מעוניינים? :אמיר גילת -יו"ר

 לא. :יואב גינאי

 למה?לא מעוניינים?  :דובר

הם לא רוצים, הם אומרים שהם לא מעוניינים להעביר את ערב חדש,  :יואב גינאי

 הם לא רוצים לשנות את ה...

זה רק תורם ו ממשיכים לשתף פעולה עם ערב חדש, למה אנחנ :אמיר גילת -יו"ר

 לחדשות?

 זה שאלה ש... :יואב גינאי

 : לא אתה.אמיר גילת -יו"ר

 זה מדיניות שלכם. :ינאייואב ג

 זה מדיניות שלנו? :אמיר גילת -יו"ר

 כן. :יואב גינאי

 ...בעניין הזה  :יעקב בורובסקי

 לא, נסטלבאום הוא חדשות. :אמיר גילת -יו"ר

 איזה מדיניות יש לנו? :יעקב בורובסקי

 לא לנו אין מדיניות. :אמיר גילת -יו"ר

 אנחנו נותנים להם מבזקים. :יואב גינאי

 למה? :פא זועביוו

 אבל זה לא מדיניות שאנחנו קבענו. :אמיר גילת -יו"ר

 זה דבר היסטורי. :יואב גינאי

 מה זה מפריע לך? :יעקב בורובסקי

 המיתוג שלנו עם, טוב אני לא אכנס לזה. :אמיר גילת -יו"ר

 יש לנו שם מהדורת חדשות. :יוני בן מנחם

 לא אכנס, לא אכנס לזה. :אמיר גילת -יו"ר

 היא נצפית, כי התוכנית הזאת נצפית. :בן מנחם נייו

 בעיני זה תוכנית טובה. :יעקב בורובסקי

 ני ממש לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אוקי.טוב א :אמיר גילת -יו"ר
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 ?צ'אנל שלנו -על ה ?על הערוץ שלנואבל למה  :דובר

 ביחד(.)מדברים  : בורו בקליפת אגוז בלי לפתוח את זה עכשיו.אמיר גילת -יו"ר

 ומשהו שנים. 30לא הייתי מציע לפורום הזה לבטל תוכנית של  :יעקב בורובסקי

 : לא אנחנו לא מבטלים, ערב חדש לא שלנו.אמיר גילת -יו"ר

 יש אנשים שבטוחים שזה תוכנית שלנו. :יוני בן מנחם

 הקשר. מבזק שלנו רק מחזקת אתבה  והעובדה שיש  :אמיר גילת -יו"ר

 חדש, החדשות בערב חדש זה ...רב חדשות ע :דובר

טוב אני מבקש ממנהל חטיבת החדשות באמצעות המנכ"ל  :אמיר גילת -יו"ר

 להבהיר את עמדתו ועדת ההנהלה לגבי המשך שידור מבזק החדשות בערב חדש.

 תרשום לך. :יוני בן מנחם

 מה? :דובר

 שלא תשכח. :יוני בן מנחם

, למה "ערב טוב ישראל"טוב  בכך.שתלויים כל ההקשרים  בשל :אמיר גילת -יו"ר

 זה נשאר?

 למה שהוא לא יישאר? -"ערב טוב ישראל" נשאר משום ש :יואב גינאי

 החלטנו להוריד את זה, לא? :דובר

 לא היתה החלטה להוריד אבל אמרנו שהוא, שנייה רגע. :אמיר גילת -יו"ר

 ה.הגיע הזמן להוריד את זה, ברמה הזאת הגיע הזמן להוריד את ז :דובר

 "ערב טוב ישראל" אנחנו דיברנו על זה אין ספור פעמים. ,חבר'ה :אמיר גילת -יו"ר

 בורו, יש לך חלוקת קשב.

 "ערב טוב" אני  ... :יעקב בורובסקי

 : שמה?אמיר גילת -יו"ר

 אני כבר קראתי גיבשתי את עמדתי. :יעקב בורובסקי

טוב ישראל" התוכנית  אה אוקי, אני רק רוצה פה להדגיש, "ערב :אמיר גילת -יו"ר

דיברנו עליה כמה פעמים, היא לא מצליחה להביא קהל צופים גדול יותר. 

השינויים הפנימיים בתוך התוכנית למיטב ידיעתי לא בוצעו במלוא היקפם, זאת 

 אומרת זה עדיין תוכנית אקטואליה עם נגיעות של פריפריה כאילו.
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 יש תמיד אייטם אחד... :דובר

אבל התכוונו שזה יהיה התוכנית לא שיהיה תמיד אייטם אחד,  :אמיר גילת -יו"ר

אייטם אחד. אמרנו שהתוכנית כתוכנית אקטואליה לא עובדת, הראייה הרייטינג 

או ... יש ימים יותר יש ימים פחות. ואז לכן אמרנו בשביל לשנות את  0.8הוא 

ו היתה כי אנחנו הרגשנו, אתם מדברים על מדיניות אז ז ,האופי של התוכנית

המדיניות, אנחנו הרגשנו שאנחנו לא יכולים להתחרות בערוצים המסחריים 

. לכן אמרנו בוא נהפוך את "ערב טוב 10וערוץ  2בנושאים האקטואליים של ערוץ 

ישראל", נשאיר את השם נשאיר את הפורמט אבל נשנה את התמהיל שלה ואת 

ריפריה ולא תוכנית ושזה יהיה תוכנית תרבות, פנאי, חינוך, פ ,האופי שלה

לא ולכן הרייטינג גם  ,אקטואליה. והתוכנית היא עדיין תוכנית אקטואליה

אפילו אפשרות לראות אם ההחלטה היתה נכונה או אפשרות אין לנו ממריא, 

לא, כי לא שונה התמהיל. עכשיו כשאתם מביאים תוכניות, תיכף נראה תוכניות 

ה אז אני מתקבלת התשובת זה? אחרות לקיצוץ, אז אני שואל למה להשאיר א

 למה להשאיר את "ערב טוב ישראל" עם כל העלויות? הלא יפה,

 מה אבל במקום? מה יש לך במקום זה? :וופא זועבי

 קליפים יותר זול. שנייה רגע, אפילו :אמיר גילת -יו"ר

 קליפים יותר זול? :וופא זועבי

התוכנית? תיכף תחפש לנו. :  אני אומר רגע שנייה, כמה עלות של אמיר גילת -יו"ר

 דגשים נוספים.הלאה יואב תמשיך 

 טינג.עם זה ריי 0.0 בקליפ יש בטח :וופא זועבי

 לא עולה כסף.אבל הוא  :אמיר גילת -יו"ר

 נו באמת. :וופא זועבי

 )מדברים ביחד(. אבל הוא לא עולה כסף. :אמיר גילת -יו"ר

 עשרת אלפים.היא עולה  :דובר

 ע הנה המחיר, עשרת אלפים שקל?רג :אמיר גילת -יו"ר

 פלוס מינוס....  :דובר

 למה? ליום? :אמיר גילת -יו"ר
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 נוספות. שעות 380היא עולה חודש. ל :דובר

 )מדברים ביחד(. אם מבטיחים שהקליפים שאני ... אז בסדר, אבל לא ... :וופא זועבי

סליחה  380, מיליון 380הנה אנחנו מדברים על שעות נוספות אז  :אמיר גילת -יו"ר

 שעות האלה? 380 -שעות נוספות, אם אין את התוכנית זה חוסך את ה

  כן. :דובר

 אבל היא תבוא ... :דובר

 הנה התשובה. :אמיר גילת -יו"ר

 לא אבל היא תבוא למקום אחר. :דובר

 רגע אני רק נתתי דוגמה וופא, שנייה.)מדברים ביחד(. בסדר.  :אמיר גילת -יו"ר

וכנית עם רייטינג של כלום, זה תוכנית כושלת גם ברמה שלה, זה וופא זה ת :דובר

 תוכנית של כלום.

 אבל מה ההצעה של משהו שיהיה מינוס כלום? :וופא זועבי

פעם חלופות, לא קיבלנו. את רוצה שאני  80אבל אנחנו ביקשנו  :אמיר גילת -יו"ר

 אראה לך כמה פעמים ביקשנו חלופות?

וק מה שאומר שהיינו צריכים לראות פרוטוקולים, ב' לא, א' זה בדי :וופא זועבי

 אנחנו...

יש סיכום החלטות, זה מופיע בסיכום החלטות, כדאי לך לקרוא  :אמיר גילת -יו"ר

 את הסיכום החלטות את לא צריכה לבזבז זמן על הפרוטוקול.

אני קוראת אותם וזה לא עוזר, האמת שזה לא עוזר, איך פתאום יש  :וופא זועבי

 ה כזאת?החלט

 זה לא בזבוז זמן, זה חשוב. :דוברת

גם הוחלט, גם הוחלט, זה גם הוחלט לשנות והם לא מקיימים את זה.  :דוד חיון

 הוחלט לשנות והם לא מקיימים.

 הלאה, "יום בספורט". :אמיר גילת -יו"ר

הוחלט גם להעביר לנו עשרה מיליון להפקות פנימיות וזה לא קרה,  :יואב גינאי

 ם...אנחנו באי

 תביא רפורמה, תביא רפורמה תקבל עוד עשרה מיליון להפקות פנימיות. :דוד חיון
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 שנייה, שנייה, אז אני אומר שבעיקרון... :יואב גינאי

מה זה הוחלט? הממשלה לא חותמת על רפורמה אין עוד עשרה מיליון  :דוד חיון

 להפקות פנימיות.

שות תוכנית מגזין חדש שיהיה העשרה מיליון האלה חשבנו כמובן לע :יואב גינאי

 משפחתי עם פסיכולוגיה וכל הדברים האלה, וזה לא...

 יואב, תציע לנו הצעה. :יעקב בורובסקי

 הצעה ...  הצענו הצעה, הצענו :יואב גינאי

תן לי חצי שנייה להגיד לך מה הצענו. תתעלם מאוקטובר, נובמבר,  :יעקב בורובסקי

לך עכשיו שלושה חודשים תכווץ את דצמבר, אין לך שלושה חודשים, יש 

התקציב ותעשה בתוך השלושה חודשים את מה שאתה רוצה לעשות, אל תתעסק 

ידוממו מנועים,  עכשיו באוקטובר, נובמבר, דצמבר. לא תהיה ברירה לרשות

נתבקשת לעשות תוכנית לשלושה , מאין לך? אולי תהיה ברירה ייקחו למפרע

 חודשים.

 כמנהל תוכניות יש לי אחריות גם על הדבר השנתי.אני חושב ש :יואב גינאי

לא אין לך אחריות סליחה, אבל בכל הכבוד זאת היתה החלטה  :יעקב בורובסקי

שלנו, בוועדת התוכן הקודמת ישב קובי עוז, ישב נמרוד לב, ישב דוד חיון, אני 

 MORE OF THEישבתי, זאת היתה ההחלטה, ואנחנו רוצים שתבוא לא עם 

SAME ,ה עוזר לי שאתה עושה שידורים חוזרים עכשיו בחצי שנה מה ז

 הקרובה?

 שנה הקרובה.הקודם כל זה לא לחצי  :יואב גינאי

אנחנו רוצים, אנחנו רוצים את התוכניות הכי טובות שאתה יודע  :יעקב בורובסקי

בהנחה  ,לעשות לשלושה חודשים הקרובים או לחודשיים הקרובים בעלות אחרת

מקסימום באוקטובר לא הצלחנו לעמוד , מה ויש תקציבמבחינתך שיש רפור

ביא את הכסף. למה, למה אתם נכנסים אוצר ונב...  את נמצאנסגור, או שאנחנו 

 לשיקול הזה?

 כי אנחנו תראה... :יואב גינאי
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מה שנראה לי, מה שנראה לי שאתם עושים את החיים הכי  כי :יעקב בורובסקי

אז אנחנו עכשיו נעשה שידורים  תקציביתקלים, אתם אומרים בגלל שיש בעיה 

 חוזרים.

 נכנסתי לפירוט של מה שאנחנו כן עושים. , לאלא :יואב גינאי

טוב אני חושב שעוד פעם "ערב טוב ישראל" אני לא חושב  :אמיר גילת -יו"ר

שאנחנו צריכים לאשר, דיברנו על זה הרבה פעמים, עוד לא ראינו חלופה, 

 מי אחראי על החלופה.חדשות, תוכניות, לא יודע 

 ... :דובר

העלינו הצעה אפילו שתוכניות  : לא, מי אחראי על החלופה?אמיר גילת -יו"ר

 הילדים יעברו לשם.

