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אנחנו פותחים את ישיבת ועדת התוכן. הנושא  אמיר גילת:היו"ר, 

הראשון שעל סדר היום הוא הצטרפות רשות השידור להליך בבית הדין להגבלים 

עסקיים, בנושא אישורה של תל"י כהסדר כובל ואת תנאי פעילותה. אני אסביר, 

יושבים פה בפורום של ועדת תוכן כיוון שמיד ההנהלה תציג את הבקשה, אבל אנחנו 

שזו הפלטפורמה הקרובה ביותר שמצאנו, של המוסדות. על פי חוות הדעת המליאה 

אמורה הייתה לדון בנושא הזה. מכיוון שלכנס את המליאה בהתראה כל כך קצרה 

היה בלתי אפשרי, בעצה אחת עם הלשכה המשפטית הלכנו על המתווה של פניה 

מליאה, להציג להם את הנושא. הזמנה של כל אחד מחברי בכתב לכל חברי ה

המליאה להשתתף עכשיו בישיבת ועדת התוכן כדי לדון בנושא הזה, אפשרות 

להצטרפות טלפונית לישיבה כדי לשמוע הסברים נוספים; ועל הקו נמצא נמרוד לב 

וגם קובי אוז, וזה בנוסף לחברים שנוכחים פה בחדר. אני אציין את שמותיהם 

 רוטוקול: אסתי אפלבאום, נגיסט מנגשה, דבורה הנדלר, דוד חיון ואנוכי.לפ

 בבקשה, מי מציג את זה מטעם ההנהלה? המנכ"ל? 

אני אציג רק את העניין המשפטי העיקרי, שזה מה  :ליאת בלום

שעומד בפנינו, אבל כן אני מצפה שאחר כך ההנהלה תגיד את עמדתה, כי יש פה 

 עניין רק משפטי, יש לו גם היבטים ציבוריים.בומים שתמכו בזה. זה לא 

תל"י היא אגודה שמייצגת את התסריטאים ואת  

. עד כה הם 2012הבמאים. זאת אגודת גבייה. יש לנו הסכם שהסתיים בסוף שנת 

עבדו ללא אישור של הסדר כובל. כרגע הם הגישו בקשה לרשות להגבלים עסקיים 

בר כרוך במתן תנאים להסדר הזה. השאלה כובל, ובין היתר הד שיכירו בהם כהסדר

שעומדת בפנינו זה האם רק להציג את עמדת הרשות, או לחילופין להצטרף להליך. 

אני אסביר ממש בקצרה את ההבדל. אני הייתי ביום חמישי בפגישה ברשות 

להגבלים לעסקיים, בין היתר יש תמיכה של גופים משדרים להכיר בתל"י, אבל הם 

ה להם אפשרות להיות חלק מקביעת התנאים. יש כמה גופים כן מבקשים שתהי

. פחות או יותר כולם 10, זכייניות, קשת, רשת, ערוץ YES ,HOTמשדרים, יש את 

נמצאים בסטאטוס שלנו, מתלבטים להתנגד, לתמוך, להצטרף להליך. כרגע הרשות 

יכול  עוד לא הציגה עמדה ברורה האם הם יאשרו אותם כהסדר כובל או לא, ולכן 
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בהחלט להיווצר מצב שיאשרו אותם כהסדר כובל ויקבעו תנאים לרישיון, כשאנחנו 

חושבים שחשוב מאד שנהיה חלק מההליך, מכיוון שאז נוכל להשפיע על אותם 

תנאים. בעצם אם לא נהיה חלק מההליך, אז מה שיתקיים ביום חמישי כשימוע, 

זאת אומרת בשלב הזה הם  שבו אני הצגתי את עמדת הרשות, מסיים את התהליך.

שומעים את כל גופי השידור, שומעים את תל"י ונותנים החלטה. היה והם יחליטו 

לא לאשר כהסדר כובל, יכול להיות שיתנהל הליך בבית הדין להגבלים עסקיים, אבל 

אנחנו כבר לא נהיה חלק מההליך. אנחנו כלשכה משפטית חושבים שחשוב שנהיה 

בים שאם יאשרו אותם כהסדר כובל, ישנה חשיבות רבה חלק מההליך. אנחנו חוש

לחוק רשות השידור,  38לתנאים שייקבעו, בין היתר יהיו לזה השלכות על סעיף 

שקובע שכשאנחנו מזמינים יצירה הזכויות הן שלנו; על תנאים כמו סעיף תל"י, 

שהם דורשים לשלב בכל הסכמי ההפקה, ואנחנו מאמינים שיש לו גריעה מזכויות 

 הרשות. 

 מה זה הסעיף? :דבורה הנדלר

סעיף תל"י אומר שזכות הבמאי/התסריטאי  :ליאת בלום

נשארת בידיו, לצורך קביעת תמלוגים בלבד. אנחנו מעריכים שלאורך השנים יש לזה 

 משמעות ... בזכויות. 

הלו? אנחנו לא שומעים. אנחנו לא שומעים את כל  נמרוד לב:

 מה שהיא אומרת.

בתמצית, הלשכה המשפטית ממליצה לרשות  גילת:אמיר היו"ר, 

השידור להצטרף להליך שמתנהל בבית הדין להגבלים, עקב פנייה של תל"י. אם לא 

לגבי התנאים שיקבע, אם יקבע, כאשר יקבע, בית  SAYנצטרף, הרי שלא יהיה לנו 

הדין להגבלים באשר לתל"י כהסדר כובל. אם נצטרף, קולנו יישמע גם כן במהלך 

 יך הזה ולא נקבל דברים כהחלטה מוגמרת. ההל

 מי נמצא בהליך הזה נגד תל"י? :נמרוד לב

זה לא הליך נגד תל"י. תל"י פנתה להגבלים  ליאת בלום:

העסקיים בעקבות כמה וכמה גופי שידור שאמרו שזה לא תקין שהם פועלים ללא 

מדובר  הסדר כובל. בעצם השאלה שעומדת בפני הרשות להגבלים עסקיים, זה האם
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במונופול או לא. על מנת שיהיה ברור שיש להם הסדר, וגם אם הם, לכאורה, נופלים 

כמונופול הם פועלים בצורה חוקית, הם פנו בבקשה שיכירו בהם ויתנו להם רישיון. 

יש מונופול שהם מתירים אותו ברישיון מסודר, בין היתר בתנאים או שלא בתנאים. 

רשות. השאלה שעומדת עכשיו בפני המוסדות, זה עכשיו, אנחנו הצגנו את עמדת ה

האם לאפשר לנו גם להצטרף להליך. ככל שלא יוכר ההסדר הזה, יכול להיות שתל"י 

 תמשיך להליך בבית הדין, ואז אנחנו יכולים להיות חלק מההליך. 

 ומה דעתך, שכדאי לנו ללכת על זה? :קובי אוז

 אנחנו בעד, כן.  ליאת בלום:

יתרון ללכת על ההליך הזה? שלנו, של רשות מה ה :נמרוד לב

 השידור כמובן. 

היתרון הוא שאתה תהיה מעורב בהליך הזה,  :ליאת בלום

ותוכל להשפיע גם על התנאים. ככל שהם יאושרו כהסדר כובל, תהיה לך אפשרות 

גם להשפיע על התנאים שבהם הם יפעלו. לדוגמא, הפדרציה ואקו"ם פועלים בהסדר 

ד מהתנאים שיש לפדרציה ולאקו"ם, זה שאם אתה כבר שילבת את שניתן להם. אח

היצירה בתכנית שלך, גם אם אחר כך הוצאת את אותה יצירה מהרפרטואר, אי 

נסעת. -נגעת-אפשר לחזור אחורה מבחינת התכנית שלך. מה שנקרא עיקרון הנהגת ה

פדרציה, זה לדעתנו תנאי שככל שתל"י תאושר, הוא חייב להיות, בדומה לאקו"ם ול

 תנאי מההיתר שלה. 

יכול להיות שלא שמעתם את מה שהיא אמרה  אמיר גילת:היו"ר, 

קודם, שהיא, ליאת, הופיעה ביום חמישי בפני הממונה על ההגבלים, פרשה את 

עמדת רשות השידור. אם לא נצטרף להליך, אז בכך בעצם תם חלקה של רשות 

 השידור בהליך. אנחנו נהיה פסיביים. 

יכול להיות שהם ירצו הבהרות, אבל לא יהיה לנו  :וםליאת בל

SAY  .אמיתי 

 כן, אמרתי יכול להיות.   אמיר גילת:היו"ר, 
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אז כן, יהיו הוצאות.  –השאלה לגבי הוצאות  :ליאת בלום

ליטיגטור מומחה בתחום, שאנחנו צופים שככל שיהיה הליך, ההוצאות הן בעיקר ל

 - - -אנחנו נדרש לשירותיו, כי אנחנו לא 

 תעריכי.  :דוד חיון

אין לי מושג. זה מאד תלוי. יכול להיות שההליך  :ליאת בלום

הר, יכול להיות שיהיו התנגדויות, זה תלוי בהמון פרמטרים. יכול ייגמר מאד מ

 להיות שזה הליך שייגמר ממש מהר. עוד שאלות?

 אתם רוצים עוד להעיר משהו? אמיר גילת:היו"ר, 

חד. אני קראתי את הבקשה שלהם, רק משפט א :ערן הורן

של תל"י, וההתרשמות שלי מהבקשה היא, שאם לא נוכל להשפיע על התנאים, 

תהיה לזה השפעה כלכלית לא רק על תל"י, אלא על משאים ומתנים אחרים עם 

אגודות גבייה אחרות. דוגמא אחת קטנה בשביל לסבר את האוזן: הם הכניסו 

יים מלומדים, שלפיהם הם רוצים לקבל את בבקשה שלהם כל מיני מאמרים כלכל

התמלוגים כאחוז מההכנסות. אנחנו נאבקים כדי שבכל ההסכמים החדשים זה 

למפסם ולא אחוז מההכנסות. ניכר כי יש לרשות השידור הכנסות שבכלל לא יהיה 

רלבנטיות לאותן אגודות גבייה,  ולכן אנחנו חושבים שמאד מאד חשוב שרשות 

 התהליך, ותנסה להשפיע עליו. השידור תהיה בתוך

 אז מי בתהליך הזה, כל הגופים האחרים? :נמרוד לב

כרגע עוד לא ברור, גופי השידור צריכים להחליט  :ליאת בלום

 30באוקטובר, אם אני לא טועה, אז בעצם ייתמו  15-ל 12-כמונו עד משהו בין ה

ני יכולה הימים ממועד פרסום ברשומות של הבקשה שאפשר להצטרף להליך. א

להגיד שאני יודעת לגבי זכיינית אחת שמנהלת בדיוק דיון דומה, ויש סיכוי טוב 

 שהיא תצטרך. מעבר לזה אני לא יודעת מה הסטאטוס. 

התחושה שלי היא שיש פה איזה עניין שהוא שונה  :קובי אוז

בין הרשות שלנו שהיא רשות ציבורית לבין הרשויות הנוספות. אני מרגיש שאולי 

ת עמדה בעניין הזה מול יוצרים, היא לא התפקיד שלנו. כאילו אנחנו אמורים נקיט
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להיות ניטראליים ולקבל את מה שהשוק מחליט. זאת התחושה שלי. אבל השאלה 

 האם יהיה הליך גם אם אנחנו לא נצטרף? זה מה שמעניין אותי. 

אני מסכימה איתך שאנחנו שונים משאר הגופים,  :ליאת בלום

לה להגיד את העמדה שלי. אני כמובן לא מתיימרת להחליט במקום אני רק יכו

המליאה, אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא באמת שונה ואני חושבת שבגללו 

אנחנו חייבים להיות שם. אני מסכימה עם הרישא, חולקת על הסיפא. דווקא בגלל 

ן, חייבת זה אנחנו צריכים להסביר שאגודת גבייה כזו, שפועלת בשוק כל כך קט

לעשות את זה בתנאים שמאפשרים גם לגופי השידור לתפקד בתנאים שלו יסכלו 

בסופו של דבר את השידור. זה במובן הכללי. במובן היותר ספציפי, לנו יש את סעיף 

שלא קיים באף רגולציה של אף גוף משרד אחר. דווקא אצלנו חשוב מאד  38

מסחרי, אלא בגוף -דובר בגוף רווחישהזכויות יישארו בידי הרשות, מכיוון שלא מ

שבא לשרת אינטרס ציבורי. אז אני מסכימה איתך שיש לנו תפקיד אחר, אני חולקת 

 על התוצאות. 

מצד שני, ברגע שהזכויות נמצאות ברשות, בהרבה  :קובי אוז

פעמים מדובר במרתפי הרשות וזה לא משודר וזה לא יוצא החוצה לשוק בצורות 

זאת אומרת אם אתה בא לקנות ... מרשות השידור ולהוציא את אחרות. זה דבר ... 

זה החוצה, המחירים לא מאפשרים בכלל שידור. ככה שבאופן מסוים, אני לא בטוח 

 אם הציבור מרוויח מזה, כשזה נשאר במרתפי הרשות. זה מה שמטריד אותי. 

 - - -אם תל"י תקבע שבשום מצב  :ליאת בלום

גה שלך לאינטרס, אבל לא יוצא אני מבין את הדא :זאוקובי 

מצב שרשות השידור דואגת לאינטרס של הציבור, אלא היא דואגת לאינטרס של 

עצמה, כי אם היא הייתה דואגת לאינטרס של הציבור, אז הרבה דברים שנמצאים 

בארכיון היו יוצאים החוצה ואפשר היה להשתמש בהם בכל מיני הזדמנויות, וזה לא 

 קורה כרגע.

דווקא אם כל שידור שלך יהיה כרוך בתשלום לעוד  :םליאת בלו

אגודה, לעוד יוצר, דווקא במצב הזה הסיכוי שאתה תצליח לתת ליצירה שלך עוד 

ועוד שימושים, הוא יותר נמוך. אחד מהטיעונים שלנו הוא, שבעצם עם ריבוי 
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האגודות וריבוי היוצרים, אנחנו בעצם מגיעים למצב שאנחנו לעולם לא יכולים 

המשיך את חיי היצירה, במיוחד בעידן דיגיטאלי. אחד מהדברים שאנחנו מנסים ל

להשיג מתל"י, זה שאנחנו כן נשלם להם, אבל שלא יחייבו אותנו להכניס סעיפים 

אני חושבת שדווקא אם הרשות להסכמי ההפקה שלנו, שגורעים את זכויות הרשות. 

, היא  תוכל לעשות איתם תצליח לשמור על זכויות מלאות במרבית היצירות שלה

 שימושים נפלאים אחרים. 

 זה טיעון מעולה.  :קובי אוז

 אני שמחה. ליאת בלום:

אוקיי, חברים, יש מישהו שרוצה להתייחס?  אמיר גילת:היו"ר, 

 דבורה?

ליאת, לך כבר יש איזה קו ברור, איך את היית  :דבורה הנדלר

 רוצה להוביל את התהליך הזה?

לא עשינו קו ברור מהסיבה הפשוטה האמת ש :ליאת בלום

שחשוב לנו נורא לראות מי עוד יצטרף. יש משמעות מאד גדולה לאיזה גופי שידור 

יצטרפו. אנחנו כולם כרגע, כמו שאני לא מוסרת מידע על הרשות, אז גם הם לא 

מוסרים. אני יכולה להגיד שהליטיגטור שמייצג אותנו, מייצג גם גופי שידור אחרים 

ים במצב מאד דומה לשלנו. אני כמובן לא יכולה למסור עוד פרטים, כי והם נמצא

הוא חב להם סודיות, אבל הוא מומחה בתחום והוא בהחלט תומך במהלך הזה. 

זאת אומרת גם מבחינתנו, ודרך אגב זאת גם הסיבה שהסכמנו שיהיה ייצוג זהה לנו 

משותף. זאת אומרת ולגופי שידור אחרים, מכיוון שאנחנו חושבים שהאינטרס הוא 

אין לי כאן איזה שהוא ניגוד עניינים שמטריד אותי, ההיפך. אני חושבת שככל שגופי 

 - - -השידור ישכילו לעבוד בשיתוף 

 זאת אומרת שהוצאות המשפט יחולקו בין כולם? אמיר גילת:היו"ר, 

תלוי. אם יהיו טיעונים שאנחנו לא נסכים עליהם,  :ליאת בלום

ת זה כמובן. אבל דווקא זה מוכיח שאנחנו כן רואים בזה עין בעין, אז אנחנו נפצל א

ימים זה יתבהר, כי כולם יצטרכו  10לפחות לגבי חלק מהגופים. אני מאמינה שתוך 

 להצהיר אם הם מצטרפים או לא.
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 אוקיי. דיון, הצבעה?  אמיר גילת:היו"ר, 

אני מסכים עם ליאת שאנחנו צריכים להישאר ולא  :דוד חיון

מוד מהצד. אנחנו לא יכולים לעמוד מן הצד ולשמור על האינטרסים של הרשות לע

והאינטרסים של הציבור, ואנחנו צריכים להצטרף להליך. בלי קשר לנושא המהותי, 

בנושא הכספי אני חושב שמתי שהוא צריכים לראות אם אנחנו לא מתחילים 

 - - -זה מתחיל להגיע להיסחף שם בהוצאות של ההליך הזה וכדאי ליידע אותנו אם 

 תקבע סכום. תקבע תקרה. :ליאת בלום

 לא פה אבל, זו בעיה בוועדת תוכן.  :דוד חיון

 לא, זה וועדת תוכן בשבתה כמליאה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 הייתה שאלה אם ליאת יכולה אולי להעריך.  דוד חיון:

אני רק יכולה להציע שבואו נסיים, יש לנו פשוט  :ליאת בלום

עכשיו להצטרף להליך כי אנחנו במניין ימים. ברגע שנצטרף ונראה מי עוד, אז לחץ 

נוכל לתת איזו שהיא הערכה כללית. אחרי שנצטרך אני אוכל להעריך יותר נכון את 

 הסיכוי בתיק, ולהציג תקציב. 

 - - -בסדר, רק תזכרו ל  :דוד חיון

 להציג תקציב, כן.  ליאת בלום:

 דבורה?  אוקיי. נגיסט, בסדר מבחינתך?טוב,  אמיר גילת:היו"ר, 

 בעד. דבורה הנדלר:

 כן? –קובי ונמרוד  היו"ר, אמיר גילת:

 אנחנו רוצים לדעת מה המצב בחדר, לא שמענו.  קובי אוז:

 רוב מוחלט. פה אחד.  היו"ר, אמיר גילת:

 אם הוחלט פה אחד, אז אני נמנע.  קובי אוז:

 אוקיי, נמרוד? היו"ר, אמיר גילת:

 גם הוא נמנע. י אוז:קוב

טוב, בסדר. אתם נשארים איתנו להמשך הדיון  היו"ר, אמיר גילת:

 בינתיים? טוב, אני רק אסכם את הנושא הזה. 
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 נמרוד רוצה לשאול שאלה.    קובי אוז:

 כן, מה רצית להגיד?  היו"ר, אמיר גילת:

רצית לשאול למה תל"י לא הוזמנו להציג את הצד  נמרוד לב:

 שלהם.

הם הוזמנו ויוזמנו. פשוט הם אמורים היו להופיע  ר, אמיר גילת:היו"

היום אפילו בישיבת ועדת התוכן, רק העדפתי לנצל את הזמן לטובת הנושא הדחוף 

 הזה, והם יוזמנו לוועדה הבאה. 

אבל אני חושב שלנושא כזה צריך להזמין ... ...  נמרוד לב:

 ולשמוע את כל הצדדים, כדי להבין במה מדובר.

בנושא של ההצטרפות שלהם הם לא יכולים להיות  היו"ר, אמיר גילת:

 בזמן שאנחנו דנים בזה.

הם יכולים לבוא ולהציג את העמדה שלהם באופן  ליאת בלום:

 כללי לרשות השידור. 

כן, בסדר. נמרוד, בלי קשר להחלטה של היום, הם  היו"ר, אמיר גילת:

נו גם בעבר, ואפילו אני אומר, היו יוזמנו להציג את עמדתם, כפי שהם כבר הוזמ

אמורים להיות היום, רק בינתיים נכנסה בקשת ההנהלה עם סד זמנים מאד מאד 

 צפוף, של צורך במתן תשובה תוך ימים ספורים. 

 טוב, עוד דבר ... עד .... נמרוד לב:

אי אפשר לשמוע אתכם. אני מעביר לנילי את  היו"ר, אמיר גילת:

מהדיבורית ומהדיון. תגידו לנילי את מה שרציתם להגיד השפופרת ומוריד אתכם 

 ואני ממשיך בדיון.