 נכון היתה הצעה כזאת. :יואב גינאי

נו אז תביאו, אז אתם מביאים רק את "ערב טוב ישראל", אתם  :אמיר גילת -יו"ר

אני לא, ובטח לא  בחמש וחצי? חושבים שהכי טוב לשדר "ערב טוב ישראל"

 מתכונת הזאת.ב

 אני אמשיך. :יואב גינאי

 חמש וחצי באופן קלאסי היה באמת תוכניות נוער אם אני זוכר. :דובר

אולי לקיץ להזיז אפילו בתור פיילוט את אמרנו, אפילו אמרנו  :אמיר גילת -יו"ר

 הילדים.

 זאת השעה של תוכניות נוער. )מדברים ביחד(. :דובר

טוב הלאה "היום בספורט" זה חדשות נכון? ביום ראשון? כן מי  :אמיר גילת -ו"רי

 ממשיך אתה נסטלבאום אתה ממשיך?

 כן. :משה נסטלבאום

 בבקשה. :אמיר גילת -יו"ר

 .19:25יום ראשון יש יומן חוץ בין  :משה נסטלבאום

 רגע, מה בשבע? מה זה "היום בספורט"? :אמיר גילת -יו"ר
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תוכנית ספורט כפי שישנה היום שמסכמת את אירועי הספורט,  :משה נסטלבאום

ביום רביעי באותה  ,19:52 -ל 19:25אבל אנחנו מדברים על מגזין חוץ חדש בין 

 "סירנות" שזוכה להצלחה רבה ... שעה יש לנו את המגזין לענייני משפט

 לפי איזה מדד? :אמיר גילת -יו"ר

חשבון את "להופיע בו. יש לנו בחמישי  לפי מדד של אנשים רוצים :משה נסטלבאום

, ואנחנו מתכננים גם תוכנית ספרות חדשה שתהיה במסגרת מגזין תרבות "שבועי

 וספרות.

 של החדשות? :אמיר גילת -יו"ר

 של החדשות, כן של חטיבת החדשות. :משה נסטלבאום

 איפה? באיזה יום זה? :אמיר גילת -יו"ר

 .17:30 -ל 17:00בשבת בין  :משה נסטלבאום

 שלכם?דקות זה  60 :דוד חיון

 ?סליחה :משה נסטלבאום

 דקות? 60 :דוד חיון

 דקות זה קנוי. 60לא,  :משה נסטלבאום

 אבל של מי זה נחשב שלכם? :דוד חיון

 לא, זה בסרטים קנויים. :משה נסטלבאום

 ?משבצת את זה איזה מחלקהאבל  :דוד חיון

 רכש. :לינדה בר

היא בשבת ושיכולה להחזיק יפה מאוד רצועה בערב, זה תוכנית למשל  :דוד חיון

יש עוד כמה תוכניות כאלה בשבת אגב אמיר, יש עוד כמה  .באיזה שעה נידחת

 .ו ברמה כזאתתוכניות כאל

 היא גם באמצע השבוע. :דדי מרקוביץ

 יכולה להחזיק ערב.דקות  60 ,היא יכולה להחזיק ערב :דוד חיון

 היא באמצע השבוע. :דדי מרקוביץ

 כן אבל מתי באיזה שעה? :דוד חיון

 לא, בערב. :דדי מרקוביץ
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 דקות? 60 :דוד חיון

 בשבע. :אמיר גילת -יו"ר

 נו אז יפה, איפה מתי באיזה יום? עכשיו פה בלוח הזה? :דוד חיון

 היה העונה כאילו עכשיו. :דדי מרקוביץ

 לא רואה את התוכנית ספרות.רק אני  :אמיר גילת -יו"ר

 .17:30ביום שבת בשעה  תוכנית ספרות :משה נסטלבאום

 ?17:30יום שבת  :אמיר גילת -יו"ר

 , משום מה לא...17:30בשעה  :משה נסטלבאום

 אין את זה פה, לא הבאתם את זה. :אמיר גילת -יו"ר

 יואב היה שמה טלסינמה? :דובר

 יש טלסינמה, טלסינמה קיים. :יואב גינאי

הלאה כן שבת. אין תוכנית ספרות, לא הבאתם. שנייה נגיע, נגיע ל :אמיר גילת -יו"ר

 טוב תמשיך, מי ממשיך נסטלבאום או גינאי?

 גינאי ימשיך. :דובר

 : בבקשה.אמיר גילת -יו"ר

כן, יש לנו אני רוצה לציין שזה בעקבות הבקשה אנחנו מתחילים תוכנית  :יואב גינאי

י הטלוויזיה תשודר מאולפנ ,קיץ" שתשודר בימי רביעילבקיץ שנקראת "אורחים 

אביב, במסגרתה אנחנו נביא אורחים מתחום התרבות, האקדמיה, -בתל

פילוסופיה, וגם תלמידים בחופשה וגם כל מיני אנשים שקשורים לסיפורי קיץ 

מיוחדים. זו תוכנית שהיתה בעבר במתכונת דומה אצלנו, והיא היתה בשידור חי, 

שר, וזה החל מחודש שעה עהאוקי? אנחנו מדברים על פורמט משעה תשע עד 

 אוגוסט.

 שזה במסגרת העלויות הקיימות? :אמיר גילת -יו"ר

 שזה במסגרת עלויות שנצטרך להעביר מאחרי אוקטובר, כן. :יואב גינאי

 אוקי. :אמיר גילת -יו"ר

 וילו שם. אנחנו מיד אחרי שיסתייםלאבל נצטרך להעביר את הדבר הזה  :יואב גינאי

 ויעקב אנחנו מתחילים...
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 מתי זה מסתיים ביולי נכון? סוף יולי? :אמיר גילת -"ריו

 תוכנית אחת.אז עוד  19לא, אתמול היה תוכנית  :דוד חיון

 סוף יולי, כן. :אמיר גילת -יו"ר

 תוכניות. 22לא, יש  :דובר

טוב רגע אי אפשר ככה חבר'ה. אני עוצר אותך שנייה יואב כי  :אמיר גילת -יו"ר

פספס דברים. יום ראשון אתה אומר מגזין חדשות קפצת ליום רביעי ואנחנו נ

הייתי אפילו עושה את  LONG RUN -חוץ, שזה נראה לי רעיון נכון, אני אפילו ב

זה בתוכנית יומית אפילו בשעה הזאת, כי מול עשר שיש להם את גיא פינס ומול 

והניסיון שלנו עם  ופה זה משהו שמבדל אותנו. שתיים שיש להם תוכנית חיסכון

שות חוץ הוא מאוד מוצלח, זה גם משהו שהוא שידור ציבורי וכולל גם חד

זאת אומרת הייתי חושב על זה בתור מינוף יומי למבט. ...  פנימיים גם נושאים

 אז זה לגבי חדשות חוץ. מה בא אחרי זה אחרי מבט ביום ראשון?

 ".אמיתיהסיפור "ה :יואב גינאי

 קי יום שני?... או "סיפור אמיתי" :אמיר גילת -יו"ר

 יום שני יש לנו את "יומנים"... :יואב גינאי

 ?"רגע תחזור לשבע עשרים וחמש מה זה "על הדרך :אמיר גילת -יו"ר

"על הדרך" זה גם תוכניות חדשות, זה תוכנית לטיולים מתאימה מאוד  :יואב גינאי

 לקהל...

 מה זה כשאין כדורגל? :אמיר גילת -יו"ר

 שידור חוזר.על הדרך" " כתוב, סליחה כתוב :דובר

 כדורגל. תמחקו פה, תמחוק פה החל מאוקטובר :אמיר גילת -יו"ר

 גם שידור חוזר וגם חדשות.אני אומר שזה גם חדשות,  כן :יואב גינאי

תמחוק פה את כדורגל כי אנחנו מאשרים אוגוסט ספטמבר,  :אמיר גילת -יו"ר

 כדורגל זה מאוקטובר.

 אמרת זה תוכנית חדשה. :דובר

 אז אני אומר שזה גם ... :ואב גינאיי

 באוגוסט? חילאבל כדורגל לא מת :אמיר גילת -יו"ר
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 אה? :יואב גינאי

 כדורגל לא מתאים באוגוסט? :אמיר גילת -יו"ר

 בסוף אוגוסט. כדורגל מתחיל, מתי הוא מתחיל? :יואב גינאי

 : אז למה כתוב מאוקטובר?אמיר גילת -יו"ר

 אנחנו רוצים להקדיש את כל היום הזה לספורט.לא, באוקטובר  :יואב גינאי

אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על אוקטובר, אנחנו מדברים  :אמיר גילת -יו"ר

 ספטמבר, אוגוסט ספטמבר. אז באוגוסט ספטמבר מה יהיה?

 .באוגוסט ספטמבר אנחנו משדרים את "על הדרך" :יואב גינאי

 : כן.אמיר גילת -יו"ר

 ת "יומנים", כלומר...ואחר כך א :יואב גינאי

 רגע "על הדרך" עד תחילת עונת הכדורגל? :אמיר גילת -יו"ר

 ,עד תחילת עונת הכדורגל, כל התכנון הזה הוא עד תחילת עונת הכדורגל :יואב גינאי

 אנחנו משדרים את... כשיום שני יהיה יום של ספורט מהתחלה ועד הסוף.

 ותר נסטלבאום לדעתי לא?זה י אבל רגע יואב, יואב, :אמיר גילת -יו"ר

 כן. :יואב גינאי

 לשני בארבעה שבועות הראשונים של אוגוסט שאין כדורגל זה "ע :אמיר גילת -יו"ר

 בשבע ועשרים? הדרך"

 נכון. :יואב גינאי

 וכשיש כדורגל זה כבר ספורט?: אמיר גילת -יו"ר

 כן, כן. :יואב גינאי

 ט?תחיל אחרי מבלא, הוא ה...  : אמיר גילת -יו"ר

לא, אנחנו רוצים אבל לפני כן לשדר תוכניות ספורט לקראת הדבר הזה  :יואב גינאי

 כלומר.

 תוכנית חימום? :דובר

 תוכניות חימום שמחלקת הספורט תפיק. :יואב גינאי

 זה לא התרומם כל כך בעבר. :אמיר גילת -יו"ר

 יפים.ו דווקא ... למה? ספורט יש ל :יואב גינאי
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 שלנו בספורט.תכל על הרייטינג תס :אמיר גילת -יו"ר

 אם אנחנו רוצים ליצור... :יואב גינאי

עוד טוב אוקי עכשיו בארבעה שבועות הראשונים של אוגוסט כש: אמיר גילת -יו"ר

 אין עוד את הכדורגל זה "יומנים"?

 כן. :יואב גינאי

 כמה פרקים? :אמיר גילת -יו"ר

 עתי חמישה פרקים."יומנים" יש לנו אנחנו נשדר שם לד :יואב גינאי

 חסר לך שבוע. :אמיר גילת -יו"ר

 מה? חמישה או שישה פרקים. :יואב גינאי

אוגוסט, אז ב 28 -כי הכדורגל אומרים מתחיל ב חסר לך שבוע :אמיר גילת -יו"ר

 ."יומנים"יצא לך שחסר לך פרק של 

 אז אני חושב שזה שישה פרקים. :יואב גינאי

ים, תעשה אוגוסט ארבעה שבועות ראשונים אתה אז אדרבא שני :אמיר גילת -יו"ר

 שם "יומנים" אחר כך נתקע לך הכדורגל שם.

כלומר זה לא איזה משהו , ONE OF A KINDאה אבל "יומנים" זה  :יואב גינאי

 שמתמשך.

 אתה יכול להוריד ... :אמיר גילת -יו"ר

 בוודאי, בוודאי, אלה לא תוכניות שיש להם... :יואב גינאי

 טוב, עכשיו ההופעות זה גם אחרי הכדורגל? :ר גילתאמי -יו"ר

 נכון. :יואב גינאי

 רגע, רגע, מה העברתם את הכדורגל לשבע? אני לא מבין. :דוד חיון

 מה? :יואב גינאי

 הם רוצים לעשות תוכנית לפני. :אמיר גילת -יו"ר

 תוכנית מקדימה. :יואב גינאי

 תוכנית חימום. :דובר

 לספורט. :יואב גינאי

 באיזה שעה? :חיון דוד
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 בשבע. :יואב גינאי

  והמשחק מתי? :דוד חיון

 המשחק מתי? :יואב גינאי

 רגיל? :דוד חיון

 שמונה וחצי? אז מה פעמיים חימום יהיה? :אמיר גילת -יו"ר

 פעמיים ... חימום של החימום? איך יתחממו אם לא יהיה חימום? :דוד חיון

משבע את זה ים, זה לא טוב, כי יטחנו תמצאו חלופה לשבע עשר :אמיר גילת -יו"ר

 עד עשרה לתשע?וחצי עשרה לשמונה, ואחר כך משמונה  דועשרים עד שמונה, ע

 אוקי. :יואב גינאי

 יומן של יום שישי?"יומנים" שידור חוזר,  מה זה :נמרוד לב

 לא, לא ... "יומני גבע", זה זה נכון? :אמיר גילת -יו"ר

 כן, כן. :יואב גינאי

 וזה בשידור חוזר? :נמרוד לב

 כן. :יואב גינאי

 פריים טיים? :נמרוד לב

 אה? :יואב גינאי

 פריים טיים בשידור חוזר? :נמרוד לב

 זה לא פריים טיים ... :יואב גינאי

 ?תשע :נמרוד לב

 כן. :יואב גינאי

 וזה ... :נמרוד לב

 כן. :יואב גינאי

 ד(.)מדברים ביח : לא, תשע זה פריים טיים.אמיר גילת -יו"ר

 אתה מדבר על מה על "יומנים"? אתה מדבר על "יומנים"? :יואב גינאי

 כן. :נמרוד לב

 כן. :יואב גינאי

 פריים? תשע זה ... :דובר
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 לא, לא. :יואב גינאי

 פריים, פריים. :אמיר גילת -יו"ר

 לא הבנתי אותו. :יואב גינאי

 אמא של הפריים.: או בעברית צחה אמיר גילת -יו"ר

 י שואל אם זה הגיוני לשים שידור חוזר בפריים?אנ :נמרוד לב

 לא הבנתי שאתה מדבר על זה. :יואב גינאי

 אבל אני שואל... :נמרוד לב

בסדר אי הבנה, פריים טיים, השאלה היתה למה שמים שידור  :אמיר גילת -יו"ר

 חוזר בפריים טיים? זה השאלה.

 תשובה?וה שאלתי שאלה עניינית.לא אכפת לי ... אני  :נמרוד לב

התשובה היא שאלה החומרים שיש לנו כרגע, אין לנו חומרים לקיץ,  :יואב גינאי

 אנחנו אמרנו את זה מראש שבקיץ אנחנו משדרים ...

אבל זאת אומרת בשביל זה היתה ישיבה קודמת, בישיבה הקודמת  :נמרוד לב

 באמת הזכיר בורו.

 אז אנחנו הכנסנו דברים חדשים גם. :יואב גינאי

 חכו רגע. :אמיר גילת -יו"ר

, יש לנו דברים חדשים אבל "אורחים לקיץ,הכנסנו יומן חוץ, הכנסנו  :יואב גינאי

 אין לנו מעבר לזה.

 שנייה רגע, יואב שנייה. :אמיר גילת -יו"ר

 כן אבל אם היית הולך על ההחלטה של בורו, אז למעשה היה לך. :נמרוד לב

 שהתקבלו.ת במסגרת ההחלטות אני לא ראיתי את ההחלטה הזא :יואב גינאי

 הוא למעשה בא ואומר לך תשמע יש לך תקציב. :נמרוד לב

 , אני לא ראיתי החלטה.זו היתה הצעה :יואב גינאי

לא זה לא היתה הצעה, זו היתה החלטה. הוא אומר לך יש לך תקציב  :נמרוד לב

 תעבוד כאילו יש לך תקציב.

 אם זאת החלטה אז אנחנו נבצע. :יואב גינאי

 כן זאת היתה החלטה. :נמרוד לב
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 היתה החלטה? :יואב גינאי

 היתה החלטה להביא היום לוח שידורים. :אמיר גילת -יו"ר

 לא, לא, היתה החלטה להשתמש בתקציב של שלושת החודשים... :יואב גינאי

 של חצי שנה ושלושה חודשים. :נמרוד לב

 לטות.י את ההחלטה הזאת בריכוז ההחאני לא ראית :יואב גינאי

 : היתה, היתה.אמיר גילת -יו"ר

 לא ראיתי. ?בריכוז ההחלטות שלך :יואב גינאי

הקטע הוא ואז יואב, יואב  )מדברים ביחד(.אבל זה מה שהיה ...  :נמרוד לב

 זה פותר לך את הבעיות. שמבחינתך, מבחינתך

 כמנהל טלוויזיה. החלטהזאת זה לא ככה אני מצטער,  :יואב גינאי

ע, רגע, מבחינתך זה פותר לך את הבעיות, יש לך תקציב אתה יכול רג :נמרוד לב

 לעבוד.

 נמרוד. :יואב גינאי

 .לי תקציב תנו אתה יודע כל הדברים שאתה בא ואתה אומר תראו חבר'ה :נמרוד לב

 ברגע שאני אקבל הנחיה כזאת אני אבצע אותה. :יואב גינאי

, הנה אנחנו בשבילך פה יש לך אז יש לך תקציבאתה מבין מה אני אומר?  :נמרוד לב

 תקציב.

 אני לא זוכר, אני לא זוכר את זה בהחלטה. :יואב גינאי

 .עזבו מה שהיה :אמיר גילת -יו"ר

 חלטה...האם זו ה :יואב גינאי

למה התכנסנו היום עוד פעם? כי אמרנו שהבאתם, א' לא הבאתם  :אמיר גילת -יו"ר

שבוע שעבר קיימנו את הדיון לא היה לוח שבוע שעבר אני מזכיר עוד פעם, חגית, 

לוח, הלוח הגיע אלינו רק ביום שני, זה א'. אז אי אפשר היה לקיים דיון על לוח 

שהוא לא מוצג בפנינו. זה דבר אחד. דבר שני אמרנו בלי קשר ועם קשר שאנחנו 

יננו, אמר בורובסקי תגידו מה לוח החלומות אלא מקיימים דיון על הלוח ש

 שלכם תתעלמו לרגע מ...

 אבל לא כתבת את זה בהחלטות, בריכוז ההחלטות שלך. :יואב גינאי
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 ? ישבת פה?בסדר אבל ישבת פהרגע,  :אמיר גילת -יו"ר

 כן אבל צמוד פה לפי ריכוז ההחלטות. :יואב גינאי

 שיש פה טעות.אני מודה  :אמיר גילת -יו"ר

 אז מה אתם רוצים ממנו? :וני בן מנחםי

 סליחה רגע אבל אתם יושבים, אתם יושבים פה אתם לא... :אמיר גילת -יו"ר

ברגע שזו ההחלטה,  ,זאת החלטה מאוד משמעותית אמיר, זאת החלטה :יואב גינאי

ההחלטה היא לא להשתמש בתקציב עד סוף השנה, אגב למרות שבניסוח 

ה שאי אפשר לחלק את זה, אי אפשר לאחד המשפטי ההמלצה המשפטית הית

 את כל השנה ביחד בשעתו כשנשאלה השאלה הזאת.

 מה זה שייך לעניין המשפטי? :יעקב בורובסקי

 .12חלקי  1אני אגיד לך, כי בזמנו ביקשנו לשנות את החלוקה של  :יואב גינאי

בעיות  אי אפשר את כל אי אפשר, בורו בא... בורו, בורו, יוא :אמיר גילת -יו"ר

 רשות השידור בישיבה אחת, שנייה, שנייה. 

 לא, לא, לא.  :יעקב בורובסקי

 את הנושא הזה. אני רק, תן לי רק לסיים :אמיר גילת -יו"ר

, אתה מתבלבל 12חלקי  1לא, לא, אני רוצה להגיד לו הוא דיבר על  :יעקב בורובסקי

תבוא עם  ת תוכן שאומרת לךבהרבה דברים. אנחנו עכשיו נמצאים כוועד

עלותה הכספית של התוכנית כרגע היא לא עניינך, אתה תייצר את תוכנית, 

התוכנית שנראית לך הטובה ביותר, המסגרת התקציבית שלך כוללת את שארית 

אם הכסף כולו יגיע כאן עד סוף השנה. זה מה שאמרתי לך. מה זה עניינך הכסף מ

נחנו נחליט שאנחנו מעדיפים אולי א ,אולי אנחנו נגיע עם האוצר להסדר ?מהשנה

ה, לא יודע, זה התפקיד שלנו כשלושה חודשי איכות ושלושה חודשי החש

 אתם לא יכולים להיכנס למערכת שיקולים במקומנו.אבל להחליט. 

 עכשיו גם נזכר.עכשיו אני אומר עוד פעם אני  :אמיר גילת -יו"ר

 של שידורים חוזרים.לבוא עם תוכנית  :יעקב בורובסקי

אני אשמח לראות את זה בהחלטות, אני פועל לפי החלטות ועדת  :ב גינאייוא

 התוכן.
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... לבוא עם תוכנית של שידורים חוזרים עכשיו לקיץ זה להחליט  :יעקב בורובסקי

 לסגור את רשות השידור בלי לדבר, זהו.

 לפני המועד המתוכנן. :דובר

 משדרות שידורים חוזרים. אגב זה קורה בכל קיץ, בכל קיץ כל הרשתות :יואב גינאי

שנייה רגע, שנייה, קודם כל, )מדברים ביחד(. נמרוד אפשר לדבר?  :אמיר גילת -יו"ר

 שנייה רגע. אפשר לדבר?

 טוב. :נמרוד לב

הסיבה שאני לא כתבתי את זה : חכה רגע. קודם כל אני אמיר גילת -יו"ר 

לא אני תוכן ו בהחלטות אגב עכשיו תוך כדי השיחה נזכרתי, כי זה היה ועדת

רציתי לערב נושאים כספיים, אבל הדברים פה נאמרו במפורש ואם צריך עכשיו 

פשוט לא רציתי לערבב ענייני  של ועדת תוכן, מקבלים את זה כהחלטה אנחנו

 תוכן עם כספים.

 כן אבל גם חשוב... :נמרוד לב

 רגע, לא, תן לי, תן לי שנייה... :אמיר גילת -יו"ר

 ...שניתן  חשוב אבל גם :נמרוד לב

 ...למה הורדתי תן לי שנייה, תן לי שנייה, עכשיו אני נזכר: אמיר גילת -יו"ר

 אז זה טעות שלנו. :נמרוד לב

רגע שנייה רגע, ועכשיו אני נזכר למה הורדתי את זה מההחלטות  :אמיר גילת -יו"ר

 וגם פתחתי היום אתההנהלה, וגם אמרנו את זה בעל פה,  למרות שישבו פה כל

הישיבה, עובדה שאנחנו באנו עכשיו להתכנס לספטמבר אוקטובר אפשר להעביר 

היה הזאת, זאת אומרת זה  את הדיסק לאחור ולראות מה אמרתי בפתח הישיבה

ברור לכולם, ואם זה לא היה ברור אני אגיד עוד פעם. שאנחנו מצפים לקבל 

ם תוכנית לחודשים אוגוסט ספטמבר מההנהלה שתהיה נטולת שיקולי

מאדים, אבל ללירח ויומיות  תקציביים. שוב היא לא צריכה לכלול המראות

כדי שאנחנו נאשר או נדחה את הצעת ההנהלה על  ,נטולת שיקולים תקציביים

סמך נקרא לזה הפנטזיות הריאליות שלה, בסדר? זה דבר אחד. בלי קשר למה 

. דבר שלישי, שאמרנו לגבי "ערב טוב ישראל" שריר וקיים תיקחו את זה בחשבון
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אני מציע שעכשיו פשוט דיון קצר על הנושא של מדיניות, האם בקיץ משדרים, 

שהוא קיץ קריטי לרשות השידור משדרים תוכניות בשידורים  2013האם בקיץ 

חוזרים כמו שעושים הערוצים האחרים או שאנחנו רוצים דווקא להיכנס למגרש 

 בעצם מתכוון. כן.מה שאתה הזה עכשיו ולהניף את הדגל בראש חוצות, שזה 

שם בפריים בתשע שידור חוזר? אני אף פעם לא שמעתי כל דבר  2רוץ ע :נמרוד לב

 כזה.