, נורית, -טוב, חברי ועדת התוכן מאשרים ברוב של 

 את יודעת במה מדובר? 

 לא.  לוי:-נורית ירדני

טוב, תשאל אותה בינתיים. חברי ועדת התוכן  היו"ר, אמיר גילת:

 מאשרים. קראת את החומר על תל"י בבית?

 כן, לא בבית, בדרך מירושלים לתל אביב. לוי:-ירדני נורית
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לא חשוב איפה, העיקר שקראת. בעיקרון פה כולם  היו"ר, אמיר גילת:

 בחדר מצטרפים, אז את מוכנה? אוקיי. 

כן, זה נראה. זה לטובת היהודים, לא? זה  לוי:-נורית ירדני

 לטובתנו?

וכחים בחדר, אוקיי. ששת חברי ועדת התוכן הנ היו"ר, אמיר גילת:

השמות שהקראתי בהתחלה בתוספת נורית ירדני שהצטרפה, מאשרים את בקשת 

ההנהלה. אני מוסיף לכך את אישורו של יוסי דרמן, שניתן במענה לחברי המליאה, 

 ואנחנו ממתינים עד מחר בבוקר, שזה המועד שאופשר לחברי המליאה להגיב. 

 ובמליאה נקבל תקציב. נגיסט מנגשה:

 כן.  מיר גילת:היו"ר, א

 תכניס את זה בבקשה. נגיסט מנגשה:

הלשכה המשפטית מתבקשת, יחד עם סמנכ"ל  היו"ר, אמיר גילת:

 כספים, להעביר למוסדות, כשניתן יהיה, הערכה תקציבית לגבי עלות ההליך. 

 בסדר. ליאת בלום:

 טוב, עד כאן בנושא הזה.  היו"ר, אמיר גילת:

 עד כאן, נילי? ליאת בלום:

 נמרוד, אנחנו נחזור אליך. י:ניל

עמידת רשות השידור  –הלאה. הנושא הבא  היו"ר, אמיר גילת:

להגיע, כי אי אפשר לשמוע אותם במחויבויות בחוק הפקות מקור. שישתדלו 

 בטלפון. 

בדים באמת בכדי לעמוד בדרישות טוב, אנחנו עו יוני בן מנחם:

זה. המנכ"ל מרכז בעצמו את של החוק. עשינו כמה צעדים כדי לקדם את הנושא ה

כל ההתקשרויות שבאו במשא ומתן, וצווארי הבקבוק, כפי שאני אבקש מערן לפרט, 

הם בעיקר בלשכה המשפטית ואצל שוש חזות. זאת אומרת שברגע שיסתיים המשא 

ומתן, נשקיע עבודה כדי להביא את ההסכמים לכדי כלל חתימה. זו פחות או יותר 

 ש מערן להציג את זה.התמונה הכללית. אני אבק



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

06.10.2013 11 

ערן, עם דגש על ההתקדמות שחלה מאז הישיבה  היו"ר, אמיר גילת:

 הקודמת.

 אפשר להרחיב קצת? נגיסט מנגשה:

כן, אני אסביר למי שלא היה, בסדר. אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

מקיימים מעקב אחר העמידה של רשות השידור בחוק ההתקשרויות להפקות מקור. 

 70.2סכום של  2013החוק רשות השידור צריכה להוציא בשנת  כידוע לכם על פי

מיליון שקלים, כשמפורט  ששני שלישים מהסכום צריכים להיות בסוגה עילית. יש 

גם כל מיני מגבלות לגבי שעות שידור, זה לא רלבנטי כרגע. זה מבחינת החוק. 

קבעו מבחינת התמהיל, הוא עדיין מופיע על הלוח. זאת אומרת זה התמהיל ש

מיליון. והנדבך השלישי הוא נדבך שקשור  70-המוסדות מבחינת איך מחלקים את ה

לנוהל, כשהחלוקה בין קולות קוראים לבין הצעות יזומות, שגם פה בפעם שעברה 

כרגע, עד שינוי  50-50בדקנו את העמידה בסעיף הזה של הנוהל. זה אמור להיות 

עמידה   -ם לבדוק. זאת אומרת א' הנוהל. ואלה ארבעת הפרמטרים שאנחנו צריכי

קולות  –התמהיל, וד'  –באחוז הסוגה העילית  מתוך הסכום. ג'  –בסכום, ב' 

 קוראים מול הצעות יזומות. בבקשה. 

זה לא כל התמונה. בישיבה הקודמת, חשוב שמי  דוד חיון:

שלא היו ידעו, היו טענות קשות של הלשכה המשפטית בעניין ניהול המשא ומתן 

ניין חשש כבד מאד שלא נעמוד בחוק. עקב כך, אני הבנתי שזה מתחיל להיות ובע

מיושם, אני הצעתי שהמנכ"ל אישית ישתתף ברמה יומיומית בניהול המשא ומתן. 

של הלשכה המשפטית לגבי מי שמנהל   -ולא ניכנס פה לשמות  -היו טענות קשות גם 

בלה הצעתנו וגם המנכ"ל את המשא ומתן, מנהלים, ובעקבות כך אני הבנתי שהתק

וגם סמנכ"ל הכספים נכנסו הרבה יותר לעובי הקורה של המשא ומתן. אני טועה 

 במשהו?

רק להבהיר שהטענות לא היו פרסונאליות, הן היו  ליאת בלום:

  - - -בעצם 

אני לא אמרתי, אני אמרתי בלי להיכנס לעניינים  דוד חיון:

 פרסונאליים. 
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זה יגיע אז אין לנו שום כוונה  בסדר, לא, שאם ליאת בלום:

 לפגוע באף אחד. הרעיון היה לבחון את התהליך.

 לא, מה שמעניין זה התוצאה.  דוד חיון:

 בדיוק, לבחון את התהליך.  ליאת בלום:

 שום דבר זה לא אישי ברשות השידור. הכל ענייני.  יוני בן מנחם:

 אני בטוחה.  ליאת בלום:

ושב עדיין, יש חששות כבדים  אני ח נכון לעכשיו דוד חיון:

 מאד. 

 כן.  ליאת בלום:

 את מסכימה עם זה? שלא נעמוד בחוק? דוד חיון:

 כן, מסכימה איתך, כן. :ליאת בלום

 אוקיי. דוד חיון:

אמיר, יש לי שאלה. אני לא הייתי בישיבה ההיא.  דבורה הנדלר:

 רת עכשיו?חצי אמ-דיברת עכשיו על הצעות יזומות לעומת קולות קוראים. חצי

לפי הנוהל הקיים כרגע כן, יש הצעה לשינויו,  היו"ר, אמיר גילת:

כשוועדת התוכן כבר אישרה את השינוי והמליצה לוועד המנהל שידון בזה, לשנות 

 את המינון.

 טוב, כי בקטע הזה אני לא הייתי. דבורה הנדלר:

 בעצה אחת עם ההנהלה, אגב.  היו"ר, אמיר גילת:

שקלים.  71,337,000ההפקות עומד על תקציב  ערן הורן:

בדרך כלל בשלב שאנחנו נמצאים בו השנה אנחנו עושים עוד בחינה, לבדוק את 

תחזית ההכנסות שהן ההכנסות שעל פי החוק רלבנטיות לאחוז ההוצאה, כדי 

לראות שאנחנו פחות או יותר במסלול, כדי שלא יהיה מצב שבו בגלל עודפי הכנסות, 

רב סוכות המנכ"ל פנה גם לסמנכ"ל הגבייה וגם למנהל מחלקת לא נעמוד בחוק. ע

השיווק וביקש מהם תחזית מעודכנת. סמנכ"ל הגבייה השיב לו שהוא לא סוטה 

מהתחזית שמופיעה בספר התקציב. התשובה של מנהל השיווק, מה שניתן להבין 

 שרלבנטיות לחוק מחסויות ותשדירי שירות, צפויות להיותממנה, זה שההכנסות 
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מיליון שקלים. ולכן הנחת העבודה שלנו היא שהתקציב  5-ל 3בתת ביצוע של בין 

הזה משקף עמידה, במידה ויחתמו התקשרויות בתקציב הזה, זה משקף עמידה 

 30בהוראות החוק. נכון לישיבה הקודמת היינו בסדר גודל של חוזים חתומים של 

עוד כמה דברים כלליים  מיליון שקלים, כשיש 41-מיליון שקלים. היום אנחנו ב

 שנמצאים אחרי משא ומתן בקנה. 

 חתום.  יוני בן מנחם:

מיליון שקלים עד סוף  71כשאת צריכה לחתום על  דוד חיון:

 דצמבר. ואת צריכה לנהל משא ומתן ענייני. 

 טוב, חברים, תנו בבקשה לערן לדבר.  היו"ר, אמיר גילת:

ובו ככולו מבחינת התמהיל, הסוגה הרגילה ר ערן הורן:

 חתום, ומה שנותר זה הפקות של סוגה עילית. 

 כמה זה בכסף סוגה רגילה וכמה סוגה עילית?  היו"ר, אמיר גילת:

 בסך הכל? ערן הורן:

 הצורך. המחויבות לסוגה עילית.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -  47,580,000 ערן הורן:

  לפי הסכום המעודכן, כן? היו"ר, אמיר גילת:

 זה סוגה עילית.  ערן הורן:

 מיליון? לפי איזה סכום אתה הולך? 72לפי  היו"ר, אמיר גילת:

שקלים, שהוא טיפה מעל  71,337,000-לא, לפי ה ערן הורן:

 מיליון שקלים זה הסוגה הרגילה.  24-הדרישה בחוק, זה נכון. וכ

 אפשר להפריע? דוד חיון:

 אני סיימתי, זה לא הפרעה.  ערן הורן:

את, מה קורה אם מתברר לנו, ואני לא סתם לי דוד חיון:

שואל את זה, בדצמבר למשל, בתחילת דצמבר, אמצע דצמבר, שהגבייה הביא עוד 

מיליון שקלים ואז צריכים להשקיע בעוד הפקות מקור. אז האם אנחנו מכוסים  30

 במקרה כזה? כאילו כי יש את מבחן הסבירות. 
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הרעיון הוא שאתה  נכון, כבר יודעים את התשובה. ליאת בלום:

צריך להוציא לפי מה שהכנסת. ברור שאם זה יהיה בלוח זמנים שלא אפשרי, אז 

 אנחנו נצטרך לבדוק מה אנחנו יכולים לעשות בנושא, להודיע.

 אז אולי כדאי שיהיו בקנה. דוד חיון:

אם יהיו בקנה עוד הפקות ואפשר יהיה לאשר  ליאת בלום:

 - - -בעיה. אבל אם זה יהיה עניין של ימים אותן בסבירות, אז זה יפתור את ה

 אין לו בעיה של חלופות.  יוני בן מנחם:

 אוקיי.  היו"ר, אמיר גילת:

 מיליון שקלים.  30הלוואי ונגיע למצב כזה של עוד  יוני בן מנחם:

בהקשר הזה אני חייב להגיד לזכותנו של סמנכ"ל  ערן הורן:

ים משמעותיים של אי ודאות. אחד זה הגבייה, שהשמרנות שלו נובעת משני פרמטר

התביעה הייצוגית שאנחנו לא יודעים מה היא תעשה מבחינת תשלומים שיצטרכו 

 להחזיר, ושתיים האוצר, שלא העביר כסף ויש אי ודאות אם הוא יעביר או לא.

 טוב, אבל זה אתה לא סופר בהכנסות.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, ... ערן הורן:

כן, כן. כמה אגב, זה טיעון מעניין, אם הם לא  :היו"ר, אמיר גילת

 מעבירים, האוצר, בכמה זה מוריד אותנו?

 מיליון. 40מיליון, או  50 דוד חיון:

... כי העמדה של הצד השני עוד לא נאמרה, אז  ערן הורן:

מיליון שקלים. עד  87אנחנו לא יודעים אותה. לעמדתנו הם צריכים היו להעביר 

 מיליון שקלים.  60-מיליון שקלים בלבד, ולכן אנחנו פתוחים ל 27היום הם העבירו 

 אנחנו מה? דבורה הנדלר:

 מיליון שקלים. 60-פתוחים ב ערן הורן:

 מיליון שקלים.  20ושליש מזה זה  היו"ר, אמיר גילת:

 מזה מגיע להפקות. 15% ערן הורן:

 , נכון. 15%אה,  היו"ר, אמיר גילת:

 עת המשפטית שנאמרה?זו חוות הד יוני בן מנחם:
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 אנחנו נמצאים בתוך מהומה גדולה.  לוי:-נורית ירדני

 שנייה, שנייה, זה לא קשור.  היו"ר, אמיר גילת:

 אין לכם מנדט לקצץ ... ? לוי:-נורית ירדני

 לא. יוני בן מנחם:

 - - -זה לא העניין, נורית. זה בתוקף  היו"ר, אמיר גילת:

 על זה, מסודר?רגע, אפשר לקבל נייר  דוד חיון:

 כן, זה דבר שמעסיק אותנו.  לוי:-נורית ירדני

 שמסביר לנו למה, כמה.  דוד חיון:

 חברה זה לא לפה, זה לא לוועדת תוכן.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא משנה, אבל למליאה. זה נושא קריטי לאללה.  דוד חיון:

 אתה מבין? אנחנו נמצאים בתוך סערה בים.  לוי:-נורית ירדני

לאוצר אנחנו פנינו, גם יושב הראש פנה במכתבים  בן מנחם: יוני

, אז 2014. יש הבטחה על 2014ולא זז שום דבר. זה נושא קריטי לתקציב של שנת 

 יגידו שיש תקדים, וכל הסיפור.

-, החוק מסתיים ב2014לא, יש לך השלכה ... על  היו"ר, אמיר גילת:

 . עוד בעניין הזה? 2013

שזה גם יתקבל כהחלטה, נכון שזה לא  אני מבקש דוד חיון:

הפורום אבל אנחנו פה ואנחנו לא יושבים בוואקום, שאנחנו רוצים לקבל נייר 

מיליון, איך הוא עומד, איך הטענות שלהם,  87-מסודר לגבי הסכום הזה של ה

 הטענות שלנו. 

 אנחנו לא יודעים את הטענות שלהם.  ערן הורן:

 ודעים. למה זה מגיע לנו. לא משנה, מה שאתם י דוד חיון:

 - - -את השתלשלות העניינים המפורטת  ערן הורן:

בסדר, למה זה מגיע לנו, מתוקף מה זה מגיע לנו.  :דוד חיון

לא משנה, נראות קצת יותר. אם אפשר לקבל את זה כהחלטה, כי זה דבר שיכול 

 להביא מחר בבוקר לחוסר תפקוד טוטאלי של הרשות.
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הנתונים הועברו ללשכת המוסדות בצורה של  היו"ר, אמיר גילת:

טיוטות מכתבים שאני הוצאתי החוצה, אבל אין שום בעיה, ההנהלה מתבקשת 

להעביר ללשכת המוסדות מסמך המתאר את המחלוקות ואת הרקע לאי העברת 

הסכום על ידי האוצר. רק לגבי התמהיל, עמידה בז'אנרים השונים וקולות קוראים 

 מול הצעות יזומות. 

לגבי קולות קוראים בהצעה של כמות אין לי  ערן הורן:

 נתונים. 

 יואב, תכין לו.  היו"ר, אמיר גילת:

 לגבי התמהיל, מה השאלה? ערן הורן:

 אנחנו עומדים בכל סעיפי התמהיל? היו"ר, אמיר גילת:

אני יכול להעביר דו"ח, אני לא יכול לענות על זה  ערן הורן:

 בכן או לא.

 אוקיי, אז תעבירו דו"ח. לת:היו"ר, אמיר גי

הנתונים הסופיים שלא, אבל ככל שאני יודע אנחנו  יואב גינאי:

 אפילו מבחינת הקולות הקוראים עולים על המסלולים הישירים, מבחינת אחוזים.

 בגלל הפקק, או שלא קשור? היו"ר, אמיר גילת:

לא, בגלל מה שהיה. רוב התכניות שלנו הן  יואב גינאי:

 לות קוראים.באמצעות קו

טוב, אז גם בנושא הזה ההנהלה מתבקשת להעביר  היו"ר, אמיר גילת:

דיווח כתוב מסודר של עמידה בסוגה עילית מול סוגה רגילה, עמידה בתמהיל, נכון 

 להיום. 

 קיבלנו בפוטנציה. דוד חיון:

כן, כן, עמידה בתמהיל ועמידה בקולות הקוראים  היו"ר, אמיר גילת:

 ת. כן, דבורה.מול הצעות יזומו

שאלה למנכ"ל, איך לפי ההערכה שלך יהיה הליך  דבורה הנדלר:

 ההתקדמות מבחינת ... ...
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הקדמתי אם שמת לב לדבריי, אמרתי שאלה  יוני בן מנחם:

המקומות שצריך לתגבר ואנחנו צריכים תגבור ללשכה המשפטית ואנחנו צריכים 

 תגבור לשוש חזות. אלה שני צווארי הבקבוק. 

 יש תגבור.  אפלבאום: אסתי

 אסתי, אין תגבור.  יוני בן מנחם:

 יצא מכרז ליועץ משפטי.  אסתי אפלבאום:

. עד שתביאי, עד 2013אבל זה לא יפתור את שנת  ליאת בלום:

 מיליון.  30שתכשירי. כרגע יש שלושה חודשים להוציא 

רבותי, אני רוצה לדבר בבקשה. אנחנו מקיימים  יוני בן מנחם:

מיים ועדת התקשרויות ופורום הסרת חסמים, ומקיימים באופן שוטף את פעם ביו

המשא ומתן. אני מרכז אותו וכשיש צורך גם ערן משתתף בו. הבעיה העיקרית היא 

לא במשא ומתן. הדיווח שאני קיבלתי  מליאת, והיא תתקן אותי אם אני  טועה, 

 שרק היא וליאת פיינרו עובדות על הנושא הזה, נכון?

 כן.  בלום:ליאת 

וכמה אחוזים תקועים, לא תקועים, נמצאים  יוני בן מנחם:

בטיפול של הלשכה המשפטית אפשר לראות לפי הסטאטוס. אז אנחנו צריכים 

 - - -מישהו ש 

 לא, זה ירד. ערן הורן:

זה ירד, אוקיי. אז אם זה ירד סימן שאנחנו  יוני בן מנחם:

מתקדמים. וכמה אצל שוש חזות, אתה סימן שאנחנו  –מתקדמים, נכון? אם זה ירד 

יכול להגיד כי אתה הבוס שלה. זה המצב כרגע. אנחנו עושים מאמץ, זה לא פראזה, 

זה יום יומי דבורה, לטפל בנושא הזה. אנחנו מקדישים לו כמעט כל יום כמה שעות. 

 אני מאד מאד מקווה שנעמוד בזה.

דמת, את בג"ץ טוב. כפי שאמרתי גם בישיבה הקו היו"ר, אמיר גילת:

 ואת החוק זה לא מעניין אם זה תקוע אצל שוש חזות או בלשכה המשפטית. 
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, 15%בכל מקרה אצל האוצר, לפי מה שערן אומר,  אסתי אפלבאום:

מיליון שקלים מההפקות,  9אם הם לא מעבירים את הכסף נניח, אז יורדים בקרוב 

 . 61זה  70אז במקום 

 - - -לא יהיה ... בהפקות  זה כבר לא יעניין, כי דוד חיון:

 41לא, אבל אני אומרת, בקירוב. עכשיו אם אתם  אסתי אפלבאום:

 - - -ומהפעם שעברה שהיה דיון, אז אפשר 

 - - -מיליון, אז אני חושב ש  11-התקדמנו ב יוני בן מנחם:

 בתוך חודש.  אסתי אפלבאום:

ו פחות מחודש. היו חגים באמצע, אל תשכחי. הי וני בן מנחם:י

 חגים שנטרלו איזה שבועיים מהעבודה. 