 )מדברים ביחד(. כן. זמנים מתים, קיץ זה זמנים מתים.ב :יואב גינאי

 ... בקיץ? :נמרוד לב

 כן, כן. :יואב גינאי

 יום שישי למשל. :דובר

לא, לא, לא יום שישי, לא יום שישי. ם שישי, יו , לא, לא מדבר עללא :נמרוד לב

 שם בתשע שידור חוזר? 2פריים באמצע השבוע ערוץ 

 לפעמים נדיר אבל שמים. :דובר

)מדברים ביחד(. זאת אומרת זה רק להערה למה  לא מכיר דבר כזה. :נמרוד לב

 שאתה אמרת.

מוכן לקבל  אני מוכן לקבל שערוצים אחרים עושים את זה, אני לא :יעקב בורובסקי

 שזה יכול בכלל להיות באג'נדה שלנו.

 אני לא חושב שהם עושים את זה. :נמרוד לב

 שנייה רגע. :אמיר גילת -יו"ר

א היה יצירתי הערוץ הראשון צריך להיות יצירתי, אגב לפני שנה הו :יעקב בורובסקי

 זו.מאוד, היתה תוכנית ה

 שנתיים. :אמיר גילת -יו"ר

 ?שנתיים :יעקב בורובסקי

 זה שנתיים. כן, קיץ ... :אמיר גילת -יו"ר

 חלפו שנתיים? :יעקב בורובסקי

 כן. :אמיר גילת -יו"ר

 נו מחזירים אותה את התוכנית הזאת?אז אנח :יעקב בורובסקי
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 "אורחים לקיץ". -את ה :דובר

 היה יצירתי מאוד בא עם איך קוראים לה? :יעקב בורובסקי

 לוסי, לוסי. :דוברת

 ריש, כן.האלוסי  :דובר

 יואב קרקובסקי. לא, לא, לא, זה שהיה בערוץ עשר :יעקב בורובסקי

 ... יואב :דובר

 איך? :בסקיבורויעקב 

 היו מספר מגישים. אה קרקובסקי? כן. :דובר

 .רקובסקיקאני מדבר על יואב  :יעקב בורובסקי

 כן, כן, כן. :דובר

ועה אז אני טועה, אני נדמה לי שזה היה לפני שנה אבל אם אני ט :יעקב בורובסקי

 חושב שלפני שנה.

 לפני שנתיים. :דובר

 שנתיים. :יעקב בורובסקי

 הוא עשה את זה ביחד עם לוסי לא? :דובר

 נכון הם עשו ... :דובר

 טוב, תמשיך. :אמיר גילת -יו"ר

 אז התוכנית הזאת חוזרת בורו, חוזרת על הלוח, היא נמצאת על הלוח. :דובר

אני גם לא מקבל  .זה מבריח את הצופים ,ד שידורים חוזריםאני נג :יעקב בורובסקי

ת הקיץ פוטנציאלית יש שבתקופת הקיץ יש פחות צופים, כי אני חושב שבתקופ

בחופשת בית ספר והסטודנטים נמצאים,  נמצא והילדים הנועריותר צופים, 

 ...קהל השאלה היא איזה 

 למה לא לעשות את זה כל יום אגב? :דוד חיון

אם נהיה אטרקטיביים, אם נהיה אטרקטיביים אז נקבל נתח יותר  :רובסקייעקב בו

גדול, אם לא נהיה אטרקטיביים ונבוא עם שידורים חוזרים, איך אנחנו יודעים 

את זה? הנה אתם רואים שבשידורי ספורט ובשידורי חדשות טובים מגיעים 

 אלינו.



 ועדת תוכן
14.7.13   

  36 
 

 נכון, גם בדוקו טובים. :תדובר

טובים, אני מוכן לקבל הכל. עכשיו למה לחפש את המטבע ובדוקו  :יעקב בורובסקי

מתחת לפנס? בואו תנסו להיות יצירתיים להגיד מה הכי טוב לכם, תבואו עם 

איזה משהו מיוחד לקיץ, הפקה שרצה ממקום למקום שרצה מאירוע לאירוע, 

שמדברת פעם אחת לקהל הזה ופעם שנייה לקהל הזה. אני לא יודע, בשביל זה 

וענים. תנסו לגרום לזה שבקיץ הקהלים פותחים את הערוץ הראשון אתם המקצ

 מתייחסים אליו.

יש אפשרות לדעתי לשדר את "אורחים לקיץ" כל יום, לדעתי זה ייתן באז  :דוד חיון

 רציני.

קיץ" כל יום, תחשבו אתם. לעניות דעתי אין לנו את "אורחים ל :יעקב בורובסקי

 כם מה לא.הפיתרונות, אנחנו יודעים להגיד ל

 ה הדבר היחיד שהוא לא שידור חוזר.מתי "הזירה" נגמר? אני חושב שז :דוד חיון

 באמצע אוגוסט. :דובר

 אמצע אוגוסט נגמרת ההתקשרות? :דוד חיון

 כן. :דובר

 אז אפשר?  :דוד חיון

להכניס שמה גם אם אתה לדחות את ה... אז אתה יכול אולי  :אמיר גילת -יו"ר

 ...יומי ולדחותרוצה 

כל יום לעשות "אורחים לקיץ" ולדחות את "הזירה" את הסיום של  :דוד חיון

אחוז רייטינג  0.9אחוז רייטינג, כן  0.9 -ה "הזירה", אף אחד לא ירגיש בזה עם

 בממוצע.

, שיביאו את ההצעה. טוב על זה עכשיו טוב אנחנו לא נחליט :אמיר גילת -יו"ר

ופות לחמש וחצי, לבדוק את האפשרות אנחנו אומרים ככה "ערב טוב ישראל" חל

 שקוטע את זה, של "אורחים לקיץ" יומי. אל תשכח שיש לך גם הרבה ספורט

מאחר  ,נכון? עכשיו מה שאני מבקש בלוח שאתם מגישים אל תגישו טבלה אחת

ומדובר רק בשמונה שבועות תגידו שמונה טבלאות שנראה שבוע אחרי שבוע מה 
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ט פה שביום רביעי יש "אורחים לקיץ" ואז מתברר יש, כי אנחנו יכולים להחלי

 שבשלושה מארבעה מקרים יש שמה תחרות שחייה. 

 מה אמרת חמש וחצי אתה רוצה ... תוכניות ילדים ונוער? :נמרוד לב

  : אמרתי שיביאו חלופות, הצבענו על אחת מהם.אמיר גילת -יו"ר

  למשל? ומה עם הספורט יומי, אפשר לעשות ספורט יומי :דוד חיון

 אני בעד, אני בעד חמש וחצי להביא את הנוער. :נמרוד לב

 למה לא לעשות ספורט יומי? :דוד חיון

 להביא את הנוער לחמש וחצי. :נמרוד לב

ואז הם חזרו  ילדים וספורט יומי, הרי כבר אישרנו פה פעם ספורט יומי :דוד חיון

 ... ובהם 

 ... כסף. :דובר

 ו שיש לך כסף לכל מה שאתה רוצה.אבל אמרו לך עכשי :נמרוד לב

 טוב. :דובר

 הנה קבלת עכשיו החלטה. :נמרוד לב

 שנייה רגע, מה עם ספורט יומי לעשות? :דוד חיון

 זה לא פיתרון יותר להגיד ה... :דובר

, פוליטיקה אמרתם את זה פעם שעברה אני רגע עכשיו רגע שנייה :אמיר גילת -יו"ר

 רוצה...

 ה.מה שאתה רוצ :נמרוד לב

 שנייה רגע, פוליטיקה יורד לגמרי? :אמיר גילת -יו"ר

דר חודש או חודש ולא יורד לגמרי, שלב ראשון פוליטיקה תש :משה נסטלבאום

 וחצי ואז נוריד...

 מה זה שלב, באוגוסט יש פוליטיקה או אין פוליטיקה? :אמיר גילת -יו"ר

 באוגוסט יש פוליטיקה בשלב הראשון. :משה נסטלבאום

 בספטמבר אין פוליטיקה? :מיר גילתא -יו"ר

 , כן."ולם"רואים עבספטמבר יהיה  :משה נסטלבאום

 ביום שלישי? :אמיר גילת -יו"ר
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 לל ...גלא, לא, לא, אנחנו מורידים תוכניות ב :משה נסטלבאום

 עזוב את הצמצומים. :אמיר גילת -יו"ר

 נשאר רגיל. :משה נסטלבאום

 זה החשכה של המסך.חבר'ה  :דובר

 פוליטיקה יורד או לא יורד? תענו לי על זה.רגע, תקשיבו  :אמיר גילת -ריו"

 מלוח השידורים לא יורד. :משה נסטלבאום

 באוגוסט ספטמבר לא יורד? :אמיר גילת -יו"ר

 לא יורד. :משה נסטלבאום

יפה. האם הוא מקבל לבוש אחר כמו שדיברנו או שהוא נשאר  :אמיר גילת -יו"ר

 כמו שהוא?

 קצת שונה אבל הוא יישאר בעיקרון תוכנית...קבל לבוש הוא י :אוםמשה נסטלב

 רואים עולם יורד? :אמיר גילת -יו"ר

 לא. :משה נסטלבאום

 אוקי. מה עוד? :אמיר גילת -יו"ר

 אנחנו לא צריכים להסכים שירד לא פוליטיקה ולא רואים עולם בשום שלב. :דובר

ד, הוא אומר שלא יורד. אה גם לא יורד, הוא אומר שלא יור :אמיר גילת -יו"ר

 . אין דבר כזה.ראיתי חדשות במוצאי שבת ירד

 אם אתם אומרים לנו תתנהלו רגיל.אם אתם אומרים לנו,  :דובר

 -בלוח שהבאתם אתמול היה כתוב אין חדשות ביום שבת ב :אמיר גילת -יו"ר

חדשות שבעה ימים  , אין מצב כזה, אנחנו עד שאנחנו מנסים להרגיל19:52

 .19:52בשבוע 

לוח שידורים ותעלו אם אתם אומרים לנו תתעלמו מכל הבעיות התקציביות  :דובר

 רגיל זה מה שיהיה, כן.

 אבל למה יורד פוליטיקה? למה הם מתכננים להוריד פוליטיקה?  :עאטף כיוף

 : אנחנו לא, אנחנו לא חיים גם באולימפוס ...אמיר גילת -יו"ר

 בה.דווקא תוכנית טו :עאטף כיוף

 אז יש לכם עוד מה? שישי תדבר על שישי שזה הסרטים? :אמיר גילת -יו"ר
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כן בתום וילו ויעקב אנחנו מתחילים לשדר סרטים ישראלים, סרטי  :יואב גינאי

קולנוע ישראלים שאותם נקדם במהלך השבוע בתוכניות השבוע, נארח את 

 הכוכבים שלהם את הבמאים שלהם וכו', וכו'.

 )מדברים ביחד(. למה לא להצמיד גם לסרט ... :אמיר גילת -יו"ר

לטעמנו זה לא נכון, לטעמנו זה לא נכון זה יבריח את זה לא נכון,  :יואב גינאי

תתחיל לעשות דיון לפני הסרט? או לפני הסרט, גם לפני הסרט, אתה עם  ,הצופים

 היומן עדיף לחבר את זה לסרט.

 אחת עשרה?הסרט מתחיל בתשע וחצי עד  :אמיר גילת -יו"ר

 כן.  :יואב גינאי

 :  ובאמת עשרה מה?אמיר גילת -יו"ר

 באחת עשרה יש לנו ... )מדברים ביחד(. :יואב גינאי

שנייה, שנייה  שנייה רגע, רק שנייה,כבר אני נותן, כבר אני נותן,  :אמיר גילת -יו"ר

תשע וחצי הסרט מתחיל עד אחת עשרה, נכון? ומה יש אחרי אחת  רק שנייה.

 ?עשרה

אנחנו  ",לא ממש סיטקוםאת "אחת עשרה יש לנו בבתשע וחצי כן,  :יואב גינאי

 מסיימים את הסדרה על הקיץ.

 אבל אמרנו, אתם אמרתם ... :אמיר גילת -יו"ר

 .ומהסתיזה תכננו החל כן זה התחלנו, בספטמבר, זה תכננו  :יואב גינאי

 י הסרט?נשאר אחר "סיטקום "לא ממש אז עוד פעם :אמיר גילת -יו"ר

 כן. :יואב גינאי

 רגע, רגע, אמיר יש לי מה להגיד, אני נותן לך רק אני רוצה משפט. :דובר

עכשיו מה שאני רציתי פשוט שנראה על מה אנחנו מדברים. תשע  :אמיר גילת -יו"ר

 וחצי סרט ישראלי ואחרי זה "לא ממש סיטקום".