 זאת אומרת ההערכה שלך שתהיה הצלחה בעניין.  דבורה הנדלר:

 - - -אני יכול להבטיח רק דבר אחד  יוני בן מנחם:

 התחייבות.  דוד חיון:

התחייבות זה במקומות אחרים. אנחנו יכולים  יוני בן מנחם:

הלה, וזה מה שאנחנו עושים. של מאמץ מטעם ההנ 100%להתחייב רק לדבר אחד, 

אני חושב שאין על זה ספק בכלל בדבר הזה, אנחנו כל יום מקדישים לזה כמה 

שעות, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל אני מצביע על צווארי הבקבוק ועל 

העניין הזה שיש עכשיו שתי עורכות דין בלשכה המשפטית שמטפלות בזה, ושוש 

  - - -תנו לה סיוע, אבל זה לא  חזות כמעט לבד בקטע הזה. נ

 אני רוצה להגיד משפט. ליאת בלום:

 זה לא שייך לוועדת תוכן.  היו"ר, אמיר גילת:

 אבל אני רוצה להגיד. ליאת בלום:

רגע, לפני שאת עונה, זה קשור. אני אחדד לך את  דוד חיון:

ה פה עם מה שאת עומדת לענות. אני יוצא מבולבל, באמת, אני כבר לא יודע מה קור

הסיפור הזה של תוספת עורכי דין ללשכה המשפטית. כשבאנו פעם שעברה אמרנו 

אוקיי, אתם לא תצליחו לגייס עורכי דין עד שהזמן יעבור. הצענו לכם לקחת, ואני 

 - - -לא בא בטענות עכשיו, אני רק משמיע 
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לא, תבוא, זה דווקא באמת עוזר לי לגבש תשובה.  ליאת בלום:

 אהוב את זה.אני מתחילה ל

דיברנו על זה שתעזרו בעורכי דין חיצוניים בעלי  דוד חיון:

ניסיון. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו וכמעט בכל מחיר אני אומר, אנחנו לא 

יכולים להרשות לעצמנו לא לעמוד בחוק. שום דבר לא יעמוד לזכותנו, לא שוש, לא 

בבוקר לא מתוגברת הלשכה  חזות ולא אף אחד אחר. על כן, אני חושב שאם מחר

המשפטית, אז צריך להשתמש בעזרה חיצונית אתמול. זה דבר אחד. דבר שני, הייתי 

רוצה, אם כבר את הולכת לדבר עכשיו, לשמוע את אם באמת רואה את התמונה 

 - - -הוורודה שצייר המנכ"ל, שבחודש האחרון 

. אני אל תיתן לה ציונים, לא אמרתי שהיא ורודה :יוני בן מנחם

 לא אמרתי. 

 ורודה זה לא טוב? דוד חיון:

 לא. היא לא ורודה.  יוני בן מנחם:

 ורודה זה לא טוב? אתה הצגת תמונה ורודה. דוד חיון:

 אפורה. בוא נדייק. יוני בן מנחם:

אפורה, בסדר. האם את מתייחסת לגוונים  :דוד חיון

ודש אחד נחתמו הורדרדים בתמונה האפורה, כורדרדים, זאת אומרת שבאמת בח

מיליון שקלים, ואת רואה בזה איזו שהיא פריצת דרך, כי אז זה  11-הסכמים ב

 אמור לעודד אותנו. מצד שני, אנחנו חושבים על דאגה מכיוונים אחרים. 

טוב, אז אני אחזור עוד פעם על כמה דברים, כי אני  :ליאת בלום

וזרת על עצמי, אבל בספטמבר, והאמת שאני די ח 2-כבר דיברתי די באריכות ב

לטובת חברי המליאה וחברי הוועדה שלא היו בישיבה הקודמת, אני אומר כמה 

משפטים קצרים שיבהירו את התמונה. צוואר הבקבוק, כמו שמכנה אותו המנכ"ל, 

. צוואר הבקבוק הוא לא הגורם שבשלו 2013הוא בעומס שנוצר כרגע, באוקטובר 

א ורוד בכלל, הוא אפור עם נטייה לשחור, אני הגענו למצב העגום הזה. בעיני הוא ל

לא אופטימית. אני אבהיר את זה ואני עוד פעם אומרת, אני מפנה קודם כל את 

בספטמבר, כי באמת הלשכה המשפטית עייפה מלהגיד ולכתוב את  2-חברי הוועדה ל
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אותם הדברים. אבל צוואר הבקבוק לא הוא זה שגרם לכך. אני חושבת שעצם 

ר ועדת תוכן מפנה שאלה לייעוץ המשפטי, כשנושא הדיון הוא הפקות העובדה שחב

מקור, הוא בעייתי לכשעצמו. היו צריכים להיות פה אנשי התוכן, היו צריכים 

להסביר מה התכנון המוקדם שהם עשו. העובדה שאתם מפנים  אלי את השאלות 

י חושבת וזה בעיני חמור לכשעצמו. אנ ידה איך מתנהלת רשות השידור היום,מע

תכנון מוקדם. אני חוזרת ואומרת, ללא נוהל התקשרויות, שהיה צריך להיעשות 

ללא מדיניות מסודרת, ללא מנהלים שמקבלים החלטות, ללא דיונים מסודרים, ללא 

תכנון מוקדם, לוח שנתי, רב שנתי, כנהוג באירופה, ואני ממש מתמצתת את הישיבה 

ותהיו בדיוק  2014תשבו פה בסוף שנת  בספטמבר. ללא הדברים האלה אתם 2-של ה

 באותו מצב. 

 . 2013 דוד חיון:

 , אני לא טועה. 2014 ליאת בלום:

 כבר התייאשת. 2013 דוד חיון:

ואני אגיד למה אני אומרת את זה באופן כל כך  ליאת בלום:

 שחור. 

 בלי ציניות. לוי:-נורית ירדני

שרובנו כן.  אני מקווה שאני לא, אבל אני מעריכה ליאת בלום:

אני רוצה להסביר למה אני חוזרת ואומרת את זה. אני חוזרת ואומרת את זה כמי 

. אין כאן צוואר 2012שיטרח, ואני טרחתי, ימצא את אותם פרוטוקולים בסוף שנת 

בקבוק שהוא זה. שוש חזות במשך שנים עבדה בשיטה הזאת, הלשכה המשפטית 

ע יש עומס בלתי רגיל, לא הגיוני ונוגד כל במשך שנים עבדה בשיטה הזאת. נכון שכרג

מקצועיות, שאנחנו נדרשים לעבוד בתנאים האלה. אבל, אבל, היינו אמורים בשלב 

 - - -הזה 

 מהצד שלכם איך פותרים? דוד חיון:

אז אני מבהירה, תיכף. אני אגיע גם לזה, אני פשוט  ליאת בלום:

המצב הזה היה נמנע אם היינו  חייבת לעשות הבהרות לאמירות שנאמרו פה לפני כן.

מסיימים את כל האישורים בפברואר, מרס. אם היינו מסיימים את כל המשאים 
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ומתנים ביוני, ולא נדרשים עכשיו למשאים ומתנים, כשאנחנו כבר אמורים לעשות 

הסכמים. אני מזכירה לכם, שתי עורכות דין זה המון, המון שעות. זה  50במקביל 

למצב כזה, אבל אם אנחנו ביוני וביולי ובאוגוסט עוד אישרנו לא היה אמור להגיע 

הפקות  חדשות, לא ברור לי מי ציפה שנחתום את אותו הסכם חודשיים אחרי זה. 

זה ברור שזה לא הגיוני, זה גם לא מקצועי. זה היה צריך להיות אינטרס שלכם ולא 

, כי הדברים של הלשכה המשפטית ואני באמת באמת מפנה שוב לפרוטוקול הקודם

 שם נאמרו.

 - - -אנחנו מנסים להיעזר בך כדי  דוד חיון:

עכשיו, לגבי עורכי דין חיצוניים, יש לי שתי הערות  ליאת בלום:

בנושא. אחת, אנחנו נעזרים בעורכי דין חיצוניים. אני מזכירה לכם שגם אני וגם 

הוא שונה. ליאת פיינרו לא אמורות לעשות רק התקשרויות, תחום ההתמחות שלנו 

אנחנו נדרשות לזה, אנחנו בוחרים להוציא דברים אחרים, כי ההפקות הוא נושא 

שקשה להוציא אותו. הוא קשה מהסיבה הפשוטה שהם לא מכירים את הפורמטים 

של רשות השידור, הם לא מכירים את הרגולציה, זה גוף שידור ציבורי. עורכי הדין 

י. ולכן אנחנו כן עושים את זה. בפועל, הם בדרך כלל פרטיים שרגילים לשוק מסחר

הרבה נושאים שהיינו אמורים לטפל בהם עכשיו, אנחנו מוציאים ואת הפקות 

פקטו זה נעשה. כוכבית קטנה, תשאלו את -המקור אנחנו משאירים אצלנו. אז דה

עצמכם אם זה תקין. תשאלו את עצמכם אם אנחנו אמורים היום לבזבז כספי ציבור 

חיצוניים, בגלל כשלים שהביאו אותנו למצב שכרגע אנחנו רק דואגים על עורכי דין 

לחתום את ההסכמים ולא תכננו את זה קודם. אני חושבת שזה לא תקין ציבורית. 

עורכי דין זה דבר מאד יקר, זה לא עבודה שצריכה להיעשות בחוץ, והיא נעשית 

מיליון,  71יליון או מ 74בחוץ אך ורק בגלל שאנחנו נכשלנו כרשות שאמורה להוציא 

בוא נקווה שזה ירד. אבל הדיון עצמו הוא בעייתי. הוא בעייתי כי אנחנו עכשיו 

 - - -מצפים גם לגמור הסכמים מאד מהר 

אבל אנחנו רוצים עכשיו לפתור. את הפער  דוד חיון:

המבקרת בודקת עכשיו, ואם לא אז כדאי שתתחיל לבדוק. היא בודקת, נכון? אתה 

 דוק?הורית לה לב
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 את מה? היו"ר, אמיר גילת:

את כל ההתנהלות בנושא ההפקות. כי אם לא, אני  דוד חיון:

 מבקש שתורה לה לבדוק, מתוקף סמכותך כיושב ראש.

 לא, לא, היא בודקת הפקות מדגמיות.  היו"ר, אמיר גילת:

בספטמבר, אם  2-אני חושבת שהדברים שנאמרו ב ליאת בלום:

 - - -היינו מתחילים מהם 

 אני רוצה לומר משהו.  יואב גינאי:

רגע, אנחנו לא בהיסטוריה. אנחנו נטפל  דוד חיון:

בהיסטוריה כי זו גם מחויבות שלנו מבחינת פיקוח וביקורת, אבל איך את רואה את 

 התמונה שאנחנו כן נעמוד בחוק. 

אז הבהרתי. ערן דייק את דבריו של המנכ"ל במובן  ליאת בלום:

בעה הסכמים אצלנו. כרגע אנחנו לא מעכבים הסכמים. אר-הזה שכרגע שלושה

אנחנו משתדלים כמה שיותר מהר להוציא אותם. אנחנו בעומס מאד גדול. אני 

יכולה להגיד למען הגילוי הנאות שכרגע פורמט תולדות ארץ ישראל אצלי. ברגע 

מיליון ישתחררו, שזה סכום מאד מאד  8שהוא ייצא, אני מאמינה שעוד משהו כמו 

דול. אז אנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים ואנחנו מקווים לעמוד בחוק. אבל אני ג

 - - -באמת מציעה שבשעה הזאת 

 , ברשותך. 250יש גם דברים שתקועים בוועדת  יוני בן מנחם:

. מה שנוגע 250היום שום דבר לא תקוע בוועדת  דוד חיון:

 . 250נדון מיד. היום יש דיון בוועדת  250לוועדת 

 אוקיי, מאה אחוז, ממתין לדיון, נגיד ככה.  ני בן מנחם:וי

 .250היום יש דיון בוועדת  וד חיון:ד

 אוקיי. יוני בן מנחם:

 אז תחזור בך מהמילה תקוע, כי זה לא תקוע.  דוד חיון:

 ממתין לדיון הבא. יוני בן מנחם:

 חזרת. דוד חיון:

 כן, יואב.  היו"ר, אמיר גילת:
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לומר משהו לגבי הדברים של ליאת.  אני רוצה יואב גינאי:

אנחנו מוגבלים, גם מבחינתכם, משום שאסור לנו להוציא קולות קוראים שלא 

לשנת התקציב המסוימת ו/או להתחיל משאים ומתנים עם מפיקים לפני שנת 

 התקציב.

 מי זה מבחינתכם? היו"ר, אמיר גילת:

כבר , כלומר אנחנו למשל רוצים להתחיל -מבחינת יואב גינאי:

. הבאנו אפילו התקשרויות בשבוע שעבר ונאמר לנו שזה בלתי 2014עבודה על שנת 

 אפשרי.

 אתה מדבר מוסדות או הנהלה? היו"ר, אמיר גילת:

 עכשיו.  2013בוא נפתור את שנת  דוד חיון:

 - - -לא, לא, אני מדבר על  יואב גינאי:

 ה?שהבאתם את זה למי? למוסדות או להנהל היו"ר, אמיר גילת:

לא, לוועדת התקשרויות. אני מדבר על משהו  יואב גינאי:

 שהוא פנימי. 

 אה, של ההנהלה, אוקיי.  היו"ר, אמיר גילת:

וחשוב לציין שאנחנו מנועים מלעבוד על שנה  יואב גינאי:

 - - -מסוימת לפני השנה הבאה, משום ש 

 .2014אנחנו תיכף נדבר על שנת  היו"ר, אמיר גילת:

 בל זה מגביל אותנו. זו אחת הסיבות. א יואב גינאי:

יואב, יואב, תיכף, יש לנו בסדר היום גם את שנת  היו"ר, אמיר גילת:

 בוא תגיד.  2013. לגבי שנת 2014, תיכף נדבר על שנת 2014

אותו דבר. כלומר, אנחנו יכולים  2013לגבי שנת  יואב גינאי:

 - - -לעשות תכניות עבודה מפה ועד הודעה חדשה 

 .2013 ר, אמיר גילת:היו"

 .2013כן, אבל אני  מדבר על  יואב גינאי:

עכשיו מדברים על העמידה בחוק בחודשיים  היו"ר, אמיר גילת:

 הקרובים.
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אני מדבר לגבי עמידה בחוק. אנחנו כאנשי התוכן  יואב גינאי:

העברנו את כל החומר, החומר כבר בעבודה. למעשה אנחנו כבר נמצאים בסיומה של 

, כבר הסתיימה עבודתנו לצורך הבאת החומרים. החומרים כרגע העבודה

בתהליכים, כרגע בצנרת, אוקיי? זה לגבי חטיבת התכניות. אבל אני אומר שוב, על 

מנת שלא ניתקע בשנה הבאה באותה סיטואציה, צריכים למצוא פתרון שבו נתחיל 

 כבר עכשיו. 2014לעבוד על החומרים של שנת 

 , אני מזכיר.2012סדר, זה גם אמרנו בשנת ב היו"ר, אמיר גילת:

 כן, אבל זה לא קרה, כי אסור לנו לעשות את זה. יואב גינאי:

 בסדר, נכון. היו"ר, אמיר גילת:

 הכל בצנרת? 2013מה שיואב אומר שלשנת  לוי:-נורית ירדני

 הכל בצנרת, ברור. היו"ר, אמיר גילת:

 . לא הכל, השארית שנשארה היא בצנרת יואב גינאי:

  - - -שעומדת בהתחייבויות  לוי:-נורית ירדני

המילה שארית עלולה להטעות. זה שארית של  היו"ר, אמיר גילת:

 כמה עשרות מיליוני שקלים. 

בסדר, אבל היא נמצאת, היא כבר נסגרה מבחינת  יואב גינאי:

 הבחירה שלה. 

היא עברה את שלב האישור של ההנהלה ונמצאת  יוני בן מנחם:

 - - -בשלב ה 

 - - -או משא ומתן  היו"ר, אמיר גילת:

סליחה רגע, או אישור מוסדות או משא ומתן או  יוני בן מנחם:

 הכנת הסכם משפטי, מבינה? זה שלושת המצבים. 

אדוני יושב הראש ואדוני המנכ"ל, אנחנו צריכים  דוד חיון:

איך  –זאת לצאת מפה כשאנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו עומדים בחוק. מהישיבה ה

, באיזה דרכים בדיוק, מה לוח הזמנים לפי גנס 2013אנחנו עומדים בחוק בסוף שנת 

שעכשיו הם יעשו לנו, לא יודע איך, ומי אחראי על מה. עכשיו. פה. כמו שהצלחנו 

בישיבה קודמת להניע פה איזה תהליכים וגלגלים שהזיזו את הדברים יותר, אז 
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י כנראה שזה לא הולך, אם אנחנו לא עושים את אנחנו צריכים לעשות את זה פה, כ

זה פה. אז עכשיו צריכים לדעת בדיוק מה עושים. מה עושה שוש, מה עושה חזות, 

 - - -ומה עושה ערן, ומה עושה יוני, ומה עושה 

 גם שוש מקבלת תגבור? כן? אסתי אפלבאום:

 איזה תגבור? דוד חיון:

זה בישיבה  במשפט כללי, אחד, וגם אמרתי את ערן הורן:

הקודמת, אבל מי שישב בבית המשפט העליון ושמע את גרוניס, חייב להפנים 

בדצמבר לא יהיו הסכמים חתומים בסכום המתחייב בחוק,  31-שהתרחיש שבו ב

 הוא בכלל לא אפשרות שמישהו יכול לדמיין אותה.

 לא בא בחשבון. דוד חיון:

ריאלי זה שקול לזה שרשות השידור תעלה על עז ערן הורן:

ותקפוץ. זה אחד. שתיים, לעניין שוש חזות, שוש חזות עובדת תחת הכספים והיא 

 לא תחנה שתמנע את עמידת הרשות בחוק. 

 אף אחד לא מעכב. אז מי מעכב? דוד חיון:

לא, לא נאמר שאף אחד. יש לה הרבה מאד עבודה  ערן הורן:

 והרבה מאד חומר.

 טוב, דוד, דוד. היו"ר, אמיר גילת:

 ויחד עם זאת, היא תעשה אותה.  הורן:ערן 

 אז מה מעכב? דוד חיון:

 כן, בבקשה, נגיסט. היו"ר, אמיר גילת:

תראו, יש הרבה עבודה, יש דברים דחופים, יש  נגיסט מנגשה:

 דברים בהולים. צריך לעשות סדר עדיפות ולתת עדיפות לזה לפני שאנחנו מאבדים.

רינו למנכ"ל בישיבה הקודמת שלא היינו, הו דוד חיון:

לעסוק כמעט רק בזה בחודש הקרוב שהיה מאז, ויכול להיות שזה נעשה, אבל עובדה 

מיליון להסכמים החתומים, אבל עדיין אנחנו בחשש כבד  11שעמדנו בתוספת של 

מיליון  71וכל עוד שלא נצא מפה בהתחייבות של המנכ"ל, שבסוף דצמבר יש לנו 

 חתומים, אנחנו בבעיה.
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 -אני עניתי, אמרתי. המנכ"ל יכול להתחייב רק על  :יוני בן מנחם

- - 

צריך סדר עדיפות, אבל המנכ"ל קובע מה צריך  נגיסט מנגשה:

 להיות סדר העדיפויות של העובדים שלו. 

תקשיבי, אני אמרתי, אני חוזר על זה עוד פעם: זה  יוני בן מנחם:

עות ביום עם סדר העדיפויות הראשון של ההנהלה והמנכ"ל עוסק בזה כמה ש

 הצוותים הנוגעים בדבר. יש פעם ביומיים, ואתם מקבלים דיווחים על זה. 

 ליאת, עוד עורך דין יפתור את הבעיה שלכם? אסתי אפלבאום:

 יש כבר מכרז. ליאת בלום:

 לא, לא זה. מאצלכם.  אסתי אפלבאום:

 רגע, אסתי, המנכ"ל באמצע הדברים.  היו"ר, אמיר גילת:

 סדר, סליחה, אני שואלת רלבנטי.ב אסתי אפלבאום:

אנחנו עושים את זה כשאנחנו נדרשים לזה. יש לנו  ליאת בלום:

-עורכי דין מנוסים שיודעים לעשות גם הסכמי הפקה. אני אומרת עוד פעם, דה

פקטו, מעשית, כרגע אין הרבה הסכמים. אנחנו עושים את העבודה, אבל זה בא על 

 חשבון דברים אחרים. 

 בסדר, ברור. אבל אני אומרת מאמץ כאילו משולב.  ם:אסתי אפלבאו

 עושים. עושים מאמץ משולב כבר מלפני החג. ליאת בלום:

 לשים עוד מישהו בלשכה. אסתי אפלבאום:

אני רוצה לענות, ברשותך. תראו, אנחנו פעלנו  יוני בן מנחם:

של בכפוף למה שהחליטה ועדת התוכן. אנחנו שמנו את זה בראש סדר העדיפויות 

ההנהלה. אני ישבתי עם סמנכ"ל הכספים וקבענו את השיטה הכי מהירה שיכולה 

לקדם את הנושא מבחינתנו, והוא נתן יד. עובדה שאת הסדרה על ארץ ישראל 

  - - -הצלחנו לעשות בצורה מאד יעילה לפי דעתי, בסכום של  

 , לא?250זה היום עולה לוועדת  דוד חיון:

. אני 250-הגיע כבר לוועדות, אפילו ל כן, כן, זה יוני בן מנחם:

ישבתי גם עם היועצת המשפטית מרסיה, כי מצקביץ הייתה בחופשה, וגם איתה 
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קבעתי את סדר העדיפויות בלשכה המשפטית. וכמו שנאמר, אנחנו רואים בזה את 

במאמץ. אנחנו גם  100%הנושא הכי חשוב כרגע שמודע להנהלה, ואנחנו עושים את 

מיים דו"ח. אני שולח ליושב ראש דו"ח מפורט של הסרת חסמים מוציאים כל יו

 ומצב ההפקות. 

 שמועבר לחברי הוועדה.  היו"ר, אמיר גילת:

, זה -אני מניח שזה מועבר. ואז אני חושב שזה יוני בן מנחם:

בראש מעיינינו. אני יכול להגיד לכם שמחר סדר היום שלי מהבוקר עד שתיים 

 זה.בצהרים מוקדש רק לנושא ה

באוקטובר,  6ערן, נכון להיום לפי התאריך היום,  אסתי אפלבאום:

 מיליון עד שאין שום שינוי מהאוצר? 61-אז אנחנו צריכים להגיע ל

 לא, לא, לא צריך להתייחס לשינוי מהאוצר.  היו"ר, אמיר גילת:

אל תבני על זה. אסור להגיד את זה אפילו בקול  דוד חיון:

 רם. 

 מותר לשמוע.  לוי:-נורית ירדני

מבחינת רשות השידור, הסכום שצריך להתקבל  ערן הורן:

ממנו משליך  15%מהאוצר הוא סכום שהרשות זכאית לו בדין, זה חוק. והיות שרק 

 על החובה של ההפקות, אז אנחנו לא יכולים לוותר עליו. 

אבל אם זה הכל על הפעילות של הרשות. כי ברור,  אסתי אפלבאום:

 - - -הם מעבירים 

ברגע ... אבל ... ... מכניסה את המערכת לתרדמת  דוד חיון:

 מסוימת.

רגע, דוד, חכה רגע. אני מבינה מה אתה אומר,  אסתי אפלבאום:

, הם 2014בינואר  1-אבל אם הם יעבירו את הסכום, אז מה, אז היא תעביר אותו ב

 מסוגלים הרי. 

הוא ו 2013זה לא ישנה, כי הוא מתוקצב בשנת  ערן הורן:

 .2013חלק מהחבות של שנת 
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הבעיה שאי אפשר להתחשב בזה. אי אפשר  דוד חיון:

להתחשב בזה. למרות שהייתי כותב להם מכתב ומפיל עליהם את התיק הזה, גם של 

 ההפקות.

 נכון.  אסתי אפלבאום:

בגלל זה אמרתי שזו נקודה מעניינת, מקודם  היו"ר, אמיר גילת:

 כשערן דיבר. 

את זה, להגיד להם הנה, תראו, עכשיו גם  לפרש דוד חיון:

 בגלל זה וזה וזה. 

 גמרתם לכך וכך וכך. דבורה הנדלר:

 רגע, זה רעיון.  לוי:-נורית ירדני

בסדר, הוא יבוצע. אני אומר עוד פעם, כשערן אמר  היו"ר, אמיר גילת:

- - - 

אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול שאני גם דיברתי  דוד חיון:

רמים המטפלים בזה באוצר. עשיתי ככל יכולתי, אני מחכה לתשובה, בעל פה עם הגו

 כמו שכולם.

אוקיי. אחד, כמו שאמרתי, זה לא משנה איפה זה  היו"ר, אמיר גילת:

תקוע או למה זה תקוע או מי תוקע, זה לא משנה וערן הדגיש את זה יותר טוב ממני, 

י הכנסת. ואנחנו לא נגיע בדצמבר בג"ץ והחוק, זה גם בג"ץ וגם להופיע בפנ 31-שב

לא לזה ולא לזה. אחריות המנכ"ל וההנהלה היא לבצע את החוק. זה אחד. שתיים, 

ביקשתי כבר גם בשבועות האחרונים כמה פעמים, תכנית עבודה כדי שתקל על 

כולנו, איך מתכוונת ההנהלה לעמוד בפרויקט הזה, של להשלים את הכמה עשרות 

יבלתי תכנית כזאת. אין לי עניין לראות אותה, יש לי מיליונים בכמה שבועות. לא ק

 - - -עניין פשוט 

 קיבלת תשובה על זה. יוני בן מנחם:

 רגע, אני אגיד.  היו"ר, אמיר גילת:

חזרנו על זה כמה פעמים ואמרנו שגיבשנו תכנית  יוני בן מנחם:

 פעולה, בגלל שאי אפשר לעשות תכנית עבודה. 
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יית קוטע אותי, זה בדיוק מה שהלכתי אם לא ה היו"ר, אמיר גילת:

להגיד. אתה קוטע אותי באמצע. קיבלתי תשובה שאי אפשר להכין תכנית עבודה 

 - - -אלא תכנית פעולה. אני לא יודע מה ההבדל בין השתיים, אבל מבחינתי גם 

 אז אני אסביר. יוני בן מנחם:

ה גם לא עזוב רגע, אל תקטע אותי. אבל מבחינתי ז היו"ר, אמיר גילת:

משנה כרגע כי לא מעניין אותי התכנית, מעניין אותי הביצוע של היעד, העמידה 

ביעד. ולכן אני אומר, טוב תעשה ההנהלה לעצמה, לא קשור למוסדות, אם תסמן 

כמה אנחנו רוצים להעביר בשבוע הזה וכמה בשבוע  –לעצמה איזו שהיא תכנית 

מה היעד של ההנהלה שהיא  -בועות הבא, ולספור. יש עוד ארבעה, חמישה, שישה ש

צריכה לקבוע לעצמה ואיך היא עושה את זה, וזה הכל. זה לא עניין של המוסדות. 

אני ביקשתי את זה פשוט  כי היינו חלק מהתהליך ומהדיאלוג בפעם שעברה, פשוט 

להמשיך את זה בתור מעקב. אם ההנהלה עושה תכנית פעולה ולא תכנית עבודה, 

לעניינים הסמנטיים, העיקר שזה ייעשה והעיקר שתהיה עמידה  אני לא נכנס פה

 ביעדים. 

 - - -אני חושב שכדאי לכם  יוני בן מנחם:

.... מדבריו של ערן להתעורר כל לילה עם זיעה  דוד חיון:

 קרה. 

אני חושב שכדאי לכם לאמץ את ההצעה של אסתי  יוני בן מנחם:

 פה, שיהיה משרד עורך דין חיצוני שיתגבר.

יוני, עוד פעם, הטרמינולוגיה שלך לא נכונה. זה לא  היו"ר, אמיר גילת:

אנחנו מאמצים, זה אתה מאמץ. האחריות היא שלך. המוסדות פה עכשיו שומעים 

דיווח על איך ההנהלה עומדת ביעד הזה ובחובה שלה. זה הכל. אנחנו לא צריכים 

 לאמץ שום דבר. 

 אוקיי, אל תאמצו. יוני בן מנחם:

 טוב.  , אמיר גילת:היו"ר

רגע, רגע, אמיר, נקודה מעניינת בקשר למה שאתה  אסתי אפלבאום:

 אומר. אנחנו לא אלה שמבצעים את זה בפועל.
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 נכון.  היו"ר, אמיר גילת:

זה מה  –אנחנו צריכים רק לדאוג כל הזמן להגיד  אסתי אפלבאום:

אולי צריך  שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו רוצים, ובמקביל אבל לבדוק, שאם

 - - -לזה משאבים או הקצאת משאבים שונה, או הקצאת משאבים להקצות 

 - - -בוודאי, אבל  היו"ר, אמיר גילת:

 אז תאשרו לנו. יוני בן מנחם:

 אבל לא בוועדת תוכן.  היו"ר, אמיר גילת:

 רגע, דקה, אמיר.  אסתי אפלבאום:

ר את אני אומר, שהוועדה פה תקבל החלטה לאש יוני בן מנחם:

 התגבור של הלשכה המשפטית בעורכי דין חיצוניים. זה יקל על העבודה. 

 אני מתנגדת נחרצות, שיהיה ברור. ליאת בלום:

חברה, זה לא עניין של ועדת תוכן, אני מצטער  היו"ר, אמיר גילת:

 מאד. 

לא רק שזה לא ועדת תוכן. מה ייצא החוצה לעורך  ליאת בלום:

חלטה של היועצת המשפטית, וזה ממש לא החלטה, עם כל זה ה –דין חיצוני ומה לא 

הכבוד, שכאן רוצים לתגבר, לא. אז אני הבהרתי שאנחנו מוציאים דברים אחרים, 

אבל את הפקות המקור אי אפשר להוציא, ואם רוצים לתגבר, אז אפשר לתגבר את 

וי הלשכה המשפטית בעורכי דין. לא צריך להוציא החוצה. אני לא חושבת  שזה רא

 זו לא הדרך.  –שוועדת תוכן תדון בזה, וגם אם כן 

 - - -ועדת תוכן לא תדון בזה, ואם המנכ"ל   היו"ר, אמיר גילת:

לתגבר את הלשכה המשפטית ולא להוציא החוצה  לוי:-נורית ירדני

- - - 

 זה לא משהו שאפשר להוציא.  ליאת בלום:

 תוכן.  שנייה רגע, נורית, זה לא וועדת היו"ר, אמיר גילת:

 אבל הא בהא תליה. רוצים לסגור עניין. לוי:-נורית ירדני

תקשיבי רגע, אנחנו סוגרים עניין. אנחנו פה  היו"ר, אמיר גילת:

מעקב. אם המנכ"ל רוצה  –במעקב. הנושא מוגדר כמעקב, אמרתי בפתח דברי 
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שיעשה את זה. אנחנו לא  –לסגור עם היועצת המשפטית על הוצאת דברים החוצה 

נעים מבעדו. ועדת תוכן לא תדון בנושא הזה, זה לא בסמכותה וגם לא בלוח מו

 הזמנים של הישיבה הזאת, שיש לנו מספיק דברים גם בלי זה. 

אבל השאלה היא האם יש משהו שוועדת תוכן,  דוד חיון:

בסמכותה, יכולה לגרום לזה שאם אנחנו נאשר את זה, או ועדה אחרת, תביא למצב 

 הם לעמוד בחוק. שאנחנו נעזור ל

היום אתה מעביר  250כן, וודאי. אם בוועדת  יוני בן מנחם:

 לדוגמא.

 אוקיי, עבר. נניח עבר, נפתרו כל הבעיות? דוד חיון:

 מה מונח שם? –מיליון  28אם אתה מעביר היום  יוני בן מנחם:

 סרטי תעודה.  היו"ר, אמיר גילת:

לי, אם נסכם את  מיליון נדמה 11יש שם נדמה לי  יוני בן מנחם:

 . 10-מיליון כמעט, אז הנה הגענו ל 2זה  100הכל. מקדש 

 יש סרטי תעודה גם.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -מיליון בערך  11אם אתה מעביר היום  יוני בן מנחם:

 נפתרו הבעיות? דוד חיון:

 11בצורה משמעותית בעוד  לא, זה מקדם אותנו יוני בן מנחם:

 מיליון.

טוב, חברים, אני חושבת שמיצינו את הנושא.  גילת: אמירהיו"ר, 

 - - -אנחנו נקבל את הדיווחים בכתב, ובמידה ויהיו עוד 

אנחנו מדברים על הדברים ההיסטוריים, זה  דוד חיון:

 המשמעות.

 טוב, דוד, דוד. בואו נדבר הלאה עכשיו.  אמיר גילת:היו"ר, 

ר איך עוזרים להם לקדם את הדברים היות דוד חיון:

היסטוריים שלא מתקדמים כבר, ויש כאלה שלא נחתמו בחצי שנה ושנה וחצי. אני 

 טועה?

 - - -אתה לא טועה, ואני עוד פעם אומרת  :ליאת בלום
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 לא אמרתי באשמתכם. דוד חיון:

אני לא אשמתנו, אני לא בעניין של האשמות.  ליאת בלום:

ו אותו. הכל נאמר: בספטמבר, אני ממש מציעה שתקרא 2אומרת, הפרוטוקול של 

נוהל התקשרויות, בעלות וזכויות, החלטות עקרוניות של המוסדות וההנהלה. אני 

פרטתי מפרט די גדול של דברים ופעולות שצריך לעשות, כדי אנחנו לא באמת 

 , לא הלשכה המשפטית, הרשות לא ערוכה. -ערוכים. זה גם נידון ב

 מה תקוע? מותר לדעת? לוי:-נורית ירדני

 ?2013מה אפשר להסיק עכשיו לגבי שנת  חיון:דוד 

בוודאי, אפשר לדעת. גם אין דברים שתקועים חצי  יוני בן מנחם:

 שנה.

 מה תקוע? :לוי-נורית ירדני

 אני יודעת שנושא לאטמה עבר בלשכה המשפטית. :דבורה הנדלר

 לאטמה יש לנו סעיף לחוד.  אמיר גילת:היו"ר, 

 תקוע, אז אני אומרת לה.לא, היא שאלה מה  :דבורה הנדלר

 פה. 11מה תקוע? איפה תקוע? מה יש לנו? יש לנו  אסתי אפלבאום:

 - - -בואו נשמע מה תקוע, אולי אפשר  לוי:-נורית ירדני

 דוד  אמר שיש גם דברים היסטוריים שתקועים. נגיסט מנגשה:

זה לא עניין של תקוע, זה מינוח לא נכון, מכיוון  ליאת בלום:

 רו על ידי ועדת התקשרויות. שהדברים אוש

 מתעכב.  לוי:-נורית ירדני

לא, לא מתעכב. יש דינאמיקה של משא ומתן.  :ליאת בלום

 ברגע שאישרת בוועדת התקשרויות משהו לפני חודשיים, אז זה לוקח זמן. 

 אז מה הצפי של לוחות הזמנים? לוי:-נורית ירדני

 זה בסדר, חודשיים זה בסדר.  דוד חיון:

את לא רוצה להגיד שזה מתעכב, את לא רוצה  לוי:-רדנינורית י

 להגיד תקוע, אז אני שואלת מה הצפי של ההתפתחות הזאת. 
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אז אני מציעה שבשנה הבאה לא נאשר דברים  :ליאת בלום

באוגוסט וביוני, אלא נאשר אותם בינואר ובפברואר. כרגע אין מה לעשות, חוץ 

 אין מה לעשות. אין קסם. מאשר לעבוד קשה ולהשתדל לגמור את זה, 

טוב, חברים, אני חושב שאנחנו מיצינו את הנושא.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אנחנו מקבלים מההנהלה את הרשימה. גם אפשר יהיה לראות 

 אז היא שאלה, אפשר לתת לה דוגמאות. יוני בן מנחם:

 תנו לי דוגמאות.  לוי:-נורית ירדני

 במייל מלפני שלושה שבועות.יש לך את זה  אמיר גילת:היו"ר, 

 בסדר, עכשיו בישיבה, כשכולנו פה.  לוי:-נורית ירדני

 אנחנו שולחים לכם דו"חות.  יוני בן מנחם:

קודם כל הבסיס הוא שוועדת ההתקשרויות,  ערן הורן:

שהיא התחנה שבה יוצא התהליך לדרך, אישרה התקשרויות בסכום שתואם את 

התקשרויות, דווקא  13-14-ס של הסטאטוס, יש כהחוק. עכשיו, אם עושים ניתוח ג

 בסכומים הפחות גדולים, שעדיין לא התקיים משא ומתן בכלל.

 זה מתקיים מחר.  יוני בן מנחם:

 כמה? דוד חיון:

 כמה מה?  ערן הורן:

 כסף? דוד חיון:

 התקשרויות. זה בסכומים לא גדולים. 13-14לא,  ערן הורן:

 ון התקשרויות. לא משנה, אבל זה המ דוד חיון:

נכון, וזה המון עבודה שמתחילה רק מחר. תחשבו  :ליאת בלום

רגע, זו עבודה שמתחילה רק מחר. זו עבודה שמתחילה באוקטובר, אז ברור שבדקה 

יהיה קשה לסגור. אתה צריך לנהל משא ומתן, אתה צריך חילופי טיוטות,  90-ה

 אתה צריך עורך דין, עורך דין של הצד השני. 

כן, יותר מטריד מספר ההתקשרויות מאשר  יון:דוד ח

 הסכום.

 -- -טוב, חברים, אני בהרגשה ש  אמיר גילת:היו"ר, 
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 רגע, תן לו לסיים.  לוי:-נורית ירדני

, נו אז מה? מה זה נותן לך 8אז הוא יגיד לך עוד  אמיר גילת:היו"ר, 

 האינפורמציה הזאת? מה תעשי איתה?

 מונה.נשלים את הת לוי:-נורית ירדני

 בבקשה, אז תשלים לה את התמונה.  אמיר גילת:היו"ר, 

זו רק דוגמא, אבל יש כמה שממתינים לוועדות, יש  ערן הורן:

כמה שהם אחרי כל הוועדות, במגעים אחרונים עם המפיקים. אם אתם רוצים לקבל 

- - - 

טוב, אז נורית, הם יוסיפו לנו לדיווח בכתב גם את  אמיר גילת:היו"ר, 

 רים האלה. הפרמט

עכשיו היינו צריכים להיות בפיין טיונינג הסופי  דוד חיון:

 לחלוטין. 

ערן, תוסיפו בבקשה לנייר שאתם מעבירים לנו גם  אמיר גילת:היו"ר, 

 הפקות במשא ומתן.  14 –את הפירוט, כמו שאמרת עכשיו 

 עם שמות? לוי:-נורית ירדני

שמות, רק הפעם  יש שמות. את מקבלת כל יום אמיר גילת:היו"ר, 

 תעשו את זה מרוכז. שמות יש לך, את מקבלת כל כמה ימים דיווח.

 - - -טוב, לוח שידורי  

 רגע, אז מה הוחלט? אסתי אפלבאום:

אני מבקש החלטה שאנחנו מאד, מאד, מאד, מאד  דוד חיון:

 מוטרדים. אי אפשר ככה, צריך החלטה.

יית מוטרד גם בפעם נו, אז תנסח הצעת החלטה. ה אמיר גילת:היו"ר, 

 שעברה.

 לא, אני חלש בניסוחים.  דוד חיון:

 אסתי, באיזה כיוון החלטה? אמיר גילת:היו"ר, 

יש את ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה, זה גם  אסתי אפלבאום:

 נוסח של מוטרד. 
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 ממשלת ישראל.  דוד חיון:

 המנכ"ל, מה?  אסתי אפלבאום:

 ע לכם הצעת החלטה?המנכ"ל יכול להצי יוני בן מנחם:

 בדיוק, שמעת את הלך הרוחות.  אסתי אפלבאום:

 מצוין, בואו נשמע את המנכ"ל.  דבורה הנדלר:

אוקיי. ועדת התוכן רשמה בפניה את הדיווח של  :יוני בן מנחם

המנכ"ל שההנהלה עושה מאה אחוז של מאמץ לקיים ולעמוד בדרישות החוק, 

המשפטית, לנקוט בכל הצעדים שיכולים ומיפה את כוחו של המנכ"ל מול הלשכה 

 - - -לקדם ולזרז את ה 

 לא רק הלשכה המשפטית.  אסתי אפלבאום:

שמעתם את ערן, מה שהוא אמר. ערן בקשר לשוש  יוני בן מנחם:

 חזות, הוא הבוס שלה, אני עובד מולו ומולה. הוא יטפל בהיבט הזה.

 - - -הסיפא צריכה להיות שאתה מתחייב לעמוד ב  דוד חיון:

לא, אני מתחייב לשום דבר. אני רק יכול להתחייב  :יוני בן מנחם

 על מאה אחוז מאמץ. 

אין מה לייפות מול הלשכה המשפטית. אני לא  :ליאת בלום

 מבינה את הדבר הזה. 