 איזה סרטים ישראלים? :דובר

 מה? :יואב גינאי

 ה סרטים ישראלים יש?איז :דובר
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אנחנו נמצאים כרגע .עם מספר חברות, אנחנו רוצים כמובן דברים שהם  :יואב גינאי

 דברים לכל המשפחה, דברים חדשים יחסית וכו', וכו'.

 מה לדוגמה? :דובר

 רגע, רגע, הבטחתי לנווה, בבקשה. :אמיר גילת -יו"ר

 , הבטחת לי לפניו.עוד והייתי לפני אני :דובר

יואב תראה אם לא מכניסים לפני הסרט כמו שאתה אומר שזה יכול  :ווהיעקב נ

להפריע שחקן או במאי מהסרט עצמו, אז כדאי באמת לחשוב שביומן השבוע 

 להכניס ... כי אם אתה נותן לדוגמה ...

 תו במהלך יומן השבוע?ישידברו א :דובר

וזה  נג חזק מאודבתוך מקום שיש בו רייטילהיות בתוכנית של ... ..  :יעקב נווה

 שבא אחר כך. את הצופה לצפות בסרטמשאיר 

  , אם זה מקובל על מנהל החדשות.רעיון טוב :יואב גינאי

 ...בסוף יומן :דובר

לארח למשל את שייקה לוי שמופיע בסרט קולנוע במסגרת היומן.  :יואב גינאי

 )מדברים ביחד(.

 טוב, כן נמרוד. :אמיר גילת -יו"ר

... מדברים  כמו שעושים את זה , שנייה,את זה לסרטאקשור בל אני ... א :יעקב נווה

אתה יודע את האורח שבא לאחר מכן את ה... על התוכנית מראים בסוף 

 לתוכנית.

 זה רעיון טוב. :יואב גינאי

 ?כן :דובר

 רעיון טוב. :יואב גינאי

 כן נמרוד רצית משהו? :אמיר גילת -יו"ר

 )מדברים ביחד(. תה יכול לתת לנו ...כן לגבי הסרטים יש, א :נמרוד לב

חוכמת על אני מדבר על סרטים של אבי נשר, על סרטים על קומדיות,  :יואב גינאי

 הבייגל'ה, דברים מהסוג הזה.

 אוקי. :נמרוד לב
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 שוב כל מה שאמרתי הוא ... :יואב גינאי

אתם עצמכם אמרתם בשבוע שעבר, נו אי אפשר ככה, אתם  :אמיר גילת -יו"ר

 יום שישי כם אמרתם בשבוע שעבר אחרי הסקר שיום שישי צריך להיותבעצמ

 שמדבר עברית.

 .נכוןישראלי,  :יואב גינאי

 : אז למה אנחנו לא מיישמים את זה?אמיר גילת -יו"ר

 אז אנחנו בסתיו מתכננים להכניס. :יואב גינאי

 למה לא עכשיו? ,תיואבל עזוב את הס :אמיר גילת -יו"ר

"היהודים רק אומר כי אין לנו את החומרים מוכנים. יש לנו למשל אני  :יואב גינאי

רוצים להכניס אותו החל מהזה, הסדרה עוד לא מוכנה, יש לנו  באים", אנחנו

 חומרים. יש לנו את "ביקור בית" שזה עוד לא מוכן.

 מה זה "ביקור בית"? :דובר

ית מבקרים "ביקור בית" זה המשפחות הישראליות, תמונה משפחת :יואב גינאי

 בכל מיני.

 זה ביום שישי? :דובר

כן, כן, ביום שישי. אנחנו עושים תוכנית לחיילים, יש לנו הרבה דברים  :יואב גינאי

 שהם בקנה אבל הם לא מוכנים. )מדברים ביחד(.

 אנחנו יכולים לראות פיילוט של "היהודים באים" ... לראות חתיכה? :נמרוד לב

 מאוחר מידי. :דובר

 לא, לא, למה? הוא אומר שזה מוכן. :נמרוד לב

 כי אישרנו. :דובר

 לראות כדי לדעת מה אנחנו מעלים. :נמרוד לב

  בעיקרון אפשר לראות. )מדברים ביחד(. :יואב גינאי

 זה מוכן, מה אכפת לך? :דובר

 שנדע אם זה מתאים ליום שישי, שנראה. :נמרוד לב

ומציגה את המיתוסים  זאת סדרה שמתבססת על סיפורי התנ"ך :יואב גינאי

 כסאטירה.
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אני צריך לראות חתיכה כדי להבין, אני צריך לראות חתיכה אני יודע,  :נמרוד לב

כדי להבין אם עומד דוד המלך עם תחתוני סבא ויוצא נלעג או זה. אני רוצה 

 אוקי אם אפשר? אני מבקש. לדעת, אני רוצה לדעת מה מדובר, סליחה.

 פרק או שניים של "היהודים באים".ירו לנו אוקי תעב :אמיר גילת -יו"ר

עכשיו בלי שום קשר או עם קשר דיברנו שוב אני חוזר על ההחלטות,  :נמרוד לב

 החלטה שקיבלה ועדת התוכן וביקשה היא שייעשה 

BRAINSTORMING רציני לגבי יום שישי כולו כמקשה אחת מתחילתו ועד

 (.חילופי דברים) סופו, אוקי? ממקום של הבנה.

 "הזירה" אחת וחצי, "ערב טוב ישראל". :לידה בר

 תגידי את זה, תגידי את זה לפרוטוקול. :אמיר גילת -יו"ר

 יש לי פה לגבי "הזירה". :לינדה בר

 רגע רגע חבר'ה, חבר'ה שנייה. :נמרוד לב

 לא, זה אתה בשבילך. :לינדה בר

 שנייה. :נמרוד לב

אחוז, וזה לא  1.2טוב ישראל" זה  "ערב -"הזירה" זה אחת וחצי אחוז ו :לינדה בר

 אפס נקודה אלא זה לא...

 אבל לא משנה. ...למה את  אני לא אמרתי ואני לא יודע :נמרוד לב

 .0.9שלומי בפעם האחרונה, לינדה, שלומי בפעם האחרונה שעדכן אמר  :דד חיון

של התוכנית ועד  יםהנה הרגע הוא שלח לי את הממוצע מתחילת השידור :לינדה בר

 היום.

אבל זה משתנה כל שבוע, לא יודע למה קפצת עם זה עכשיו, אני מנסה  :נמרוד לב

לשמור על איזה שהוא חוט באמת שנייה אני מדבר על יום שישי, אנחנו עוד פעם 

חוזרים להחלטות. חבר'ה, חבר'ה זה מאוד קשה כל פעם לרוץ אחרי הזנב של 

נו, זה נורא בזבוז אנרגיה. ו, אנחנו רצים אחרי היישום של ההחלטות שלנעצמ

ואני אומר בקטע הזה היתה החלטה לחשוב על יום שישי בכללותו ממקום של 

מיתוג, אוקי? אפילו לא יודע אם צריך ללכת למישהו מקצועי מי שמבין במיתוג, 

תהליך היה באמת הסקר אני מבין שחלק מה. בשביל זה פנינו גם להגיד לו חבר'ה
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, אנחנו אומרים יש לנו יספוראד, עוד פעם זה נהיה אנחנו צריכיםהמצוין הזה. 

 פה תוכנית יש לנו שם תוכנית, אני לא יודע איזה זאת ואיזה זאת ולמה זה קשור.

ברגע שיהיה לנו את הפירות שלו את הנתונים שלו אנחנו  בעבודה, הסקר :יואב גינאי

עם הנתונים נביא אותם בפני ועדת התוכן, וגם נביא את ההצעות שלנו איך לנהוג 

 של הסקר הזה.

זאת אומרת כל ההסתכלות על יום שישי צריכה להיות עוד פעם היא  :נמרוד לב

ום שישי זה משהו שלא פיצחנו, זה צריכה להיות הסתכלות קונספטואלית, י

מקום שבו אנחנו יכולים לנצח, אנחנו מדברים על זה כבר מלא זמן. זה מקום 

 יות מוביל.יש אפשרות לבלוט ולה 1שבו לערוץ 

 למה אתה חושב שדווקא יום שישי? :יואב גינאי

 אחרים. מכיוון שיום שישי הוא חלש אצל :נמרוד לב

 .10חלש בערוץ  :דובר

 .הוא חלש אצל אחרים :נמרוד לב

 הוא חלש ... :דובר

אבל אנחנו הוא חלש אצל כולם. )מדברים ביחד(. באופן מסורתי,  :נמרוד לב

 .מדברים על זה כבר שנתיים

 ... :יואב גינאי

 .אבל יואב אנחנו מדברים על זה כבר שנתיים :נמרוד לב

 נכון. :יואב גינאי

אבל עכשיו אתה מדבר אותי האם התזה שלנו היא מוטעית אחרי  :נמרוד לב

 שנתיים?

קודם כל כן, קודם כל ייתכן שהיא מוטעית, משום שהצפייה ביום שישי  :יואב גינאי

 ע, כי הקהל המסורתי לא צופה.היא קטנה יותר ממהלך השבו

יואב לא מדברים על זה, רק שבוע שעבר ראינו סקר שאנחנו  :אמיר גילת -יו"ר

 מאבדים צופים רבים אחרי היומן.

 נכון, נכון. :יואב גינאי
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את הצופים ואולי גם להביא לשמר אז אנחנו מדברים על איך  :אמיר גילת -יו"ר

 חדשים.

 בסדר. :יואב גינאי

וחבל מאוד שהוויכוחים שלנו אם הרייטינג שלנו הוא אחת וחצי  :גילת אמיר -יו"ר

 .0.8ומתקנים אותנו שזה אחד וחצי לא 

אני חושב שאנחנו צריכים לקבל תוכנית מושכלת, מוסדרת, הגיונית עם  :נמרוד לב

נימוקים עם הבנה של מה זה אומר יום שישי, של מה אנחנו רוצים לתת ביום 

אני חושב שאנחנו עושים טעות, הכל פה  .תפיסה של מיתוגמתוך מתום של  ,שישי

 זה להיות באפילה, הכל שירותי הכל אקראי. יואב באמת אני אומר.

 אני לא חושב. :יואב גינאי

 ..., תקשיב, תקשיבאני חושב שאתה :נמרוד לב

אני חושב שאנחנו מחכים עכשיו לתוצאות, ואני בירכתי על הסקר ועל  :יואב גינאי

יקש את הסקר הזה ככלי עבודה שלנו, אנחנו מחכים לתוצאות שלו על בורו שב

 מנת לעבוד.

 את מה ש...נעשה ואז אנחנו  :נמרוד לב

 של הצופים שלנו.  DNA -... מה הה אני רוצה לדעת מיבוודאי.  :יואב גינאי

 אתה יודע שאני חושב, אתה יודע שבעיני יואב, יואב. :מרוד לבנ

 מתי הסקר ... :דובר

 בעוד שבועיים.: דה ברלינ

סליחה רגע, הסקר כרגע בשלב השאלון השני, ועד סוף השבוע כבר יהיו  :חגית בכר

נתונים, אנחנו נשב על המנכ"ל לסגור רק את הקצוות של השאלון. הסקר עד סוף 

 השבוע יהיו נתונים.

 יופי. :אמיר גילת -יו"ר

חנו משכללים את הנתונים נגיד שיום ראשון אם אנחנו לא נגמור, אנבוא  :חגית בכר

 עם היגדים עם מאפייני סגנון חיים, כי בסופו של דבר זה לפני TGIעם 

אנחנו הרי  .קובעים מי קהל היעד שלנו שיגיע אלינו שהתוכניות קובעים תוכניות,
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, אנחנו צריכים להגדיר קהל יעד פוטנציאלי רלוונטי, 18לא קובעים תוכניות לגיל 

כדי שיגיע אלינו מה  ,בצורה יותר נכונה את התוכניות ולסמן אותו ולכוון אליו

 י.נשאנחנו קוראים מעגל ש

 טוב אבל בואו... :אמיר גילת -יו"ר

סתיים היום בצהריים הסתיימה עבודת אז אני אעדכן שהשאלון כבר ה :לינדה בר

השאלון, ואני מאמינה שבעוד שבועיים יהיה לנו, תהיה מצגת ככה שאפשר יהיה 

 את הנתונים. לבוא ולהציג

 ... אז זה לא בעוד שבועיים... )מדברים ביחד(. :חגית בכר

 כן בורו אבל בואו לא נסטה בנושא הסקרים. :אמיר גילת -יו"ר

 אני יכול ל... :דובר

 : כן שנייה, שנייה.אמיר גילת -יו"ר 

בשבוע הבא ... אולי אתם צריכים יואב, יוני, אני מציע שתקיימו ...  :יעקב בורובסקי

אחד, התוכנית הטובה ביותר, שתיים שהיא תעשה עם עשרה ימים אני לא יודע, 

הגורמים המקצועיים עורכי הסקר. הסקר לא מושלם חסרות החלטות א' נתוני 

שנאספו עד כעת שהם במקרו יודעים להגיד טוב יותר , עדיין יש לה נתונים ב'

 זה סוג של מודיעין ... ןולכ ,מאיתנו

 אוגוסט ספטמבר. עוד לא פותר לנו את וקי אבל זהא :אמיר גילת -יו"ר

 זה פותר לנו אוגוסט ספטמבר, זה פותר לנו. :יעקב בורובסקי

 : אוגוסט זה בשער.אמיר גילת -יו"ר

אני מסכים, רגע, אני מסכים שזה לא התהליך האופטימאלי, אבל  :יעקב בורובסקי

 עדיין עדיף לקחת מומחים אנשים שיש להם את הנתונים.