 מתוקף תפקידך אתה מחויב.  דוד חיון:

יש לי הפתעה בשבילך, גם אתה מתוקף החלטתך  יוני בן מנחם:

 נחנו ..., וזה לא מתקיים במוסדות. מחויב לזה שא

 - - -נכון, נכון, אבל  דוד חיון:

 אז אני לא דורש ממך להתחייב.  יוני בן מנחם:

 אבל אני לא איש ביצוע.  :דוד חיון

 מה זה משנה? כשאתה רוצה אתה איש ביצוע. יוני בן מנחם:

אני צריך לדואג שאתה תעמוד בזה. אני? נכנס פה  :דוד חיון

 תחזור בך.לביצוע? 

 כשאתה רוצה. כשאתה רוצה. יוני בן מנחם:
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 תחזור בך.  דוד חיון:

לא, אתה מעיר הערות. עובדה שקיבלתם, אני לא  יוני בן מנחם:

 חוזר בי כי עבודה שקיבלתם בישיבה הקודמת החלטות שהתערבתם בעניי. 

 נו, אבל זה עזר או לא עזר? דוד חיון:

לא מתערב? אמרת שאתה  אז אתה כן מתערב או יוני בן מנחם:

 לא מתערב. 

זה לא נקרא להתערב. זה נקרא להנחות. אני לא  :דוד חיון

הולך ומנהל את המשא ומתן. להתערב ולקבוע ביצוע זה אם אני הולך לנהל את 

 המשא ומתן. 

בסדר, בוא, זה לא עניין אישי, חברה. זה עניין  :יוני בן מנחם

ימה, ואנחנו עושים את כל המאמץ, את שאנחנו רוצים בדיוק כמוכם לעמוד במש

. 101%-, נעשה גם את ה101המאה אחוז של המאמץ עושים, ואם צריך לעשות 

ואמרתי, אנחנו מקדישים לזה סדר יום, זה יום יומי, שעות על גבי שעות. אתם 

 מקבלים גם פעמים ביומיים דיווחים. 

 מה אתם צריכים? דוד חיון:

 ללשכה המשפטית. תגבור  –אמרתי  :יוני בן מנחם

אבל היא אמרה שהיא לא צריכה תגבור ללשכה  :דוד חיון

 המשפטית.

 תקשיב לי, דוד, אני רוצה לחדד את זה.  יוני בן מנחם:

 אני לא אמרתי שאני לא צריכה תגבור.  :ליאת בלום

כיוון שאתה מתמחה בעניין הכספי, אני רוצה  :יוני בן מנחם

רגע שמסתיים המשא ומתן וברגע שזה הולך לחדד את זה. גם ערן אמר את זה. ב

והולך מול מפיקים, הכל זה עניין של ניסוחים משפטיים. אני צודק או  לשוש חזות

 לא, ליאת?

 לא. :ליאת בלום

 מה לא? :יוני בן מנחם

 אני מצטערת.  :ליאת בלום
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כיוון שאנחנו קיבלנו החלטה חד משמעית שאנחנו  יוני בן מנחם:

 מתן. אחרי שהוא הסתיים, אין פתיחת משא ומתן. לא פותחים את המשא ו

 - - -כן, אבל יש תשובות   :ליאת בלום

אז הקטע הזה של טיוטא הופך לטיוטה של הסכם  יוני בן מנחם:

 - - -לחברת ההפקה ואז מתחיל מאבק משפטי איך לנסח את הסעיף הזה 

 ליאת, אבל למה להתנגד לתוספת משאבים? אסתי אפלבאום:

אנחנו לא מתנגדים לתוספת משאבים. הוא פשוט  ליאת בלום:

 לוקח את זה למקום שהוא רוצה. 

אז מה הבעיה? אנחנו סתם מתווכחים. מה הבעיה  אסתי אפלבאום:

להתנגד לתוספת משאבים? אם הם רוצים לתגבר, שיתגברו, שיעמדו במשימה, מה 

 הבעיה?

 מי התנגד? אני שאלתי שאלה פשוטה. דוד חיון:

 לא, ליאת, ליאת.  :אסתי אפלבאום

אני לא התנגדתי לתוספת משאבים. אני חוזרת  :ליאת בלום

כרגע בלשכה המשפטית יש  –ומבהירה. אתם מפנים את השאלה אלי, אני מבהירה 

בין שלושה לחמישה הסכמים. צוואר הבקבוק שלכם הוא לא הלשכה המשפטית, עם 

 כל הכבוד.

 - - -רגע, דוד ואסתי  אמיר גילת:היו"ר, 

אז השאלה איפה אנחנו יכולים לעזור. אם אנחנו  וד חיון:ד

 לא יכולים לעזור בכלום, אז בסדר, אז אנחנו עשינו את שלנו. 

, לא איכפת -אבל עוד פעם, אתה מפריד בין הדיון :ליאת בלום

 - - -לי. אני אומרת עוד הפעם 

 לא שומעים אתכם, רגע, רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

א אמירה ערכית, ליאת. אנחנו רוצים לזוז זה ל אסתי אפלבאום:

 קדימה, די. בואו נתמקד. 

 - - - 2013אז אני אומרת כך, שוב, לשנת  ליאת בלום:
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הוא יקבל. אם  –אם הוא צריך תוספת משאבים  אסתי אפלבאום:

את תקבלי. הנה, הוא אמר, הוא עוקב אחרי שוש חזות ונותן לה  –את צריכה 

 תוספת. 

 - - -גם אם יוחלט  ,2013 :ליאת בלום

זאת צריכה להיות הישיבה האחרונה על שנת  דוד חיון:

 . אין יותר. אין כבר מה לעשות. 2013

, צוואר הבקבוק של 2013אז אני אומרת שוב,  :ליאת בלום

הלשכה המשפטית, אנחנו נערכים אליו, וגם אם יוחלט על הגדלת או תגבור תקציב, 

א עורך דין פנימי, זה לא משנה. הרעיון הוא שזה בין אם זה החוצה ובין אם זה להבי

, כל עורך דין שאני אביא עכשיו, רק 2013. לשנת 2014ייתן פתרון אולי לשנת 

להכשיר אותו ייקח חודש. הזמן שאני אלמד אותו את ההסכמים ואת המדיניות של 

 ן. הסכמים. חבל על הזמן הזה. זה דבר ראשו 50הרשות, זה הזמן שאני יכולה לעשות 

 חבל שאני לא .... להגן עליך.  נגיסט מנגשה:

בדיוק, ליאת, הרי אנחנו לא אומרים לך מה  אסתי אפלבאום:

 לעשות, לא אומרים לך תעשי את ההסכמים, ותוציאי עבודה אחרת. 

אנחנו מוציאים נושאים החוצה שבהם אנחנו  :ליאת בלום

 - - -חושבים 

זה. מה שאנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס ל :אסתי אפלבאום

יש מנכ"ל, יש סמנכ"ל כספים, יש לשכה משפטית. אם המנכ"ל יראה שיש צורך, 

 יתגברו אתכם, מה הבעיה?

זה לא בעיה, זה נעשה אסתי, זה נעשה בין כה וכה.  ליאת בלום:

 - - -אנחנו כבר ביקשנו 

 אבל היא אומרת שזו לא הבעיה.  דוד חיון:

? אבל יש כאלה שחושבים שזאת מה זה משנה אסתי אפלבאום:

 הבעיה, אז למה אנחנו צריכים להיכנס לזה?

 אז לא נכנסים לזה, אני מבהירה.  :ליאת בלום
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לא רוצה לדעת מאיפה הבעיה, לא יודעת איפה  אסתי אפלבאום:

 הבעיה, די. לכו קדימה.

אני מבהירה, ככל שיוגדל התקציב לעורכי דין  :ליאת בלום

ו מוציאים יותר דברים החוצה, זה משהו שכבר דיברנו עליו, חיצוניים, בגלל שאנחנ

 ולמיטב הבנתי הוא מטופל. זה לא מה שיפתור בפתרון קסם כרגע. 

 בסדר, אין בעיה.  אסתי אפלבאום:

אני כן מציעה שאתם תעשו  חושבים איך אתם  ליאת בלום:

 - - -. אני מצטערת שאני היחידה שאומרת את זה, אבל 2014נערכים לשנת 

 את לא היחידה. דוד חיון:

 - - - 2013אבל  :ליאת בלום

 - - -מהישיבה הבאה  דוד חיון:

לא, מהישיבה הבאה זה מאוחר מדי כי אין להם  ליאת בלום:

 , הם לא יכולים לדון בוועדת התקשרויות. 2014לוח שידורים לשנת 

 עוד שבוע.  דוד חיון:

ת הן הרבה אני עוד פעם אומרת וחוזרת, הבעיו ליאת בלום:

 יותר עמוקות וקשות. הן אל קשורות לעוד עורך דין או פחות עורך דין.

 בסדר. אסתי אפלבאום:

טוב, דוד ואסתי, בנוגע להצעתכם לקבל החלטה,  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אני לא רואה פה, שוב, איזו החלטה אנחנו נקבל. שמענו את הדיווח, ההחלטה 

 פה רעיון טוב. למה, דווקא היה אסתי אפלבאום:

אנחנו נקבל זה ההחלטה היחידה ששנייה רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 שצריך לעמוד בחוק, וזה מובן מאליו. אני לא רואה החלטה כזאת.

ברור, בסדר. אתה יכול גם לסכם בצורה כזאת  אסתי אפלבאום:

 - - -ולהגיד שההנהלה, כמו שנאמר, שוועדת התוכן רואה ע 

 עין לא יפה. אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, לא, לא.  אסתי אפלבאום:

 לא, אני צוחק.  אמיר גילת:היו"ר, 
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 - - -שוועדת התוכן  אסתי אפלבאום:

זו בדיוק הבעיה. כל המלחמות האלה שקורות כאן  לינדה בר:

כל הזמן, זה מה שמעכב. אם אתם רוצים לדעת מה מעכב, וסליחה שאני אומרת את 

 - - - זה, כי אני רואה את הריקושטים

 זה לא לעניין עכשיו.  דוד חיון:

זה כן לעניין. מלחמות היהודים, זה מה שמעכב.  :לינדה בר

 - - -מלחמות היהודים והורדות הידיים, ולמי יש 

 איזה, הסדרה? דוד חיון:

סליחה, ולמי יש גדול יותר. זה מה שקורה.  לינדה בר:

 )מדברים ביחד(

 קשר אליכם.  הוא רשאי לתגבר אותי בלי :ליאת בלום

במקום להתעסק בעיקר, אנחנו מתעסקים בטפל.  לינדה בר:

 - - -בואו תסתכלו על השאילתות שמגיעות, על העדפות 

 סליחה, את מפריעה. את מפריעה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני לא מפריעה, אני מביעה את דעתי וזו זכותי.  לינדה בר:

 . אבל לא קיבלת רשות דיבור אמיר גילת:היו"ר, 

אז בסדר, אתה לא נותן לי רשות דיבור, אז אני  לינדה בר:

 לוקחת אותה.

 תבקשי. תבקשי.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא. לינדה בר:

 כן.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא ראיתי שאמרת לכל מי שיתפרץ לא לקחת את  לינדה בר:

 זכות הדיבור. 

 את לא חברת מוסדות.  אמיר גילת:היו"ר, 

חברת מוסדות, אני חברת הנהלה. אמיר,  אני לא לינדה בר:

 אל תגיב אלי בצורות האלה ובפרצופים האלה. אני מבקשת שתתייחס אלי בכבוד.

 - - -אני מבקש  אמיר גילת:היו"ר, 
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אני מבקשת שתתייחס אלי בכבוד. אני דורשת את  לינדה בר:

 זה, לא מבקשת. 

 כן, יואב. אמיר גילת:היו"ר, 

קש מהוועדה לאפשר לנו להתחיל אני רוצה לב יואב גינאי:

 .2014להוציא קולות קוראים לשנת 

 שנייה, שנייה רגע, תנו לי רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, זה חשוב. כדי שלא נקלע לאותו מקום. יואב גינאי:

בסדר, אבל אתה מקדים. שנייה רגע. יואב, אתה  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - - 2013מקדים את המאוחר. לגבי שנת 

רק תדייק שהגענו לאותו מקום בגלל שלא תכננתם  וד חיון:ד

 .2013-ו 2012נכון את השנים 

 - - -. אנחנו 2013לא, תכננו נכון מאד את שנת  יואב גינאי:

ממש לא. אתה תיכף תראה את זה גם במקרים  :דוד חיון

 אחרים.

דוד, דוד, תנו לי רגע. אני רוצה לעשות עכשיו את  אמיר גילת:היו"ר, 

. יש לנו מציאות ויש לנו נהלים ויש לנו לוחות שידור לקיים. 2014-ל 2013עבר בין המ

לסיים מבחינת עמידה בהפקות מקור. יש  2013המצב כרגע הוא כזה, שיש לנו את 

לסיים מבחינת מה יש על המסך, שזה לא אותו דבר, לא בהכרח אותו  2013לנו את 

ואיזה  2014-: איך ייראה הלוח ב2014דבר ובמקרה הזה לא אותו דבר. ויש לנו את 

 - - -הפקות 

 עברת נושא, סליחה? אסתי אפלבאום:

 אני במעבר.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא, כי אני כן רוצה שנקבל החלטה, ברשותך, אם  אסתי אפלבאום:

 לא איכפת לכם. 

 חייבים מתוקף אחריותנו.  דוד חיון:

י מציעה שוועדת שכן נקבל איזו שהיא החלטה. אנ אסתי אפלבאום:

 - - -התוכן 
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קודם כל מוטרדת מאד. אנחנו חייבים להתחיל  דוד חיון:

 בזה. 

 תן לה לנסח. לוי:-נורית ירדני

 נו, אני עוזר לה. :דוד חיון

 לא, אל תעזור לה. תן לה לבד.  דבורה הנדלר:

אני מציעה לא משפטיים מחוזיים. שני משפטים.  אסתי אפלבאום:

 - - -מבקשת, לא מבקשת, ועדת התוכן  ועדת התוכן  –להגיד 

 מנחה. יואבי גינאי:

 תגידי את המסר. אמיר גילת:היו"ר, 

רגע. ועדת התוכן דורשת מהנהלת רשות השידור  אסתי אפלבאום:

, תוך שהיא מיפה את כוחה 2013לעשות כל מאמץ כדי לעמוד במחויבות עד סוף שנת 

 רה זו. נקודה. של ההנהלה להקדיש כל משאב, אמצעי, להגשמת מט

 על פי החוק.  דוד חיון:

 על פי החוק. זה הכל.  אסתי אפלבאום:

רגע, למה מנחה את רשות השידור? למה לא מנחה  :נגיסט מנגשה

 את המנכ"ל?

 את המנכ"ל, מצוין. מעולה.  אסתי אפלבאום:

 כן, את המנכ"ל.  נגיסט מנגשה:

 תגידי שוב.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מבקש להוסיף משפט על המוטרדות. אבל אני  דוד חיון:

זה מופיע בפרוטוקול שאתה מוטרד, למה אתה  אסתי אפלבאום:

 צריך בהחלטה?

 - - -בסדר, בהחלטה. כי מי שיראה את זה  דוד חיון:

 -סע קדימה, המטרה. תסתכל על המטרה. המטרה  אסתי אפלבאום:

- - 

 . 2012המטרה אנחנו צריכים מאז שנת  :דוד חיון
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בסדר, אז אתה קרוב אל המטרה כרגע יותר מאשר  באום:אסתי אפל

 - - -בשנה שעברה. אני מציעה ככה: ועדת התוכן 

 אני מקבלת.  :לוי-נורית ירדני

 - - -ועדת התוכן מנחה את רשות השידור  אסתי אפלבאום:

 לא, את המנכ"ל. יש מנכ"ל ברשות השידור.  :נגיסט מנגשה

תוכן מנחה את המנכ"ל, הוא בסדר נגיסט. ועדת ה אסתי אפלבאום:

לא עובד לבד המנכ"ל, יש הנהלה. ועדת התוכן מנחה את המנכ"ל לעשות כל מאמץ 

, ובהתאם לכך 2013שיידרש, כדי לעמוד במחויבויות הרשות על פי החוק, לשנת 

מייפה את כוחו להקדיש כל משאב שיהיה בו צורך, לצורך הגשמת הנחיה זאת. 

 דר? יפה. הלאה. תודה. מימוש הנחיה זו. נקודה. בס

אני רק שוב מעיר, שיש פה הנחיות שהן לא  אמיר גילת:היו"ר, 

 בסמכותנו. 

 לא כל מאמץ, אסתי.  דוד חיון:

 למטרה זו.  אסתי אפלבאום:

דורשת לעמוד בחוק, נקודה. אין כל מאמץ. בלי כל  דוד חיון:

 מאמץ.

 את לא צריכה לייפות את כוחו של המנכ"ל.  :ליאת בלום

חשוב להם המשפט של הנחיה של המשאבים. מה  :תי אפלבאוםאס

 איכפת לכם?

 כי זה לא בסמכות הוועדה, אסתי.  ליאת בלום:

 משאבים, ברור.  דוד חיון:

 זה לא וועד מנהל.  ליאת בלום:

אני הייתי שם נקודה ואז אומר: יש להעמיד  דוד חיון:

 למטרה זו כל משאב ומשאב. 

 קוראת לפעול להעמיד כל מאמץ. אסתי,  אמיר גילת:היו"ר, 

 קוראת לפעול להעמיד כל מאמץ, בסדר. אסתי אפלבאום:

 כל משאב.  אמיר גילת:היו"ר, 
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 כל משאב שיידרש. אוקיי.  אסתי אפלבאום:

אבל אני מבקש בכל זאת, אני דעתי, אני לא יודע  דוד חיון:

את מה מה דעתם של החברים האחרים, להגיד שאנחנו מאד מוטרדים, ושמענו 

 שליאת אמרה. ליאת לא מאד מוטרדת, היא הרבה הרבה יותר ממוטרדת.

 בסדר. אמיר גילת:היו"ר, 

 אז אני חושב שזה צריך להיכנס להחלטה. דוד חיון:

הוועדה מוטרדת מהדיווחים ששמעה לגבי מידת  אמיר גילת:היו"ר, 

 העמידה בחוק. 

 להחלטה שלי לא להכניס מוטרדת.  אסתי אפלבאום:

 עזבו, צריך לסגור עניין. לוי:-ת ירדנינורי

 די כבר, נו. קדימה.  אסתי אפלבאום:

 טוב, הלאה. בהתנגדות אסתי.  אמיר גילת:היו"ר, 

, זה לא בהחלטה. גם היא לא לא התנגדות אסתי אסתי אפבלאום:

 רוצה וגם דבורה לא רוצה. עכשיו בהתנגדות אסתי?

 חבל על הזמן.אתם רוצים להצביע? נו,  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, נו, אז את תכניסו. אסתי אפלבאום:

 בסדר, המסר ברור, בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 המסר ברור, ברור. אסתי אפלבאום:

. כמו שהתחלתי 2013-2014בסדר,  טוב, הלאה.  אמיר גילת:היו"ר, 

להגיד, אנחנו פועלים בשני צירים: אחד זה היקף ההפקות שאנחנו משחררים בכל 

, ושני 2014-ו 2013, ושתיים זה לוח השידורים של שנת 2014-ו 2013השנים אחת מ

יהיה כמובן, עם הזמן, איזון בין ההיקף של  2014המקרים לא זהים. בשנת 

 . 2014ההתקשרויות שאושר, לבין מה שיראו על המסך גם בשנת 

 אמיר, הייתי רוצה להגיב לגבי התמהיל. דבורה הנלדר:

 בל למה באמצע המשפט? אני באמצע המשפט.א אמיר גילת:היו"ר, 

אה, לא גמרת את המשפט? בסדר, אז אחרי  דבורה הנדלר:

 שתגמור אני רוצה להגיב.
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 .2013בסדר. עכשיו, זה תמהיל  אמיר גילת:היו"ר, 

 עוד לא סגרנו את ההחלטה הקודמת. דוד חיון:

 סגרנו. דבורה הנדלר:

ום בפרוטוקול, לא סגרנו. אז אני מבקש שיהיה רש :דוד חיון

נילי, שאני הצעתי שהוועדה תגיד שהיא מאד מוטרדת מהסטאטוס של החתימה על 

 - - -ההפקות 

 דוד חיון מוטרד מאד.  דבורה הנדלר:

שנייה רגע. בעקבות הדיווח של הלשכה המשפטית  דוד חיון:

 ומצדי אין בעיה שיתר חברי הוועדה לא תמכו בזה. 

צה מוטרדת או לא? נו, חבל על הזמן. נגיסט את רו אמיר גילת:היו"ר, 

 את רוצה את המשפט מוטרדת?

 אם אתם לא רוצים, אין בעיה. דוד חיון:

 אסתי ונורית לא. דבורה את כן או לא? אמיר גילת:היו"ר, 

 לא צריך מוטרדת. דבורה הנלדר:

 אוקיי, נגיסט? אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ם גם לא תרגיש טוב א אתה תקבל החלטה. נגיסט מנגשה:

 - - -ככה, כי זה נראה שאנחנו בעצם  דוד חיון:

 אנחנו, ... קובעת לא לפי רגשות, לפי מעשים. לוי:-נורית ירדני

היושב ראש ודוד חיון מוסיפים מוטרדת. בואו  אמיר גילת:היו"ר, 

 נעבור הלאה,  חבל על הזמן. 

 על תילו של זה ולא על תל"י, אם כבר.  דוד חיון:

 . עקרונות.4עכשיו אנחנו בסעיף  דבורה הנדלר:

 - - -כן. עכשיו ככה  אמיר גילת:היו"ר, 

רגע, לפני כן. יש עוד חברי מליאה שצריכים  :ליאת בלום

 להתקשר בנושא טל"י? עורך הדין החיצוני שואל אם להגיע. 

יושב הראש, אני מבקש שתנצל את סמכותך  :דוד חיון

 ת.ותבקש מהמבקרת לעשות דו"ח על כל ההתנהלו
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 בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

על זה לא צריך הצבעה, זה בסמכותו של יושב  דוד חיון:

 הראש.

בסדר, זה לא כרגע. חברים, נו תנו לי בבקשה  אמיר גילת:היו"ר, 

. ככה, 2014-ל 2013להתקדם. בפעם השלישית אני אנסה לפתוח את המעבר בין 

המקור בתחילת אוגוסט, כשאנחנו קיבלנו את ההחלטה לגבי איך ייראו הפקות 

. נורית, -המצב היה שונה ותיכף אני אזכיר ותיכף אני אעשה סדר. אני אקדם ואומר

את ביקשת שאני אתן סקירה כדי שתביני במה מדובר, אני עושה את זה בשבילך, 

בין היתר, אז תקשיבי בבקשה. אחר כך תגידי אני לא יודעת במה מדובר. הרי 

 ה את זה בשבילך. במיוחד ביקשת, אז אני עוש

 סליחה, סגרתי ואני מקשיבה לך. לוי:-נורית ירדני

אנחנו נמצאים במצב שהוא אבסורדי, מורכב ורב  אמיר גילת:היו"ר, 

 70לא חשוב מה, אתם צריכים להשקיע  –ממדי. פעם אחת אומר לנו המחוקק 

אות בהפקות מקור חיצוניות. פעם שנייה, יש לנו אי וד 2013מיליון שקלים בשנת 

לגבי הפלטפורמה שבה ישודרו אותן הפקות מקור. כיוון שאנחנו נמצאים תחת 

-2014הכותרת של הקפאת הרפורמה והקמת ועדת לנדס, ולא ברור מה יהיה בשנת 

, 2016-ו 2014-2015,-, תיכף אני אסייג, אבל לכאורה לא ברור מה יהיה ב2015-2016

בון שפעם אחת אנחנו צריכים הרי אנחנו כחברה דירקטוריון צריכים לקחת בחש

מיליון, אבל פעם שנייה לא בטוח באיזה פלטפורמה ישודרו ההפקות,  70להוציא 

מיליון. כי הרי לוקח שנה, שנתיים, שלוש, להפיק את  70שיהיו הפירות של אותם 

אותן הפקות שאנחנו מאשרים. וזה לב הדילמה. עכשיו, כשאנחנו דיברנו בתחילת 

רי ארוך טווח, מתוך אותה ראייה ומתוך אחריות שאנחנו אוגוסט על ערך ציבו

רוצים לקבל החלטה שאנחנו את הכסף שאנחנו חייבים להוציא נוציא לדברים 

שאנחנו כנציגי ציבור וכמי שמפקחים על ההוצאות הכספיות, נדע בוודאות שתהיה 

להן פלטפורמה שידורית, קיבלנו את ההחלטה לגבי הערך הציבורי ארוך הטווח, 

הן כאלה שיש להן חיי מדף ארוכים.  –וקבענו את הכלל שהפקות שאנחנו מאשרים 

זו המשמעות של אותו ביטוי שעליו הוחלט. זה תחילת אוגוסט. אנחנו עכשיו 
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באוקטובר, כשבינתיים קרו כמה דברים קטנים, שבניתוח, בשורה התחתונה שלהם, 

תכונתה הנוכחית מביאים אותנו למסקנה שרשות השידור תמשיך להתקיים במ

לא משנה כרגע, אני יכול לפרט, אבל עד שוועדת לנדס תגיש את  זה .2014בשנת 

 - - -ממצאיה 

 זו הכרזה חשובה.  לוי:-נורית ירדני

 אנחנו דיברנו על זה כל הזמן.  אסתי אפלבאום:

עד שוועדת לנדס תגיש את ממצאיה, עד שילמדו  אמיר גילת:היו"ר, 

, ההערכה היא -, עד ש-, עד ש-חקיקה, אם צריך, עד שאת ממצאיה, עד שיכנסו ל

שלפחות, ואני אומר את זה בשיא, שיא, שיא הזהירות, לפחות חלק ניכר משנת 

לא יהיה שינוי באופי פעילותה של רשות  – 2014, ולהערכתי גם כל שנת 2014

השידור. וזה דבר שהתחוור לנו בשבועות האחרונים או בחודשיים האחרונים, שבא 

בעצם העיכוב שקם בהקמת הוועדה. אם פעם דיברו על זה  –ידי ביטוי בין היתר ל

בדצמבר אנחנו  31-בדצמבר כבר אנחנו נדע איפה אנחנו עומדים, היום רק ב 31-שב

יודעים שיתקבלו ההחלטות, או ההמלצות. וגם זה בכפוף לזה שאין דחיות ואין ואין 

וזה מתחבר למה שאמרתי  -צריכים  ואין. ולכן, הפועל היוצא של זה הוא שאנחנו

לסנכרן בין ההוצאות שאנחנו מוציאים, לבין העובדה שאנחנו -בהתחלת הדברים 

לבין  -כלומר חיי מדף ארוכים  -חייבים לוודא שיש להם ערך ציבורי ארוך טווח 

נדבך שנוסף עכשיו , לאור הדברים שאמרתי עכשיו, של שמירת לוח שידורים קיים 

 - - -כן, אנחנו נצטרך פה לעשות חושבים . ול2014בשנת 

 מה זה אומר? דוברת:

. לשמור את -זה אומר שאנחנו צריכים להוציא אמיר גילת:היו"ר, 

העיקרון של חיי מדף ארוכים ברוב רובן של ההפקות וההתקשרויות שאנחנו נאשר, 

אבל להשאיר איזה שהוא פתח גם להוצאות שקשורות לפעילות שופטת של לוח 

 . נתון שלא היה בפנינו בתחילת אוגוסט. 2014רים של שנת השידו

אמיר, על סמך מה נקבעים חיי מדף ארוכים? מה  יואב גינאי:

 הם הקריטריונים לדבר הזה?

 תיכף נדבר על זה.  אמיר גילת:היו"ר, 
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אני אגיד לך, כי אני עשיתי סקר מה משודר אצלנו  יואב גינאי:

מבחינת ארכיון, זה חומרים בידוריים, מוסיקה מבחינת ארכיון. מה שמשודר בעיקר 

- - - 

 שנייה, אני הבנתי את השאלה, אני עונה לך.  אמיר גילת:היו"ר, 

 סאטירה. אלה הדברים שעולים. יואב גינאי:

אני אענה לך. חיי מדף ארוכים זו תכנית שאתה  אמיר גילת:היו"ר, 

ה שידורית בטוחה, מפיק מראש בידיעה  שאלף, במקרה שלנו תהיה לה פלטפורמ

וגם אם חלילה סוגרים את רשות השידור, אז אנחנו יודעים שסדרת תעודה על נעמי 

 שמר, תהיה לה פלטפורמה שידורית כזו או אחרת. 

 איך תדע? אתה לא יודע. אסתי אפלבאום:

 איך אתה יודע? יואב גינאי:

 נו, באמת.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ?10נעמי שמר, ערוץ  ביקוש וזה? מי עושה אסתי אפלבאום:

 יש לנו שיקול דעת. נותנים לנו שיקול דעת.  דוד חיון:

לא אתם. נניח סוגרים את הרשות, מי ירצה לרכוש  לבאום:אפי אסת

 ירכוש את הסדרה על נעמי שמר? 10את המוצר, רבותיי? מי? ערוץ 

 .8ערוץ  דוד חיון:

 מה? למה יש את הערוץ הראשון? אסתי אפלבאום:

אסתי, עוד פעם, אני אומר, תקשיבו רגע, אני חוזר,  יר גילת:אמהיו"ר, 

או  70אתם רוצים להוציא  –אני  רוצה לחדד. עוד פעם, זה לא ששואלים אותנו 

 .70. חייבים להוציא 70שאתם חושבים שלא כדאי להוציא 

 ברור. אסתי אפלבאום:

חנו , אוקיי? עכשיו, כשאנ70אנחנו חייבים להוציא  אמיר גילת:היו"ר, 

, בואו נראה על מה אנחנו משקיעים אותם. זה הכל. עכשיו, 70חייבים להוציא 

פעם  80כשאתה עושה חיי מדף ארוכים זה לא אומר שזו תכנית שאתה תוכל לשדר 

אחר כך בשידור חוזר, אלא שיהיה לה ערך רלבנטי במשך השנים הבאות, ואני לא 

נה, ניקוי ראש. ניקוי ראש ש 30, אני לא מאשר עכשיו תכנית כדי שעוד -מדבר
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משדרים אותה היום בגלל שיש לה ערך נוסטלגי חשוב, משרדים אותה בשידורים 

 חוזרים. אבל השיקול שלי הוא לא ערך נוסטלגי. 

תכנית כמו פופוליטיקה למשל, אקטואליה, יש לה  אסתי אפלבאום:

 ערך ציבורי רב או לא?

 זו דווקא הפקה פנימית.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא פופוליטיקה, נניח לילה כלכלי, כאילו.  אסתי אפלבאום:

זה משודר מיידי, את מוציאה את זה מחר בבוקר,  דוד חיון:

 זה לא אותו דבר, אסתי. 

 אסתי, זה בדיוק ההבדל, תקשיבי רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -לא, אני שואלת, בא איזה מפיק  אסתי אפלבאום:

 י לי לענות לך. הנה, תנ אמיר גילת:היו"ר, 

 - - - 2015מדברים על הפקה שבשנת  דוד חיון:

בעיני זה יותר מסחרי מנעמי שמר. שמישהו אחר  אסתי אפלבאום:

 יקנה אותו, את נעמי אני חייבת לשדר וזה התפקיד שלי. 

שנייה רגע, אסתי, אם אני לא אבהיר את עצמי, רק  אמיר גילת:היו"ר, 

 2013ראש לא אישרו את ניקוי ראש כדי שבשנת  תתנו לי לדבר. כשעשו את ניקוי

 80-יואב גינאי יוכל לשדר אותה בלילה. לא זה היה השיקול. עשו אותה כי בשנות ה

רוצים לראות את ניקוי ראש. הערך שלה כשהיא משודרת היום, היא לא משודרת 

בגלל שיש לה חיי מדף ארוכים, היא משודרת בגלל ערך נוסטלגי. אני לא מאשר 

 30ם את ההפקות היום של חיי מדף ארוכים במחשבה שמה יעשו יורשנו בעוד היו

שלוש -שנתיים-שנה בשידורי הלילה שלהם. אני מאשר היום הפקה שאני חושב בשנה

הבאות, יהיה גורם שירצה לשדר אותה, יוכל לשדר אותה, ושבחוסר הוודאות זה 

מיליון, לבין  70-השיקול שאני עושה באיזון בין החובה שלי להוציא את ה

 הפלטפורמה שהיא תשודר. 

 - - -בעצם, אם אני מבין מה אתה אומר  יואב גינאי:

רגע, רגע, אתם קוטעים אותי, שנייה רגע. לכן,  אמיר גילת:היו"ר, 

שנה ישדרו את מבט לחדשות בלילה, כמו  30מבט לחדשות, יכול להיות שעוד 
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דשות עם חיים יבין בחטיפת פעם את המהדורה הראשונה של מבט לח 80שמשדרים 

המטוס לאלג'יר. אבל לא משדרים אותה כי יש לה חיי מדף ארוכים, משדרים אותה 

 כי מטעמים אחרים. 

 אני מבין מה אתה אומר.  יואב גינאי:

רגע, לכן אני אומר, התכניות השבועיות, מה  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אמרת, פוליטיקה 

 קטואליה יומית.לא פוליטיקה, א אסתי אפלבאום:

לא משנה, לצורך הדוגמא, למרות שזו הפקה  אמיר גילת:היו"ר, 

 פנימית. לאקטואליה יומית אין חיי מדף ארוכים, בדיוק, כעולה משמה.

אפשר לשדר אותה,  2014אוקיי, אבל בשנת  יואב גינאי:

 - - - 2014-כלומר, לאור ההצהרה שלך ש

 כן, רגע, יפה.  אמיר גילת:היו"ר, 

דברים שאפשר לשדר מיידי, אחלה. חייב למלא  חיון:דוד 

 את המסך.

 . 2014אוקיי, לטאמה כן אפשר לשדר בשנת  יואב גינאי:

 אני לא יודע. אתה צריך להגיד לי.  דוד חיון:

 כן, בוודאי שכן.  יואב גינאי:

רגע, אבל יש לי דילמה יותר קשה. יואב, יש לי  אסתי אפלבאום:

ם, נניח מול סדרה נעמי שמר, אני אין לי בעיה משהו עוד יותר. כשאתה ש

לקריטריונים, שתבין. אין לי בעיה לקריטריונים. לטעמי הקריטריון שבחרתם הוא 

ככה. הוא לא קריטריון שנסמך לא על פרמטרים כספיים, לא על  –בבחינת 

 פרמטרים שאפשר לבדוק אותם, הם לא כמיתים. 

 ידי הוועדות. אבל הם יתורגמו אחרי זה על  דוד חיון:

דוד, זה לא פרמטר כמית. אחד יוכל להגיד שכן  אסתי אפלבאום:

 מישהו יקנה את זה והשני אומר לא. 

בסדר, זה לא מתמטיקה. אסתי, תוכן זה לא  דוד חיון:

 מתמטיקה. 
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בסדר, בסדר, אבל אני אומרת בואו ננסה להגיע  אסתי אפלבאום:

דיון שאנחנו כן רוצים לקבוע  לפרמטרים כלשהם. אנחנו מנהלים עכשיו איזה

, בעיני האם -פרמטרים. בואו נקבע איזה שהם פרמטרים. אני אומרת סדרה מול

, 100-מתוך ה 5%-מישהו ירצה לצפות בזה, זה פרמטר. אתה יכול להכניס אותו ב

 אבל הוא פרמטר. 

אסתי, אבל אני לא מבינה למה את מתפרצת  :לוי-נורית ירדני

הראש, כי הוא נותן לי איזה סקירה ואת כבר הולכת  באמצע הדברים של יושב

 לפרטים, איך לממש את זה. 

לא, אני אומרת, אני לא יורדת לפרטים. אני  אסתי אפלבאום:

 - - -מדברת על מה שהוא אמר בדיוק, על הערך הציבורי 

לא, אבל לי יש בעיות הבנה, אני רוצה להבין את  לוי:-נורית ירדני

 התמונה. 

 אמיר, אני רוצה רגע לחדד את הנקודה שלך. :יואב גינאי

 שנייה רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

בואו נגמור בשלבים, אסתי. את נכנסת לדבר אחר  לוי:-נורית ירדני

 - - -שאני  

 הייתי בטוחה שאת בעניינים כי את באה לישיבות.  אסתי אפלבאום:

קשיבה לא, אני עכשיו מקשיבה כדי להיות. אני מ :לוי-נורית ירדני

 ליושב ראש.

טוב. אלף, החלטת המליאה התקבלה כהחלטה  אמיר גילת:היו"ר, 

 עקרונית. 

 דבר אליה, היא, אני מכירה את ההחלטה. אסתי אפלבאום:

נורית, אלף החלטת המליאה התקבלה כהחלטה  אמיר גילת:היו"ר, 

י עקרונית, מיידית, דחופה, לנוכח מכתב השרים. והיו לה משמעויות לא רק לגב

הפקות, אלא בכלל לגבי כל התנהלות הרשות, ואז גם ההנהלה וגם אנחנו במוסדות, 

כל פורום לכשעצמו, אם זה ועדת כספים, ועדת התקשרויות, במקרה שלנו ועדת 

, ההנהלה את הפרשנות או את הביצוע של ההחלטה הזאת, -תוכן, נותנת את ה
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, בהמשך לבקשה שלנו והמוסדות את המעקב. עכשיו, אותו דבר פה. גם ההנהלה

תמפו מה מכל ההחלטות, מה מכל ההתקשרויות  –לערך ציבורי ארוך טווח, ביקשנו 

שעומדות על הפרק הן ארוכות טווח. התשובה שהייתה שכולן הן בעלות ערך, לדעת 

 ההנהלה, וזה בסדר גמור, לדעת ההנהלה. ואז זה מגיע לפה ואנחנו נדון בזה. 

 כולל שלום בית. כולל לאטמה ו דבורה הנדלר:

 אבל אני רוצה שאנחנו נדון, שנגבש פרמטרים.  אסתי אפלבאום:

לא, אני חושב שמה שאמרת דווקא מקל עלינו  יואב גינאי:

מתנהגת באופן רגיל, למעשה התכניות הרגילות  2014מהבחינה הזאת. כי אם 

בוד שאנחנו זקוקים להן כתכניות בידוריות ואחרות, הן יכולות לעלות, אפשר לע

 עליהן.

 - - -יפה. אז לכן אני אומר עוד פעם  אמיר גילת:היו"ר, 

בסדר, הוא מדבר על דברים, ויש לנו עוד דברים  אסתי אפלבאום:

 שיעלו עוד שנתיים או שלוש. 

 אז אני אומר דווקא כאן.  יואב גינאי:

 או, זאת הבעיה. דוד חיון:

 . זה מה שאני אומרת. על זה אני מדברת אסתי אפלבאום:

 את זה צריך להגדיר. דוד חיון:

 אז זה מה שאני מדברת.  אסתי אפלבאום:

בסדר, זאת הייתה הכוונה. אולי היא לא נוסחה  דוד חיון:

 בבירור, אבל זאת הייתה כוונת המשורר.

 היא לא נוסחה כי עוד לא הגעתי לזה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ברור, עוד לא הגענו לתרגום שלה.  דוד חיון:

, מה שמאושר והוא 2013עכשיו כך, לגבי שנת  , אמיר גילת:היו"ר

לשידור מיידי, אין שום בעיה איתו. כאילו, אנחנו צריכים להכין, כוועדת תוכן, את 

, עם הערך הציבורי ארוך הטווח, לאור מה 2014-ב 2013לוח השידורים של 

ל גם שאמרתי, שבחודשיים האחרונים התחוור לנו שרשות השידור תמשיך להתנה

. עכשיו, הפקה שמיועדת לשידור בטווח ארוך יותר, היא כבר צריכה 2014בשנת 
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לחזור לאותו עיקרון של ערך ציבורי ארוך טווח, ופה, את רוצה, אפשר כשנדון בזה 

בפרטנות לקבל גם פרמטרים לקריטריון. אבל כרגע עוד פעם, מבחינת המהירות 

 . 2014אנחנו צריכים לדאוג לשנת 

 אין בעיה. אני רק על הפרמטרים ההם אומרת. אום:אסתי אפלב

 בסדר גמור, אבל כרגע זה פחות רלבנטי.  היו"ר, אמיר גילת:

אגב, רוב ההפקות ארוכות הטווח הן או  יואב גינאי:

 דוקומנטריות, מהסוג של נעמי שמר, או דרמות.

נכון, נכון, בסדר גמור. לכן אני אומר, אם הייתם  היו"ר, אמיר גילת:

, 2013עים אותי מההתחלה, הייתם שומעים את התמונה הכללית. אז יש פה את שומ

, לוח שידורים מול הפקות שאנחנו מוציאים החוצה, מול הנחת העבודה 2014

שהשתנתה בחודשיים האחרונים, ולפיה רשות השידור תמשיך במתכונתה הנוכחית 

תאם לנוהל רשות . עכשיו, לגבי סדר העבודה: בעולם אידיאלי ובה2014גם בשנת 

, הייתה אמורה ההנהלה להציג את 2013השידור, במחצית השנה, כלומר ביולי 

. זה משהו שהתחלנו בו לפני שנה 2014תכנית העבודה ברדיו ובטלוויזיה, לגבי שנת 

וחצי, וזה בהמשך למה ששמענו קודם והדיווחים לטווח הארוך, פה נקודת המפתח. 