 הבחורה הזאת. PROGRAMING -היא מומחית ב :י בן מנחםיונ

יופי, קחו אותה, קחו את מה שהיא מייצגת כנסו לתוכנית תקבלו  :יעקב בורובסקי

 ... למה אתם עושים ככה ולא אחרת. שנמרוד את מה

 בדיוק, למקום של מיתוג. :נמרוד לב

 משענת ההנמקה, אוקי? תיתן אתהיא  :יעקב בורובסקי
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? זאת אומרת למקום אחר"היהודים באים" מתאים לשם ולא  למה :נמרוד לב

 להבין את הדבר הזה. צריכים

כי בסוף, כי בסוף מעבר לסקר הספציפי יש לה בנק של ידע גבוה  :יעקב בורובסקי

מבחינתי התהליך הזה הוא סוג  ,מאוד בתחום הזה, בואו ניקח את כל הבנק הזה

ו את זה בצורה חכמה תצליחו להגיע של תחילת הסדנה, כן? תעשו את זה. תעש

 ם איתה.כלתוצר, אני באופן אישי אומר לך שאני מבטל את דעתי לפני דעת

 תן לעאטף לדבר. כן.  עאטף, רגע, רגע, עאטף, עאטף. :אמיר גילת -יו"ר

אני צופה בהרבה ערוצים, אני יושב כאן בוועדת התוכן הרבה זמן וכל  :עאטף כיוף

ם להרים להעלות את הרייטינג, אבל אני חושב שזה הזמן רוצים לשפר, רוצי

דוגמה יש מחלקת בידור לא יודע איך  .בעיות מאוד מאוד אפשר אותם צ'ק צ'ק

 .1קוראים לה בתוך הטלוויזיה בערוץ 

 תרבות ובידור. :אמיר גילת -יו"ר

אז בואו נעשה איזה שתי תוכניות בידור אטרקטיביות, הנה יש לך את  :עאטף כיוף

, זה "כלוב זהב"הרייטינג של התוכנית שלו  25.9ראים לו אבי קושניר איך קו

 תוכנית כזו אני לא יודעים לזה, יש לזה...

אנשים ירוצו לתפוס ש אני לא יודע אם אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים :קבלירו דרור

 .בחצי דקה למיקרוג

 לא יעשו סלטות באוויר. לפחות :דובר

וכניות בידור בהתחלה שבאמת שיהיו אטרקטיביים בואו נעשה שתי ת :עאטף כיוף

 .1שיהיה להם צופים, וזה ירים גם כן פחות או יותר את התדמית של ערוץ 

 .1"כלוב הזהב" לא בהכרח ישנה את התדמית של ערוץ  :אמיר גילת -יו"ר

 "כלוב הזהב" מה התוכנית השנייה? -חוץ מ :יוני בן מנחם

לכם יש איזה שהוא תוכנית בערוץ  להציעכול אפשר לראות גם, אני י :עאטף כיוף

MTV .בלבנון 

 ערביזיון? :יוני בן מנחם

 יש דברים שאפשר גם כן ללמוד. )ערבית(, :עאטף כיוף

 טוב יואב מה קורה עוד יום שישי? :אמיר גילת -יו"ר
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זהו, יש לנו לפני היומן אנחנו ממשיכים עם התוכניות הקיימות כרגע,  :יואב גינאי

היומן "נפגשים בשישי" במהדורת קיץ שתחזור באוגוסט. יש לנו את שזה לפני 

 , אני הולך אחורה."מקבלים שבת""טעמים", יש לנו את 

 מה זה "מקבלים שבת" עם אלבוים?ו :דוד חיון

 כן. "שישי בחמש" שזה חדשות, אלה התוכניות. :יואב גינאי

 ?רייטינג שלהלגבי התוכנית הזאת, מה אחוז האני רוצה להבין  :יעקב נווה

 של מה? :יואב גינאי

 של אלבוים? :יעקב נווה

 אלבוים? :יואב גינאי

 עזוב את אלבוים, עזוב את אלבוים. :נמרוד לב

 שנייה, לא, לא... :יעקב נווה

 בוא אני אגיד לך, יש לו רייטינג לא רע. )מדברים ביחד(. :יואב גינאי

בים אותו, עזוב את שאנשים אוהזה משהו שהוא ראוי? זה משהו  :נמרוד לב

 אלבוים.

 חבר'ה לא שומעים אותכם אחד אחד. :אמיר גילת -יו"ר

, אנחנו לא אחר כך הם קופצים וצועקים מה אתם נוגעים באלבוים, עזוב :נמרוד לב

 )מדברים ביחד(.צריכים עכשיו דווקא בזה להתעסק. 

 יש עוד הערות? :אמיר גילת -יו"ר

אם מתוך רק עשרה אנשים צופים בטלוויזיה  ןזה לא מעניי דרך אגב ... :דוברת

, אז זה לא בדיוק רייטינג, אבל השאלה אם באמת מה הנתח שלנו ובשעות כאל

ישיבות תוכן באופן קבוע יהיה מסך עם טבלה בבתוך הצפייה? אני מציעה ש

 ., קבועורייטינג של ותמיד יהיה נתוני צפייה

 אנחנו בעד. :דובר

 רעיון טוב. :יוני בן מנחם

אני אומר ככה אנחנו נקבל את הלוח בשבוע הבא על כל היבטיו  :אמיר גילת -"ריו

אין לי את זה מול  ,קודם רשמנושאמרנו חלופות חמש וחצי, כל הדברים ש

 העיניים.
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 לוח החלומות. :דובר

 ...ושבוע הבא. עכשיו הריאלי לוח החלומות :אמיר גילת -יו"ר

 אשרים?מה אנחנו מ מה מאשרים עכשיו? :יעקב נווה

 לא מאשרים. :דובר

 ?שום דבר לא מאשרים :אמיר גילת -יו"ר

 שום דבר. :דובר

 שבוע אחרי שבוע.: ואמיר גילת -יו"ר

אני רוצה לשאול שאלה באמת פשוטה, אני חושב שבאמת מחלקת  :יעקב נווה

אני לא הייתי רוצה והלוח הזה נדחה משבוע לשבוע, התוכניות עובדת ... 

... כי זה  שיושבים במחלקת התוכניות והבידור האנשיםלהתחלף עם אף אחד מ

לעצור אותם מלעבוד. אני מניח שהם רוצים בדיוק כמונו להביא דברים 

 איכותיים ודברים טובים.

 ההיפך, ההיפך. :נמרוד לב

 ...שאני חושב שמה  :יעקב נווה

יש  ההיפך יעקב, אנחנו באים עכשיו ליואב ולדרור ואומרים להם חבר'ה :נמרוד לב

 .לכם תקציב לכו תביאו לנו מה שאתם באמת רוצים

 אתה חושב שהוא לא... :יעקב נווה

 מה שהוא, מה שהוא מבקש כל שבוע. :נמרוד לב

 רגע אני רוצה להגיד לך משהו. :יעקב נווה

 : יעקב מה אתה מציע?יעקב בורובסקי

 מה אני מציע? :יעקב נווה

 אתה רוצה להשאיר את ... :יעקב בורובסקי

 .אתה הצעת דבר נכון, מצוין :קב נווהיע

 נו? :יעקב בורובסקי

, להבין בן אדם שיוביל את הפרומו על הכיפק, טוב מאוד. מה שיש להם :יעקב מצוין

 ...את העכשיו 

 .PROGRAMING :דובר
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 אתה הצעת את הפרומו ואני מסכים איתך. )מדברים ביחד(. :יעקב בורובסקי

י הלוח הנוכחי בואו נאשר את הלוח ניתן להם עכשיו רגע חבר'ה לגב :יעקב נווה

לעבוד שיגישו לנו לוח חדש לתקופה שהיא מעבר לשלושה חודשים שאתה הצעת 

שבוע שעבר. שנייה, שנייה, אתה הצעת את זה שבוע שעבר, בוא נתקדם עם זה 

שיביאו לוח חדש בסדר גמור, אבל תן להם לעבוד. אני חושב שפה אנחנו גם 

תוכן. זו דעתי האישית, אנחנו מהווים מכשלה הת לאנשי מהווים מכשלה באמ

 לאנשי תוכן.

אתה מרוצה? רגע, רגע שנייה, שנייה  שאלה, שאלה, שאלה, יואביואב,  :נמרוד לב

 אני רוצה לשאול.

 ., רגעלו לדבר נורק שנייה ת :יעקב נווה

 אתה מרוצה מהלוח הזה? :נמרוד לב

 אני רוצה לומר לך משהו. :יואב גינאי

 אתה מרוצה? :רוד לבנמ

 זה לא שאלה של מרוצה. )מדברים ביחד(.  :יואב גינאי

 ... :דובר

רגע, רגע יקירי, או שעוד שבוע אתה יכול לבוא עם משהו שאתה באמת  :נמרוד לב

 רוצה? אתה מבין?

 קודם כל אני חושב. :יואב גינאי

 זה אפשרויות בשבילך. :נמרוד לב

וח הסתיו שהוא לוח, הכנו את לוח הסתיו שהוא אנחנו הכנו לוח את ל :יואב גינאי

לוח שיש הרבה הרבה מאוד חידושים, ובנינו אותו כך שנקבל גם את החומרים 

 מ...

 זה לא הנושא. :אמיר גילת -יו"ר

 אבל הוא שאל אותי אז אני פשוט מסביר. :יואב גינאי

  לא על הסתיו. לא, הוא שואל על אוגוסט ספטמבר :אמיר גילת -יו"ר

בסדר אבל אני רוצה להסביר למה אנחנו עדיין ביולי אוגוסט אין לנו את  :ב גינאייוא

כמו "היהודים באים" לדוגמה כמו  החומרים החיצוניים שאנחנו רוצים לקבל
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וכך גם  ...על המשפחות, אלה תוכניות שאנחנו נקבל אותם רק לקראת ת התוכני

 בנינו את זה.

 .הבנתי, שאלה, שאלה. שאלה :נמרוד לב

 אתה מרוצה מהלוח ... :דובר

אם אני בא ואומר לך יואב אתה יש לך עכשיו שבוע תבוא לי עם שאלה,  :נמרוד לב

 משהו יותר מזה, יש לך תקציב.

 תשמע אני חושב עם כל הכבוד. :יואב גינאי

בוא יש לך תקציב תבוא עם משהו יותר אטרקטיבי מזה, אתה מרוצה  :נמרוד לב

 מזה?

את הדיון אליך ... אליך יעקב, לדעתי זאת לא  כווןי רוצה ל: אניעקב בורובסקי

השאלה, השאלה היא מה אנחנו כמוסדות רוצים ... ובכל הכבוד אני מעריך 

מאוד, באמת מעריך לא שאני זה, גם את יואב וגם את ההנהלה וכל אחד, 

מה זה תאשרו? תאשרו  ?השאלה אם זה הטעם שאנחנו רוצים כמוסדות לקבל

 שאנחנו מסכימים שזה הטעם שאנחנו רוצים. והתשובה היא...זאת אומרת 

 לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. :יעקב נווה

 בוודאי שאמרת... :יעקב בורובסקי

שלהפיק תוכנית היום תסתכל אתה יודע אמרתי שיפיקו לוח חדש.  :יעקב נווה

שנה, תוכנית חדשה בערוץ עשר מדברים עליה היום מתקצבים אותה היום לעוד 

 לעוד שנה.