לקבל ביולי את תכנית העבודה של הטלוויזיה וגם  זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים

הרדיו, אבל אני עוזב כרגע את הרדיו לצורך השיחה, במתכונת של רשימת נושאים 

ואיזו שהיא תכנית עבודה שנתית, לוח שידורים כללי כזה, שאומר אנחנו רוצים, 

ת בתכנית לחינוך ומשפחה, תכנית לחיילים, תכני –סתם אני זורק, נפתח בנורית 

זמר, מצעד הפזמונים, שלושה סרטי תעודה, ארבע דרמות. אחרי שוועדת התוכן 

הייתה ביולי מאשרת את הדבר הזה, ההנהלה הייתה גוזרת מהתבנית הזאת, 

מתכנית העבודה השנתית, את לוחות השידור העונתיים. כלומר ארבע לוחות 

יצוע השוטף. שנתיים: חורף, סתיו, קיץ ואביב למשל. ואז כבר היו מטפלים בב

כשתהיה תכנית כזאת, או כשיש תכנית כזאת, אפשר לגזור ממנה גם את הפרמטרים 

שרוצים: קולות קוראים כאלה, קולות כאלה אחרים. אבל פה אנחנו נכנסים 

, 2014למורכבות השנייה, שעוד פעם, ההפרדה בין קול קורא שאנחנו מוציאים בשנת 

ים אחרים, אבל בהכרח לתעודה ולדרמה, אם הוא לדרמה או תעודה, גם אולי לנושא
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. זאת אומרת,  הקולות הקוראים שאנחנו רוצים 2014לא יהיה על המסך בשנת 

. הקולות 2013-2012, זה הקולות הקוראים של שנת 2014לראות על המסך בשנת 

, 2015-יהיו על המסך הזה או האחר, ב 2014הקוראים שאנחנו רוצים להוציא בשנת 

כן לא להתבלבל בין שני הדברים האלה. עכשיו, פה התכנית הזאת . ל2017-ו 2016

הגיעה רק בשבוע שעבר, תכנית העבודה השנתית. היה לי חשוב קודם כל לדבר על 

 - - -לוח 

 קיבלנו את הקולות הקוראים לפני.  יוני בן מנחם:

לא, לא, תכנית עבודה. אני לא מדבר על קולות  היו"ר, אמיר גילת:

 דבר על תכנית עבודה. קוראים, אני מ

אבל אם אתם לא מאשרים את זה, אי אפשר  יוני בן מנחם:

  לפרסם את זה. 

אבל בסדר, רגע, שנייה. אני עדיין בתכנית העבודה.  היו"ר, אמיר גילת:

תכנית העבודה הגיעה רק בשבוע שעבר. אני לא הבאתי אותה היום לדיון, כי קודם 

. 2014, ורק אז להגיע לעקרונות של שנת 2013אנחנו חייבים לדבר היום על לוח 

, כדי שההנהלה תוכל לגזור מזה 2014בישיבה הבאה אנחנו נדון בעקרונות של שנת 

 . 2014את תכנית העבודה הפרטנית של שנת 

אבל האם כבר ניתן לפרסם את הקולות הקוראים  יואב גינאי:

 ?2014לשנת 

 עוד פעם מבלבלים. רגע, רגע, אבל עוד פעם, אתם היו"ר, אמיר גילת:

 לא.  ליאת בלום:

 למה לא? יואב גינאי:

שנייה רגע. אני עכשיו מדבר על לוח השידורים של  היו"ר, אמיר גילת:

 לבין הקולות הקוראים.  2014. אין קשר בין לוח השידורים של שנת 2014שנת 

 נכון, נכון. יואב גינאי:

קודם כל היום יפה. אז בסדרי העדיפות שלנו,  היו"ר, אמיר גילת:

, והקולות 2014. בישיבה הבאה נדון בעקרונות 2013אנחנו נדון בלוח שידורי 
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הם כרגע הכי פחות דחופים, כי קודם יש לך לגמור את  2014הקוראים של שנת 

 , אז מה אתה רץ לפרסם?2013

כן, אבל שוב אני אומר, לעשות טלוויזיה זה עניין  יואב גינאי:

לתכניות, אנחנו חייבים להתחיל  2014צים להגיע בינואר של חודשים. אם אנחנו רו

 לעבוד עליהן. 

 לא.  היו"ר, אמיר גילת:

 כן. יואב גינאי:

את הקולות הקוראים שיראו על המסך בינואר  היו"ר, אמיר גילת:

, לא חודש לפני. אתה מוציא בדצמבר 2013-וב 2012-כבר היית צריך להוציא ב 2014

2013 - - - 

 בסדר, אבל להתחיל לעבוד. יואב גינאי:

 .2016-ו 2015קדימה, לשנים  היו"ר, אמיר גילת:

אם אנחנו רוצים למשל תכנית ליום שישי,  יואב גינאי:

 לדוגמא. 

 .2013אתה לא תוכל לעבוד עליה בשנת  ליאת בלום:

 אבל איך זה יהיה? זה לא ריאלי. היו"ר, אמיר גילת:

 למה? יואב גינאי:

, אז אתה לא יכול. לא 2013-זה ייחתם במכיוון ש ליאת בלום:

 עובדים לפני הסכם. 

 .2014ייחתם בשנת  יואב גינאי:

 לא תוכל לעבוד. 2014אז בכל מקרה לפני ינואר  ליאת בלום:

נו, אז אחר כך אתם טוענים שאנחנו לא עומדים  יואב גינאי:

 בקצב. אין מה לעשות. 

ל חשבון כי התכנון הזה היה צריך להיעשות ע ליאת בלום:

 . 2014, לא על חשבון תקציב 2013תקציב 

 לא, לא, לא.  יואב גינאי:
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אתה בכל מקרה לא תוכל לעשות את זה, יואב,  ליאת בלום:

 אתה בבעיה.

 כן, בבקשה.  היו"ר, אמיר גילת:

טוב, אז אולי אני מקדימה את המאוחר, כי אני  דבורה הנדלר:

לדון בזה לפני שנה, לשבוע הבא. לגבי שאמורים  2014ראיתי שיש פה עקרונות לשנת 

 .2014סאטירה, אני מבינה שזה יישאר בעקרונות של שנת 

 . 2014אנחנו לא דנים עכשיו בשנת  היו"ר, אמיר גילת:

. אני 2014יש לי רק בקשה לגבי תמהיל ההפקות  דבורה הנדלר:

 - - -מבקשת לשנות את התמהיל ולהכניס את מורשת 

. תגידי את זה 2014-נו לא דנים עכשיו באנח היו"ר, אמיר גילת:

 . 2014כשנדון בשנת 

אבל בסדר, תרבות ישראל, מורשת ישראל, אני  דבורה הנדלר:

 מבקשת שזה ייכנס. 

אבל למה? אין משמעות למה שאת אומרת עכשיו.  היו"ר, אמיר גילת:

 ותו?. יואב, אתה רוצה להציג א2013, סתיו 2013עכשיו לגבי לוח השידורים של שנת 

אני אציג אותו בכמה מילים כלליות, ואחר כך  יוני בן מנחם:

 יואב יציג אותו בפירוט. 

-זה לא קשור למסיבת העיתונאים. זה פורסם בדה לינדה בר:

 מרקר יום לפני מסיבת העיתונאים. 

 אם כבר פותחים את זה, אז תיכף נפתח את זה. דוד חיון:

 דוד, אני מבקש.  היו"ר, אמיר גילת:

אמיר, רק רגע, אולי זה מעניין את קובי ונמרוד,  רה הנדלר:דבו

 לוח השידורים. אז כדאי לעלות אותם לשידור.

 ניסינו, זה היה בלתי אפשרי. כן. היו"ר, אמיר גילת:

כולל  2013הלוח שאנחנו מציעים לסתיו של שנת  יוני בן מנחם:

ה, בצנרת. אני תכנים חדשים שאנחנו קיבלנו באחרונה מהפקות המקור שהיו בקנ

אגיד רק בקצרה, ויואב ייכנס לרזולוציות יותר, אם תרצו. התכנית ביקור בית 
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שכוללת גם מה שאת ביקשת פעם, נורית, גם משפחה ופסיכולוג, אז זה קיים בדבר 

הזה. זה לא מקובע, אם זה בהכל פתוח, יש את הסדרה על המשפחות בכל הארץ, 

סאטירה, אחוזת דאונטון עונה  –ים באים בואו לאכול אותי עונה שנייה, היהוד

שלישית, מדפדפים, תכנית ... וכו'. אנחנו מבקשים שהלוח הזה יהיה עד ... תכנית 

התחקירים הבין לאומית וייס, ואנחנו רוצים שזה יהיה עד סוף דצמבר וגם יש פה 

היבט תקציבי והוגשה בקשה לוועדת כספים להסטות תקציביות, כדי שיהיה לנו 

של התכניות, בערך שני מיליון שקלים, כדי שנוכל לקיים את השידור הזה. זה  תגבור

 באופן כללי. יואב אתה יכול לפרט. 

רק רגע, מה כוללת הסדרה הזאת של חוזרים  לוי:-נורית ירדני

 בתשובה?

אני אסביר. קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שאני  יואב גינאי:

רשים בעצם בכל הארץ, גם מבחינת חושב שהחל מהסתיו אנחנו הולכים, מתפ

המצלמה שלנו. תכניות כמו  חוזרים קדימה לדוגמא, שהיא תכנית שעוסקת 

באומנים ויוצרים חוזרים בתשובה, מצולמת בכל הארץ. התכנית שבמקור נקראה 

 - - -תמונה משפחתית 

 כל זה מוכן, נכון? היו"ר, אמיר גילת:

ה יפיפייה שמבקרת כן, כן. תמונה משפחתית, סדר יואב גינאי:

בעצם לבטים של משפחות בכל רחבי הארץ, מכל הסוגים, מכל העדות, מכל 

המגדרים, בעצם מביאה את הסיפור של המשפחה עם המיתולוגיות הפנימיות שלה, 

עם האזור שהיא גרה ומביאה מבט לכל מיני אנשים שמפוזרים בארץ. כנ"ל לגבי 

מור, כמו שהכרתם כבר, מתפרשת בכל בואו לאכול איתי. גם בואו לאכול איתי כא

מיני אזורים בתוך הארץ. עכשיו, מעבר לזה יש לנו את התכנית הפנימית שלנו, הכל 

פתוח שהיא תכנית לכל המשפחה. היא תכנית שיש בה גם ייעוץ בנושאים שונים כמו 

פסיכולוגיה. מדברים הרבה שנים על פסיכולוגיה, אנחנו רוצים להביא את הנושא 

 - - - הזה לשם

 זו הפקה פנימית? היו"ר, אמיר גילת:

 זו הפקה פנימית. מדברים על אינטרנט שם.  יואב גינאי:
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 מתי זה אמור להיות? לוי:-נורית ירדני

 היא משודרת בחמש וחצי בכל יום, עד שש.  יואב גינאי:

 מתי תעלו את זה? לוי:-נורית ירדני

 ב כאמור. אנחנו עובדים עליה, היא תלוית תקצי יואב גינאי:

 מה זה תלוי תקציב? היו"ר, אמיר גילת:

אמרנו, ביקשנו תגבור תקציבי, העברנו לכם הצעה  יוני בן מנחם:

 - - -לעשות 

 לא, אני יודע, אבל אם אין נגיד תקציב? היו"ר, אמיר גילת:

 אתה יכול לעשות טלוויזיה בלי כסף? יוני בן מנחם:

 ?ערן, יש מקורות תקציב היו"ר, אמיר גילת:

יש, אבל העברנו הצעה מפורטת. הצענו מקורות  יוני בן מנחם:

 תקציביים. 

בסדר, שיהיה ברור לחברי הוועדה שתלוי תקציב  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -זה רק 

 הסטה תקציבית.  דוד חיון:

 הסטה, בדיוק. לא, יואב אמר תלוי תקציב.  היו"ר, אמיר גילת:

 יספיק.  אם כן יואב יודיע שהוא לא דוד חיון:

 אנחנו נספיק מהרגע שנקבל אישור תקציבי.  יואב גינאי:

זו הייתה עקיצה בשביל להעלות לך את  דוד חיון:

 המוטיבציה. 

לא, לא, זו עקיצה שהיא בהחלט במקום. זו לא  יואב גינאי:

 - - -עקיצה, זאת אמירה. אנחנו נספיק לעשות מהרגע שאנחנו 

 יך?כמה זמן אתה צר היו"ר, אמיר גילת:

 בקיץ לא הספקת.  דוד חיון:

 נכון. אי אפשר לעשות טלוויזיה בשבוע. יואב גינאי:

 יואב, כמה זמן אתה צריך? היו"ר, אמיר גילת:
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אנחנו נצטרך לפחות שבועיים מרגע האישור  יואב גינאי:

 התקציבי. 

 בסדר. מתי זה עולה? זה עולה היום? אסתי אפלבאום:

 . זה אמור לעלות כבר יואב גינאי:

 זה אמור לעלות בוועדת כספים. ערן הורן:

בתנ"ך,  100יש לנו תכניות ילדים חדשות, למשל  יואב גינאי:

סדרה שמתמקדת בעלילות תלמידי פנימייה, כשמועלות שם כל מיני דילמות 

 חברתיות ומוסריות. 

 זו תכנית חדשה, שלא שודרה? היו"ר, אמיר גילת:

 שודרה. זה רכש חדש. כן, זו תכנית חדשה שלא יואב גינאי:

לא, כי ראיתי כל מיני שידורים חוזרים של תכניות  היו"ר, אמיר גילת:

 ילדים. 

נכון, אבל יש לנו דברים, אני כרגע מדגיש את  יואב גינאי:

הדברים החדשים שיש לנו. יש לנו את שגית המושגית, שזאת סדרה שזכתה גם 

י מחלקת הילדים שלנו, בפרס עכשיו בפסטיבל האנימציה, היא מופקת על יד

 - - -פרקים קצרים, שעוסקים במושגים  20שכוללת 

 רגע, שאיפה זה בלוח? היו"ר, אמיר גילת:

 - - -היא משובצת  יואב גינאי:

 - - -כשאתם כותבים כללי בתכניות ילדים  היו"ר, אמיר גילת:

 אני מיד אברר לך בדיוק איפה היא משובצת.  יואב גינאי:

 זה שבועי? ת:היו"ר, אמיר גיל

זאת פינה שבועית, כן, כן. מעבר לזה יש לנו את   יואב גינאי:

עוסקת בכל , HBOוייס, שזאת סדרת המופת הגדולה ביותר בתחום התחקיר, של 

 - - -מיני אירועים 

 .YES-היא שודרה ב :דוד חיון
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כן, כן. בעבר. אבל אנחנו מדברים על פרקים  יואב גינאי:

ני מבין שעלה פה הנושא של אמריקל איידול, כשאני לא חדשים שלה. מעבר לזה א

 הייתי, על ידי מנהל הרכש. 

 לא עלה.  היו"ר, אמיר גילת:

 , והוחזר?250עלה בוועדת  יואב גינאי:

 לא הגיע. לא חזר.  היו"ר, אמיר גילת:

זה חזר לכאן. לא, אז אני אומר, זה מותנה באישור  יואב גינאי:

 מוועדת התוכן לאשר. ועדת התוכן, אז אני מבקש 

 אה, אתם מביאים את זה עכשיו? היו"ר, אמיר גילת:

 .250זה לא חזר לוועדת  דוד חיון:

 לכן אני מעלה את זה בוועדת התוכן.  יואב גינאי:

 אתה מבקש עכשיו את אישור ועדת התוכן? היו"ר, אמיר גילת:

, אבל אנחנו חייבים 2014נכון, כי מדובר על שנת  יואב גינאי:

 סגור את זה עכשיו. ל

 אז אמרתם שיש עד מחר בצהריים. היו"ר, אמיר גילת:

 לא, אבל אנחנו רוצים לסגור את זה.  יואב גינאי:

בספטמבר אמר נעם שגב שהוא חייב תשובה  4-ב היו"ר, אמיר גילת:

 עד מחר בשתים עשרה בצהריים. 

אז הוא צריך לקבל הארכה מהם. אז זה מה שאני  יואב גינאי:

 - - -. אם זה אומר

 איפה זה פה בלוח? היו"ר, אמיר גילת:

, אבל אני רוצה 2014לא, זה לא בלוח, זה בשנת  יואב גינאי:

 את אישור הוועדה. 

המנכ"ל היה אמור להודיע אם הוא תומך בתכנית  דוד חיון:

 . 250או לא, כי הוא הסתייג מזה בוועדת 

 יואב שכנע אותי.  יוני בן מנחם:

 , אוקיי, אז היה דיון פנימי, בסדר. אה ליאת בלום:
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 אישרתי לו להעלות את זה היום.  יוני בן מנחם:

. תחזור לזה 2014אבל עוד פעם, אתה קופץ לשנת  היו"ר, אמיר גילת:

 אחר כך. 

אוקיי, בסדר. אם אתם רוצים, הוא יכול לעשות  יואב גינאי:

 לכם קופי... לדבר הזה שוב. אני יכול לקרוא לו. 

 אוקיי.  אמיר גילת:היו"ר, 

יש לנו רצועה חדשה שנקראת חיים בסרט בנושא  יואב גינאי:

הילדים, שעוסקת בהפקות של תלמידי תקשורת מתכונים בכל הארץ. עוד דברים 

חדשים שיש לנו, אנחנו ממשיכים בשידור של סרטים ישראלים חדשים. אני חושב 

וכר לנו כהפקות מקור, על פי שזה עוזר לקולנוע הישראלי. אני מבין שחלק מזה גם מ

 - - -ה 

 באמת? דוד חיון:

 לא, לא. יוני בן מנחם:

 בחלק מזה.  יואב גינאי:

 - - -לא, לא, רבותי, יש על זה   יוני בן מנחם:

 אתה מדבר על ימי שישי? לוי:-נורית ירדני

 על ימי שישי, כן.  יואב גינאי:

רויות, יש על אנחנו שלחנו, דנו בזה בוועדת התקש יוני בן מנחם:

סרטים ספציפיים,  20-זה חוות דעת משפטית שהיא .... ועכשיו יואב הכין הצעה ל

 ותומר וליאת, נכון? עברו לטפל בזה. 

 איך אחוזי הצפייה בזה? יש? לוי:-נורית ירדני

 תלוי איזה סרטים.  יוני בן מנחם:

 תלוי איזה סרטים.  יואב גינאי:

  זה רעיון נהדר. לוי:-נורית ירדני

יותר מיעקב כהן  –להגיד לך במשפט אחד  דוד חיון:

 ווילוז'ני. 

 לא בהכרח. לא בהכרח נכון, תלוי איזה סרט זה.  יואב גינאי:
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 יואב, מה עם ה... שאמרנו? זה בסדר? שאמרנו? יעקב נווה:

שנייה, רשמתי את זה. אוקיי, כן. אני מבקש, תנו  היו"ר, אמיר גילת:

 ירה ואז שאלות. בבקשה. ליואב לעשות את הסק

אנחנו ממשיכים עם תכנית המתורבתים ועם  יואב גינאי:

 סירנות, חשבון שבועי שזאת אותה רצועה שמשודרת בשש. 

 מה אמרת אחרי המתורבתים וסירנות? דוד חיון:

 חשבון שבועי. כלכלה. זה דווקא הנושא שלך.  יואב גינאי:

 טרחנות. דוד חיון:

שמנהל החדשות יציג את הרצועה אני מציע  יואב גינאי:

 החדשה, שנקראת דסק חוץ, שעוסקת בחדשות חוץ ומשודרת בכל יום ברבע לשבע. 

 זה הרעיון שלנו.  דוד חיון:

 הייתה גם רצועת ספורט שם.  יוני בן מנחם:

 זה גם רעיון שלנו.  דוד חיון:

 בסדר.  יוני בן מנחם:

ני לא אכנס אלה הדברים העיקריים. יש רכש, א יואב גינאי:

 אליו עכשיו, אלא אם אתם רוצים, אבל יש לכם את כל הפרטים מולכם בפירוט. 