 .יסביר לי בכל הכבוד כחבר המוסדות דווקא :יעקב בורובסקי

 כן. :יעקב נווה

 לא קורה אצלנו?זה למה זה קורה בעשר ו :יעקב בורובסקי

 )מדברים ביחד(. ...פה, אנחנו מדברים פה, בוא  עוד שנה מדוברכי  :יעקב נווה

 זה לא קורה? למה זה קורה שם ופה למה זה קורה שם? :יעקב בורובסקי

 קורה, קורה, לעוד שנתיים שלוש מאשרים תוכניות. :דובר

 )מדברים ביחד(. הם עושים קול קורא. :יעקב נווה
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באמת יעקב אל תהיה תמים, אל תהיה תמים, כי לכאורה היית  :יעקב בורובסקי

 צריך...

 אני לא תמים, אני נמצא פה מספיק זמן בשביל... :יעקב נווה

ני לא טוען שאתה לא נמצא מספיק זמן, לכאורה היית צריך א :רובסקייעקב בו

לאשר עכשיו את התוכניות של לפני שנה, אבל זה לא קרה כי סדר העבודה פה 

הוא בעייתי בפני עצמו. אנחנו מדברים עכשיו על ועדת תוכן, האם ועדת תוכן 

רוצה להסתפק במה שהוצג לה? כי אם התשובה היא כן כמו שאתה מציע, זה 

 ...אומר

 לא אמרתי כך, אתה מכניס לי דברים לא נכונים ...  :יעקב נווה

 אם אתה מאשר את זה. ,סליחה :יעקב בורובסקי

לא, אמרתי חבר'ה אני מבקש לקבל את הצעתך שלושה חודשים לתת  :יעקב נווה

 להם לעבוד, שנייה, שנייה...

 זאת לא היתה עצתי, עצתי היא, עצתי היא. :יעקב בורובסקי

 זה מה שאני הבנתי ממך, אז כל אחד מבין אחרת. :ווהיעקב נ

עצתי כבר כמה חודשים היא שאנחנו נהיה בקיץ ייחודיים, הגענו  :יעקב בורובסקי

לקיץ ואנחנו לא ייחודיים, ומסבירים לנו בכל דרך שהיא למה אי אפשר 

להתקדם, ואני אומר אפשר להתקדם. עכשיו במקום העשר שהיינו צריכים 

ומר יש חמש, אז בואו נגיע לחמש, זה הכל. ולכן, ולכן אם נייצר את להיות אני א

, יםהכלים בעשרה ימים הקרובים או אפילו בשבוע הקרוב שהם יהיו מתודולוגי

תשב הגברת מהסקרים הגברת גינדי וישבו אנשי המקצוע וישבו אנשי כל 

ם המערכת וימצו מתוכם את המוצר הכי טוב, אם אני יודע שזה נשען על כלי

 מקצועיים אני מבטל את דעתי ואני מכבד. אז בוא נחכה עוד עשרה ימים.

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

 )מדברים ביחד(. השאלה אם היא תספיק לסיים את זה בשבוע. :דובר

אם אי אפשר, אם אי אפשר, אם אי אפשר ההצעה שלי היא  :יעקב בורובסקי

שקיע שקל אחד באוגוסט ספטמבר ולהשקיע הפוכה, ההצעה שלי היא לא לה

 עכשיו בנובמבר דצמבר, אם אי אפשר.
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 יואב מה אתה אומר? :יעקב נווה

אני אגיד את דעתי, אני חושב שההצעה השנייה שלך היא יותר נכונה,  :יואב גינאי

משום שטלוויזיה צריך לעשות בזמן, כלומר אם אנחנו צריכים לקבל את 

נניח שהיא אומרת שאנחנו צריכים חומרים  ,ולייצר הנתונים שלה בשנייה הזאת

 כאלה או אחרים.

אבל זה בדיוק העניין אני לא רוצה לדבר עם ההנהלה ועם התוכן,  :יעקב בורובסקי

אני רוצה לדבר בינינו, הם שומעים את השיחה. אני לא חושב שמותר לנו לוותר 

בן של האם א יכולת במועל הקיץ, כן? נניח בגלל אילוצי יכולת, נניח שיש בעיה ל

 ...יכולים אלא אילוצי זמן

 .נוזה גם לא קיץ זה גם חגים כמו שאמר :אמיר גילת -יו"ר

לושה חודשים האלה, לכן אני אומר חברים אסור לנו לאבד את הש :יעקב בורובסקי

ובתקווה  ,גרת שהיא תייצר את היותר טוב מתוך הקייםצריך לכפות מס

ו נעשה משהו עוד יותר טוב, נעשה עוד יותר טוב. שבשלושה חודשים הבאים אנחנ

 ... את המסגרת לחזור חזרה למשבצות הקודמות, כן? זה לא להפעיל

כשאתה אומר מתוך הקיים אני מקבל, אבל יחד עם זאת מתוך הקיים  :יעקב נווה

 אני אומר בקיץ התוכניות חייבות להיות הכי קלילות בעולם.

 .תן להם להחליט :יעקב בורובסקי

 ... )מדברים ביחד(.  אולי לא :דובר

שהערוץ הראשון ... זה להביא את שתבוא הגברת גינדי ושתגיד ...  :יעקב בורובסקי

 דן שילון במעגל.

 או שהיא תגיד תנו דוקו הכי... :דובר

 טוב בואו אנחנו חייבים לסיים. :אמיר גילת -יו"ר

אני מסכים, אני ורו, בורו, במסכים עם בורו. )מדברים ביחד(.  , אניאני :לבנמרוד 

מסכים עם מה שאומר בורו, אני חושב שאנחנו לא יכולים לאשר את הדבר הזה 

גם בשבילכם. עכשיו יואב יכול להיות ש... אתה יודע מה? יכול להיות שיש פה 

, אבל איזה שהיא בעיה. אני באופן אישי חושב ומכיר אותך כאיש תוכן, גם אותך

אבל  ... )מדברים ביחד(. אני , תקשיבשיב, תקשיבתקאת יואב באופן אישי. 
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אם היה יואב, יואב, רגע סליחה אני רוצה לסיים. תקשיב, אם היה יושב פה, 

 יושב פה מישהו. יואב.

 כן. :יואב גינאי

אם היה יושב פה מישהו שאני לא חושב שיכול להביא את התוצאה  :נמרוד לב

הביא לנו לוח שהוא מדהים. יש המצוינת הזאת, אוקי? אני חושב שאתה יכול ל

לך את היכולת הזאת, אתה מבין? אני מצפה ממך, יכול להיות שזו הבעיה, יכול 

להיות שזאת הבעיה שאני לי יש ציפיות ממך והציפיות האלה אולי הם לא ... לא 

 יודע, אני יודע שאתה יכול כמו שעשית עד היום אתה יכול להביא איזה משהו.

וב אני מבקש ככה כמו שאמרנו בשבוע הבא אנחנו מקבלים את ט :אמיר גילת -יו"ר

ההחלטה, תביאו, אני מבקש אבל לוח אנחנו מדברים פה על לוח שבעיני הוא לא 

, יש פעם פה קיים, אין לוח של ספטמבר אוקטובר כי כל שבוע שונה מקודמו

איך אתה רוצים  ,ופה חגים. אז תביאו שמונה שבועות אתלטיקהופה שחייה 

ראו השמונה שבועות הקרובים שקוראים להם ספטמבר אוקטובר, ובמקביל שיי

 אנחנו  נתחיל להיערך כבר...

 לא ספטמבר. :דובר

אוגוסט ספטמבר סליחה, ובמקביל אנחנו כמובן נשמח לשמוע על  :אמיר גילת -יו"ר

העתיד, אבל אנחנו מדברים פה כבר שלושה שבועות על לוח שהוא לא לוח, כי 

מתווכחים פה אם כן לעשות את איך קוראים לזה בר, אנחנו לוח שנשהוא 

"אורחים לקיץ" כל יום או לא כל יום כשארבעה ימים בשבוע בכלל יתברר שזה 

שחייה. אז על מה אנחנו מדברים? אז בוא נראה לוח אחרי לוח אחרי לוח שמונה 

. נושא אחרון זה הקולות קוראים, הזאת ואז נקבל את ההחלטה ,לוחות כאלה

 ביקשתם ליום העצמאות ו...?

 ליום העצמאות ולקדם אירוויזיון. :דובר

 יום העצמאות וקדם אירוויזיון. :אמיר גילת -יו"ר

 והפזמון. ופסטיבל הזמר :יוני בן מנחם

 המכביה יש לך. :דובר

 לא, רגע.  :אמיר גילת -יו"ר
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 פסטיבל הזמר ... :דובר

 שנייה רגע, אין לי זמן.: אמיר גילת -יו"ר

 אז תעשה ... )מדברים ביחד(. :ברדו

שנייה רגע, הקולות קוראים אני עוד פעם על בסיס גם מה שקורה  :אמיר גילת -יו"ר

עכשיו ברשות, וגם בהמשך לדיון שהיה היום בהתחלה, איפה זה היה? בוועדת 

לגבי הפקות מקור. אני מציע, יעקב נווה מציע את זה כבר הרבה זמן, למשל  250

אולי השנה לא לצאת החוצה, לקחת את התזמורת הסימפונית ביום העצמאות 

לעשות הפקה פנימית, אל תוציאו עכשיו קול קורא החוצה, יש לנו פה בעיה קשה 

 מאוד עם הקולות קוראים, ואתה רואה שאנחנו עקביים זה לא לערבית. 

 של מה? לא הבנתי מה הבעיה. :דובר

מי כמוכם יודע איזה של קולות הבעיה שאנחנו יש לנו תור  :אמיר גילת -יו"ר

ואנחנו  היום להוציא קולות קוראים חדשים. בעיה ציבורית אים, שאנחנו זהקור

את יום  פה בבעיה אחרת כאן עם הנושא של התקציבים, ולמה לא לעשות

 )מדברים ביחד(. העצמאות פנימי למשל?

 רגע, אנחנו לא מבינים את ההחלטה.  :בן מנחם יוני

למה מוגשת בקשה לקולות קוראים עוד אין החלטה אני שואל,  :אמיר גילת -יו"ר

 כשאפשר לעשות את זה בהפקה פנימית אולי?

הרבה תוכניות אפשר לעשות בהפקה פנימית ואנחנו מוציאים עליהם  :יואב גינאי

 קולות קוראים.

 אפשר לעשות בהפקה פנימית? םאת מה שאמרת :אמיר גילת -יו"ר

 מה? מה? :יואב גינאי

 אפשר לעשות בהפקה פנימית? םאת מה שאמרת :אמיר גילת -יו"ר

תשמע הכל שאלה של תקציב, אם יש תקציב פנימי אפשר לעשות  :יואב גינאי

בהפקה פנימית, השאלה אם מטרתנו כרשות את הדברים הגדולים להוציא 

 , בעיקרון אפשר לעשות את זה.החוצה? זאת השאלה. בעיקרון אפשר להוציא

... ואני חשבתי על גם אני אומר עוד פעם, היה פה דיון קודם  אז :תאמיר גיל -יו"ר

כי היתה פה  250אני רק פה מזכיר את  זה גם בלי קשר לדיון הזה, זאת אומרת
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כאילו שזה מגמתי נגד התוכניות בערבית. אנחנו נמצאים היום במצב שיש טענה 

על זה גם עכשיו,  לנו קולות קוראים רבים שעומדים בתור מי כמוכם יודע, דיברנו

יש לנו בעיה ציבורית לדעתי להוציא קולות קוראים חדשים בטרם טיפלו בקולות 

קוראים הישנים. זה אחד. שתיים, אנחנו שומעים גם בימים האחרונים את כל 

והטענות שיוצא כסף החוצה ושאפשר  העובדים הרחש בחש סביב הנושא של

לעשות בפנים למה לא לעשות  לעשות הפקות פנימיות, אז הנה למה מה שאפשר

 בפנים? )מדברים ביחד(.

 לי אין התנגדות לעשות את זה בפנים ובלבד שיהיה לנו תקציב לזה. :יואב גינאי

 בסדר. :אמיר גילת -יו"ר

 שלא יכולה להתברר בשנייה אחת, תבקש , זאת סוגיהזאת סוגיה :יעקב בורובסקי

שיקיימו דיון. אתה העניין חוות דעת כתובה שינתחו את מההנהלה שתוציא לך 

 רוצה לקיים ... )מדברים ביחד(.

המנכ"ל מה ההחלטה? אמרתי אין רגע, אני לא, שאל אותי לא,  :אמיר גילת -יו"ר

 החלטה, אני מעלה את הנושא.

רגע, רגע, אני )מדברים ביחד(. יש פה, יש פה בעיה של לוחות זמנים.  :יוני בן מנחם

 של לוחות זמנים. יש פה בעיה ,רוצה להגיד משהו

 יש עוד הרבה זמן לאירוויזיון ולפסטיבל הזמר. :דובר

 אין הרבה זמן, זה לא נכון. :יוני בן מנחם

המבקרת הגישה פה דוח ואתם ראיתם כולכם שמהיום שהוצאנו קול  :קבלירו דרור

 קורא לוקח חצי שנה עד ביצוע.

 לא ראיתי את הדוח. )מדברים ביחד(. :דובר

ההחלטה היא ההנהלה תגיש לוועדת התוכן נייר בורו, ו, בור :תאמיר גיל -יו"ר

הפקות פנימיות ולא בהפקות הפקות כאלה בעמדה של היכולת של ביצוע 

 חיצוניות.

אני רק רוצה להסביר אחר כך באים פה בטענות שלא הוציאו את זה  :יוני בן מנחם

אים זה צריך בזמן את הקולות קוראים, אם אנחנו רוצים כן להוציא קולות קור
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להיעשות עכשיו, אז צריך לקבל את ההחלטה מהר לא למשוך את זה משבוע 

 לשבוע לשבוע אחר כך הזמן הולך לאיבוד.

רגע זה פעם ראשונה, רגע זה פעם ראשונה שזה הגיע למפתננו, אנחנו  :נמרוד לב

זה יכול להיות מה שאמיר  ל שכמה ימים תיקחו תתנו לנו איזה.סך הכבמבקשים 

גיות שקיימות בוערות על פניו מראה לנו איזה שהוא פיתרון לכמה וכמה סו מציע

אז אני אומר יש כאן אפשרות, יכול להיות שזה לא הדבר הכי נכון  כרגע לפתחנו,

 לעשות.

 שווה בדיקה. :אמיר גילת -יו"ר

מבקשים בסך הכל מבקשים, אנחנו בסך הכל שווה בדיקה. אז אנחנו  :נמרוד לב

 או תגידו לנו תשמעו ... )מדברים ביחד(.כמה ימים שתבו

 , נמרוד. )חילופי דברים(.משותפת נמרוד אנחנו קבענו פגישה :דובר

, יש לך והפזמוןיש לך לא רק יום העצמאות, יש לך את פסטיבל הזמר  :יוני בן מנחם

 את קדם אירוויזיון. יש פה הפקות שהערוץ הראשון לא יכול להרים אותם לבד.

 ממה שאמרת. זה הפוך אבל :נמרוד לב

 למה? )מדברים ביחד(. :יוני בן מנחם

זה לא הנושא. אני מבקש ... זה לא הדיון היום, נמרוד  טוב :אמיר גילת -יו"ר

 את הנייר.טוב תגישו )מדברים ביחד(. 

 בכל מקרה לא נוכל להפיק את שלושתם. :דובר

 מה נייר על מה? אני רוצה להיות יותר ספציפי. :דובר

על היכולת של רשות השידור להפיק בהפקות פנימיות את  :מיר גילתא -יו"ר

 חוץ. התוכניות המבוקשות בהפקות

 סליחה יש לי פה, שנייה, שנייה יש לי פה. )מדברים ביחד(.  :יעקב נווה

 : חבר'ה.אמיר גילת -יו"ר

בשלושה נושאים דנים פה אבל  ידעתי שאני מקבל לוחאני  ,רק שנייה :יעקב נווה

 . זה נדחה בגלל שיש לנו עכשיועצמאות ופסטיבל הזמר אירוויזיון,שזה  נוספים

 והיינו צריכים אני מבקש לדעת דבר אחד, האם הגעתם מוכנים עם זה ,ועד מנהל

, אם כי אם אנחנו ?להחליט היום מה אנחנו הולכים לאיזה כיוון אנחנו הולכים
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קבוע דוחים, דוחים, את זה אנחנו עושים באופן אנחנו דוחים ודוחים ודוחים, 

... יואב אתם תכננתם להגיע לפה ולא  90 -דוחים כל דבר נשאר לדקה ה

 לגבי... מגובשים? זאת אומרת הגעתם לפה מגובשים

 אנחנו רצינו... בוודאי, ודאי. :יואב גינאי

 ... :יעקב נווה

 עכשיו, לא עכשיו. לא :אמיר גילת -יו"ר

 .סליחה :יעקב נווה

 ני מצטער.: אאמיר גילת -יו"ר

 אני נורא מצטער אני לא מקבל את זה. :יעקב

 גם אני מצטער, יש החלטה. :אמיר גילת -יו"ר

לא מקבל את זה, אין מצב שנדון שעה שעתיים על הלוח שדנים עליו  :יעקב נווה

 שלוש פעמים ודברים חדשים לא דנים עליהם, איזה מן פרצוף יש לנו?

 גבלות של...בסדר אבל אנחנו במ :אמיר גילת -יו"ר

יש מגבלה יש מגבלה, אני מבקש שיואב יציג את הלוח, את הדברים  :יעקב נווה

 החדשים.

 ...טוב חבל על :אמיר גילת -יו"ר

 לא אני נורא מצטער. :יעקב נווה

יותר מהיר יהיה לי שתציג מאשר  בשתי דקות,טוב תציג  :אמיר גילת -יו"ר

 הוויכוח, בבקשה. )מדברים ביחד(. 

 לוח?ה מה :וברד

 קולות קוראים, קולות קוראים.ה :אמיר גילת -יו"ר

 אתה מדבר על הקולות קוראים? :יואב גינאי

 : כן.אמיר גילת -יו"ר 

אנחנו רוצים להוציא שלושה קולות קוראים לשלושה אירועים שצפויים  :יואב גינאי

ו , אם אנחנ2014, זה הקדם האירוויזיון שצריך להיות באזור פברואר 2014בשנת 

רוצים להתחיל בתהליך צריכים לגלגל אותו כבר מעכשיו על מנת שנוכל, אנחנו 

ליצור אלמנטים חדשים, שילוב באינטרנט, יוטיוב וכו' לגבי גם רוצים השנה 
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בחירת השירים. אנחנו צריכים זמן לצורך הדבר הזה. קל וחומר חברת הפקה אם 

 הסיפור. וכאשר תקבל כזה דבר היא תצטרך זמן כדי להכין את כל

 יש לאשר דבר כזה היום שיצאו לדבר עם זה? איזה בעיה :יעקב נווה

 : אנחנו רוצים את זה פנימי.דובר

 חבר'ה הרגע דיברנו על זה, אמרנו ... )מדברים ביחד(. :נמרוד לב

 בחוץ. )מדברים ביחד(.אחוז אנחנו בין ...  80רק שנייה, זה לא יעלה חצי כי  :דובר

אנחנו לא אומרים לא, אנחנו מבקשים ויש תשובה, שאלה אבל שאלת  :נמרוד לב

  לקבל תוך כמה ימים.

 למה בתוך כמה ימים? הם באו מגובשים. :יעקב נווה

לא יקרה  ,סליחה זה דיון ראשון על הדבר הזהסליחה זה פעם ראשונה,  :נמרוד לב

 כלום אם נחכה שלושה ארבעה ימים.

 ם לחכות? בואו נחליט.עוד פעם לחכות? כל דבר צריכי :יעקב נווה

 יעקב זה דיון ראשון על הדבר הזה, זה דבר שלא... :נמרוד לב

 אני אומר לפרוטוקול אנחנו טוחנים מים בלי סוף. :יעקב נווה

 ..., יכול להיות שיכול להיות נבוא ונאמרהם יביאו לנו נייר, אנחנו  :נמרוד לב

לגבי הפקות פנימיות  אני מנסה להבין את המדיניות של המוסדות :יואב גינאי

וחיצוניות, כי עד עכשיו הבנתי שהמטרה היא להוציא הפקות החוצה, אם 

המטרה היא לעשות הפקות בתוך הבית הסיפור אחר, צריך גם לחזק תקציב 

 הבית.

 ...דובר אני מזכיר לכם שכשעלה הנושא :אמיר גילת -יו"ר

ל את ההמלצה שלכם, ... ברור שאנחנו רוצים להגיע לקב חבר'ה :יעקב בורובסקי

לא בשנייה ו חסרונות תשימו את זה על השולחן, תראו לנו יתרונות תראו לנ

האחרונה ולא בצורה הזאת. אני גם אם תגיד לי עכשיו מאה דברים אני לא רואה 

 נייר ואני לא רואה מספרים, אני לא יודע...

 ...חודשייםעוד בעוד שבועיים ועדת התוכן ב :יעקב נווה

יעקב כשיש נושאים שאתה אוהב לדחות אתה דוחה ואללה בלי עין  :בסקייעקב בורו

 הרע.
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לתת להם לעבוד, אני תמיד תמיד אני אומר  אני לא, אני פשוט בקטע :יעקב נווה

 . אומר תן להם לעבוד

 ... אני סומך על  :דובר

 עם התוכניות הראויות, עם לוח ראוי.לתת להם לעבוד  :יעקב נווה

אוקי תודה, נושא אחרון לצערי גם יהיה על רגל אחת אבל הטקס  :אמיר גילת -יו"ר

בקשה לאיזה  250 -הגיע היום ל .ביום חמישי, זה נושא המכביההוא פתיחה 

, זה מגיע לפה עכשיו מפני 250 -שהיא עסקת ברטר עם חסויות, זה לא נדון ב

לזה  שהיה דיווח בוועדת תוכן שהמכביה תהיה ללא עלות כספית, ולכן מאחר ויש

עלות והוועדה אישרה את המכביה בהנחה שאין לזה עלות כספית אני מביא את 

זה שוב לידיעת הוועדה. איפה נסטלבאום? אז מישהו יכול להתייחס פה 

 מההנהלה?

 כן, אני אציג בקצרה. :אורי רון

פה, , חסויות לא מעניין אותי לא אבל אני מדבר לא על דיווחים :אמיר גילת -יו"ר

 העלות, על העלות. מעניין של

 אני לא מדבר על החסויות, אני מדבר על מתווה... :אורי רון

 , על העלות.על העלות: אמיר גילת -יו"ר

 על העלות. :אורי רון

 : כן.אמיר גילת -יו"ר

 ... עסקת הברטר בפעם הקודמתהשווי הכולל ב :אורי רון

דת תוכן דנה במתווה וע, אני מדבר על התוכן, אנחנו ועדת תוכן :אמיר גילת -יו"ר

דיווחה ההנהלה שהמכביה היא ללא עלות כספית, אנחנו לא  .של המכביה

נכנסים עכשיו למתווה של הברטר. נסטלבאום לגבי המכביה זה חוזר לפה 

, דווח לוועדת תוכן שהיא ללא עלות כספית והיום הגיעה 250 -התחלנו בזה ב

כסף. אתה יכול  והשהיא שולאשר איזה שהיא עסקת ברטר  250 -בקשה ל

 להתייחס כרגע לעלויות של המכביה?
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אני יכול להגיד לך שהנהלת המכביה לקחה על עצמה להפיק את  :משה נסטלבאום

כל הדברים, והיא הסכימה לתת לנו את מרבית הדברים הנחוצים לשידור. אני 

 מוכן לבדוק מה המסמך אם תראה לי אותו ואני ...

שהם ישלמו לנו בשביל להעמיד את כל הצוות הטכני  אלף שקלים 65כולל  :אורי רון

 בהפקה שלנו.

 טוב המכביה אתה מדווח לנו היא ללא עלות כספית? :אמיר גילת -יו"ר

 כרגע כן. :משה נסטלבאום

תבדוק עם ... למה אתה אומר כרגע? אתה שואל אותי? תשאל את  :יוני בן מנחם

 ? להאנשים שכפופים אליך, אתה שואל את המנכ"

 : טוב, לא, לא.אמיר גילת -"ריו

מדברים )את ראש מדור הספורט.  תשאל את הבן אדם שכפוף אליך :יוני בן מנחם

 ביחד(.

 אם זה ללא עלות כספית ... :דובר

 כי יש שמה קומבינה של א... :דובר

 ...  אם זה ללא עלות כספית זה :דובר

 טוב אני נועל את הישיבה. :אמיר גילת -יו"ר

 אין החלטה? רגע אבל :דובר

 : אין החלטה ... מה אתה רוצה להחליט? )מדברים ביחד(. אמיר גילת -יו"ר

 