 אוקיי. כן, משה.  היו"ר, אמיר גילת:

מדובר בהצעה שלכם, של ועדת התוכן, של חברת  משה נסטלבאום:

הוועד אסתי אפלבאום, להנהיג רצועה שתעסוק בנושאי חוץ. הרעיון הזה הוא  רעיון 

שיש רצועה כזאת ביום שבת, כפי שהם  2יים גם בתכנית של ערוץ מצוין. הוא ק

 עושים את הסיכום השבועי. 

 של מה? לוי:-נורית ירדני

של ערד ניר, ואני שמח שאנחנו עושים אותה. אני  משה נסטלבאום:

מקווה שהתכנית הזאת תהיה מקפצה לרייטינג של מבט. אנחנו נשתדל להשקיע בה 

אנחנו נשלב בה גם כתבות מהארץ, שנוגעות לענייני חוץ את כל האמצעים הדרושים. 

וגם כתבות חוץ. אנחנו נעזר הרבה מאד בלווין, נעזר במומחים, ואני בטוח שזו תהיה 

 תכנית טובה, שכולם  יהיו שבעי רצון.
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 זה על חשבון רואים עולם? דוד חיון:

 זה לא על חשבון שום דבר. משה נסטלבאום:

 שעה? זה רבע לוי:-נורית ירדני

 לא, זה משבע ורבע עד שמונה לשמונה.  משה נסטלבאום:

 רואים עולם ממשיך רגיל.  יואב גינאי:

אני שמחה שלא על חשבון רואים עולם, אבל לא  :נגיסט מנגשה

אהבתי את הסגנון של המכתב ששלחת ליעקב אחימאיר. התוכן הוא תוכן טוב, אבל 

 - - -הסגנון  

תי את העובדה שיעקב אחימאיר אני גם לא אהב :משה נסטלבאום

 פונה לוועדת התוכן בדברים שלא דרך מנהלו.

 טוב, משה, משה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אני רק מעירה.  נגיסט מנגשה:

נגיסט, בסדר, עזבי את זה. אוקיי, כן. סיימת,  היו"ר, אמיר גילת:

 משה?

 בבקשה, כן. משה נסטלבאום:

 הוועדה, בבקשה.  טוב, הערות של חברי היו"ר, אמיר גילת:

קיבלנו רשימה של סרטים דוקומנטריים. אני  דבורה הנדלר:

כתבתי מכתבים לגבי הסרט שליחי האל, שלא יהיה לנו אחר כך כל מיני טענות, 

 - - -הבנות מצד הציבור שיש בסרט הזה מסר 

 קיבלתם תשובה, העברנו.  יוני בן מנחם:

 ?2013-זה ב היו"ר, אמיר גילת:

 מנהל התעודה התייחס לעניין הזה.  יואב גינאי:

אני לא אומרת לא לאשר, אני רק רוצה לראות  דבורה הנדלר:

 לפחות קטעים, לראות שלא יהיו בעיות.

 דבורה, זה גם לא רלבנטי לנושא הדיון עכשיו.  היו"ר, אמיר גילת:

 אמיר, היום שום דבר לא רלבנטי. דבורה הנדלר:
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מאד, סליחה. יש סדר יום. אנחנו לא, אני מצטער  היו"ר, אמיר גילת:

. התכנית שאת מדברת עליה עוד לא צולמה 2013עוסקים עכשיו בלוח השידורים של 

 לדעתי. 

 לא, היא בהכנה כרגע. יוני בן מנחם:

אז מה זה רלבנטי עכשיו? את יכולה להגיד את זה  היו"ר, אמיר גילת:

 . 2013יון ממוקד על לוח אחר כך, בשונות, אבל לא עכשיו. עכשיו אנחנו מדברים בד

 בסדר. דבורה הנדלר:

 כן, הלאה.  היו"ר, אמיר גילת:

 מי בוחר את הסרטים ליום שישי? רק אתה? לוי:-נורית ירדני

 אני, ביחד עם מנהל סרטים קנויים.  יואב גינאי:

 ויהיו סרטים נהדרים? לוי:-נורית ירדני

 כל אחד וטעמו.  יואב גינאי:

א סרט שפעם ראשונה ראית אותו? יש איזה שהו דוד חיון:

 ?215-או בפעם ה

 בוודאי שהיו סרטים בשידור ראשון.  :יואב גינאי

אתה יודע מה, זה לפעמים משמח לראות איזה  לוי:-נורית ירדני

 סרט שאהבתי פעם שנייה. 

טוב. עכשיו, מה עם ההערה של יעקב נווה, דובר אז  היו"ר, אמיר גילת:

זה סרט שילווה בדיון אולפן עם היוצר של הסרט או שזה לא יהיה רק סרט, אלא 

 שחקן של הסרט .

כן, אנחנו ניסינו לעשות את זה מספר פעמים,  יואב גינאי:

 פנינו, ופעם אחת זה היה. בטלסינימה אנחנו משתדלים להביא את הדבר הזה. 

לא בטלסינימה. כל הרעיון הוא שביום שישי אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

מוסף, לא רק משדרים את הסרט, אלא הופכים, כמו שאתם הצעתם גם, נותנים ערך 

  - - -שביום שישי 

עשינו את זה ביומן בשבוע הראשון נדמה לי.  יואב גינאי:

 - - -תראה, 
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 אני לא חושב שזו הייתה הכוונה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אז מה הייתה הכוונה? יואב גינאי:

בסימן של יוצר שקשור לסרט  שהערב כולו יעמוד היו"ר, אמיר גילת:

 המרכזי שמשודר, או עם תכנית, או עם ראיון איתו, או אחרי משהו איתו. 

יש לי שאלה, יוני, אתה הצעת את זה אז אני חושב,  יעקב נווה:

 אמרת שדווקא ביומן,  שזה רעיון מצוין, להביא דמות מהסרט. 

 בסוף היומן, כן.  יוני בן מנחם:

  אני בעד. יואב גינאי:

 משה, שמעת? יוני בן מנחם:

 לא, לא שמעתי.  משה נסטלבאום:

לא היית מרוכז. יש סרט קולנוע ביום שישי. היוצר   יוני בן מנחם:

- - - 

דמות מהסרט, לא חשוב, לאו דווקא יוצר. אם הוא  יעקב נווה:

 קיים. 

 משהו שמחבר את הסרט.  היו"ר, אמיר גילת:

להביא אותה בסוף היומן, דמות שקשורה לסרט,  יוני בן מנחם:

 וזה יהיה גם קרש קפיצה, הוא ידבר על הסרט. 

 הציבור מאד צמא לסיפורים של היוצרים.  יעקב נווה:

אין בעיה, אפשר לעשות את זה. תלוי רק מה  משה נסטלבאום:

הסרט ותלוי מה הערך המוסף של הסרט ותלוי איך קושרים את זה לחדשות. זה 

וי באירועים שיש באותו יום שישי, אבל בעיקרון אבל תלוי בהמון דברים. זה תל

 לעשות את זה. שום דבר לא פסול. אין שום בעיה, ברצון. 

אמיר, בכל זאת הערה אחת. היומן ביום שישי הוא  לוי:-נורית ירדני

נהדר. צריכים לברך ולהלל. זה נורא חבל, רוב האנשים שמסביבי לא רואים את זה 

לה שצופים בטלוויזיה, אבל מתי, בחצות, במוצאי שבת. אי כי זה יום שישי. אפילו א

 אפשר למצוא לזה מועד? בעבר יוני זה היה משודר בשעות הרבה יותר רלבנטיות. 

 מה שאפשר לעשות זה אולי כתבה מרכזית.  יוני בן מנחם:
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 זה מאד חבל. זה תכניות טובות.  לוי:-נורית ירדני

  כן, אבל זה ארוך  מאד. יוני בן מנחם:

אז תקצרו. תחתכו. אבל זה תכניות טובות, בעלות  לוי:-נורית ירדני

ערך. זה לא רק למי שלא רואה טלוויזיה. אני כן רואה טלוויזיה, אבל בשעה כזו כל 

 עם ישראל יושב בסעודת שבת. 

 או רואה אולפן שישי.  דוד חיון:

לא, ברצינות. למצוא איזו שהיא אפשרות לקצר  לוי:-נורית ירדני

 תת לקט. ול

 מה אתה אומר, משה? יוני בן מנחם:

באמת, יש דברים כל כך מוצלחים. צריך לחבר. זה  לוי:-נורית ירדני

 כאילו הולך לאיבוד. 

אני אגיד לך משהו, המנכ"ל. בעבר היה בכל מוצאי  משה נסטלבאום:

 - - -שבת  

 כתבה מרכזית ששודרה. יוני בן מנחם:

זה משודר, משתיים עשרה בלופ, לא, לא, כל היום  משה נסטלבאום:

 - - -וזכה ל 

 את זה יש עדיין. זה קיים.  היו"ר, אמיר גילת:

אולי במסגרת חדשות השבת אפשר לשלב כתבה  יואב גינאי:

 אחת. 

שלושה אחוזים. -אני יודע, רגע, זה זכה לשניים משה נסטלבאום:

ו בכל אחד בנוסף לזה, מה שעשינו כשהייתה לנו את התכנית חמש וחצי, שידרנ

 מהימים כתבה חוזרת. היום אין לנו מסגרת שידור לעשות את זה, לצערי. 

 בשמונה.  דוד חיון:

 מה בשמונה? בבוקר? משה נסטלבאום:

דקות  10. הם נותנים 2וערוץ  10כמו ערוץ  דוד חיון:

דקות אחרי זה יש לך  20-דקות בדרך כלל מתות, אז ב 20ראשונות חדשות ואחרי זה 



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

06.10.2013 67 

לם בנפרד. ברואים עולם יש כתבות חוץ, ובתכנית של שמונה, בחדשות, רואים עו

 דקות שתי כתבות מהיומן.  20תעשה 

 דקות.  20לא, אני לא חושב שאני אעשה  משה נסטלבאום:

 למה לא? רבע שעה.  דוד חיון:

כי אני חושב שזה לא נכון מקצועית. גם לא רבע  משה נסטלבאום:

 שעה. 

דב אלבוים,  על העליתי את זה. ועוד בקשה, טוב, לוי:-נורית ירדני

. מישהו -התכנית עם א.ב. יהושע זה יהלום שבכתר, לשנים רבות. שוב, אף אחד לא

 רואה ביום שישי? תחזרו לזה. זה דבר, תחזרו ותשדרו את זה. 

 אנחנו נחזור ונשדר במוצאי שבת.  :משה נסטלבאום

 זה היה בעבר.  לוי:-נורית ירדני

אוקיי. ... באחת הכתבות המרכזיות, ואם המנכ"ל  :משה נסטלבאום

 יאשר את זה כעורך ראשי. 

דב אלבוים, א.ב. יהושע, זה לא עוד חוקר רגיל. זה  לוי:-נורית ירדני

 בכל זאת היה, אתה יודע. זה היה מעולה. 

הייתי בסינימטק לראות גם את המסמך  יעקב נווה:

 - - -ההיסטורי של 

 גנון? אין כאלה דברים. על ש"י ע אסתי אפלבאום:

מדהים. דבר נוסף היה לראות זה את השבויים  יעקב נווה:

מסוריה. מקסים, מקסים. פשוט יופי. אבל מה עושים בכדי שהציבור יצפה בזה 

 באמת? 

ש"י עגנון זכה באמת לתגובות נלהבות. )מדברים  יואב גינאי:

 ביחד(

רגע עם הלוח,  טוב, חברים, אפשר? בואו נמשיך היו"ר, אמיר גילת:

 בבקשה. ככה, לגבי הלוח.
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אני רוצה רגע להגיד משהו באופן עקרוני. האמת  אסתי אפלבאום:

שהמנכ"ל צריך להגיד את זה. כמה היה הרייטינג ביום שישי האחרון, של החדשות 

 של איילה?

 .7%מעל  משה נסטלבאום:

לאיילה ביומן. זאת  7.5%לפני שבועיים היה  אסתי אפלבאום:

אנחנו יכולים, כשאנחנו בפתח שידורי הסתיו, גם להגיד כמה יהלומים יש  אומרת

לנו בכתר של השידורים. אז ראוי שזה ייאמר גם בוועדת התוכן. לדבר על כמה 

יהלומים בכתר שיש לנו, על רקע שידורי הסתיו. על יומן השבוע, שזוכה לרייטינג 

ונים על הביצוע. צריך גם בסיבוב, ושאפו לכל אלה שאמ 10מצוין ועוקף את ערוץ 

להגיד מילה טובה. ולעורכי היומן אני אומרת גם מילה טובה, בשם כל ועדת התוכן. 

אנחנו אומרים גם דברים טובים בעניין היומן. שידורי הספורט, שכולם יודעים שאני 

ספורטאית דגולה, ואני חובבת ספורט, ושידורי הספורט שלנו ממשיכים להניב 

, נכון? לנבחרת. ראוי לומר גם את זה. אני 11%פעם האחרונה היה רייטינג גבוה. ב

לא אגיד את העדפותיי האישיות, אני למשל אהבתי את גן עדן לנשים. זו הייתה 

 . BBC-סדרה, מי שלא ראה הפסיד. ביום שלישי בערב, סדרה של ה

 יש נשים פצצה, שזה אחלה סדרה.  יואב גינאי:

ל אני רוצה קודם על זה. אני גם רגע, שנייה, אב אסתי אפלבאום:

 - - -רואה ששילבתם פה גם את היום בספורט, גם בגלל דרישתו של דוד חיון 

 ושלך.  דוד חיון:

זה היה ושלי, נכון. אני קודם אומרת אותך אבל.  אסתי אפלבאום:

בוועדת התוכן האחרונה של היום בספורט, ששילבתם את זה בתכניות. אני לא 

ך זה יתפוס והכל, אבל גם על זה מגיע, כי בכל זאת יש לנו כמה יודעת עוד מה ואי

דברים חזקים שאנחנו יכולים לרכוב עליהם. ואני גם רוצה להגיד שזה גם צריך 

להיאמר בוועדת התוכן. לצערי זה לא נאמר בחוץ מספיק, שלפחות בנתונים שהראו 

לל כאירועים, בכ 2013המשדרים המובילים שהיו בשנה הזאת, בשנת  16לי, מתוך 

 16מתוך  14-עבר ב 1קרי עמוד ענן, קרי כל מיני אירועים ומשברים אחרים, ערוץ 

. אז גם את זה כדאי לדעת. כן. כן. אתה יכול לבקש 10התכניות, ברייטינג את ערוץ 
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שיציגו לך את הנתונים. אז כדאי ורצוי גם את זה להגיד, כשאנחנו יוצאים ללוח 

 שידורים חדש. וזהו. 

אז אפרופו שבחים, שאני התחלתי עם היומן, אני  לוי:-ית ירדנינור

 מבקשת לשבח את התכנית של דב אלבוים שוב ושוב. 

 - - -אסתי, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני   יוני בן מנחם:

 אתה לא רואה, לא מעניין אותך פרשת השבוע. לוי:-נורית ירדני

תו, אני לא משבח את אין הנחתום מעיד על עיס יוני בן מנחם:

עצמי, אני משבח את העוסקים במלאכה באמצעות הנהלים, באמצעות מנהל 

החדשות, מר נסטלבאום. תודות והערכה מקצועית מועברת לכולם, החל מאיילה 

 - - -חסון וכלה ב 

 בדוב.  לוי:-נורית ירדני

 טוב.  היו"ר, אמיר גילת:

, חשבון 23ערוץ דרך אגב ראיתי אותה בתכנית, ב אסתי אפלבאום:

 נפש. ראיתם את איילה חסון?

 זה שידור חוזר הרבה פעמים.  לוי:-נורית ירדני

 ראיתי את זה. זה ישן.  יואב גינאי:

אה, זה ישן? כי היא אמרה שש שנים מבקשים  אסתי אפלבאום:

 ממנה להתראיין והיא לא מסכימה להתראיין. 

 הכוכבת של כולנו.  יוצא מן הכלל. היא בכלל, היא לוי:-נורית ירדני

מה שיפה זה שהיא אמרה שהיא לא מוכנה  לינדה בר:

 להתראיין, והיא ... היא אמרה אני לא סלב. אני עיתונאית וזה מה שמעניין אותי. 

טוב, חברים, יש לנו עוד כמה נושאים על הפרק,  היו"ר, אמיר גילת:

. זה לא STOPברשותכם. אחד, אני לא לוקח, כל פעם שסוטים מהנושא אני שם 

קשור. אחד, הלוח עדיין לא מביא לידי ביטוי כמה החלטות שקיבלנו. אחד זה נושא 

של השידורים מהשטח. שבוע שידורים מהשטח שבכל חודש יוקדש שבוע לשידור 

מהשטח. זה עוד לא מופיע פה. שתיים, למעט דבר אחד ששמתי לב ואולי יש עוד 
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שזה היה רעיון  88ם הרדיו. יש את ג'אם אחד,  תאירו את עיני, זה שיתוף פעולה ע

 של יעקב נווה. 

 וממעמקים. יואב גינאי:

 וממעמקים, אבל זהו. זאת אומרת אין מספיק.  היו"ר, אמיר גילת:

 קרון אנחנו מעבירים כמובן כל יום אתתראה, בעי יואב גינאי:

 על שיתוף פעולה שהוא יותר תכנים?מבט, אבל אתה מדבר 

כן, כן, כן. עולם הקרוס מדיה. תראו מה עושים  היו"ר, אמיר גילת:

 ערוצים אחרים. 

בעגנון הייתה חשיפה מעולה. זה עשה את החיבור  דבורה הנדלר:

 נפלא.

 היו להם יחסי ציבור נפלאים. אסתי אפלבאום:

עוד פעם, אני לא מדבר עכשיו על יחסי ציבור. אני  היו"ר, אמיר גילת:

לנצל את הזרועות של רשות השידור, שיש לה  מדבר על עולם הקרוס מדיה בתוכן.

 גם רדיו וגם טלוויזיה. 

ברור. אז אני רוצה לומר משהו. אתה לא רואה על  יואב גינאי:

 פי הלוח מה הם כן שידרו. 

 אז לכן אמרתי, תאירו את עיני. היו"ר, אמיר גילת:

אוקיי. אנחנו רוצים לשדר למשל את בואו לאכול  יואב גינאי:

ות מהתכנית בואו לאכול איתי בתכניות ברדיו, יומיות. למשל, לדוגמא איתי, דמוי

התכנית של ענת דולב. אנחנו עובדים על זה עכשיו, על מנת שנוכל ליצור איזה שהוא 

 - - -באז עם הדמויות עצמן. כנ"ל לגבי 

יואב תקשיב, עצור, עצור. אתה מדבר עוד פעם על  היו"ר, אמיר גילת:

 יחסי ציבור. 

 לא, לא, לא יחסי ציבור. ינאי:יואב ג

אני מדבר על איך אנחנו מביאים את הפלטפורמות  היו"ר, אמיר גילת:

שלנו לצורך האחדה. עולם הקרוס מדיה. תסתכלו, קשת זו הדוגמא הבולטת ביותר 



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

06.10.2013 71 

בארץ איך הם עוברים, ואין להם רדיו, ולנו עוד יש רדיו. אני לא מדבר על זה, אני 

 - - -יום שישי מדבר על תוכן. תראו ב

רדיו שונה מטלוויזיה. הם עושים את זה מול  לינדה בר:

 האינטרנט.

לינדה, אני מבקש, עוד פעם, אני באמצע משפט.  היו"ר, אמיר גילת:

כשאנחנו מדברים על עולם הקרוס מדיה אנחנו חייבים לנצל את הפלטפורמות שלנו. 

ו ואני אתן אותה: למשל הדוגמא הבולטת לא קשורה, היא קשורה דווקא לרדי

שאחרי מבט לחדשות יהיה ברדיו שיח מאזינים על מבט. זאת אומרת שתכנית 

שיחות עם מאזינים תהיה מיד אחרי מבט לחדשות, סתם בתור דוגמא. זה איך אתה 

ברדיו, ואחר כך במדיה הדיגיטלית.  -ממשיך את התכנית שאתה מתחיל בטלוויזיה 

בטלוויזיה, כניצול והעצמה של שתי פה שיש שני דברים שמשודרים ברדיו ו

אז זו הערה וממעמקים, אבל אין יותר מזה.  88הפלטפורמות שלנו, שזה הג'אם 

שהיא נכונה גם לגבי המדיה הדיגיטלית, זאת אומרת אין פה שיתוף פעולה עם 

הרדיו, במובן של קרוס מדיה. לא שיווקית. יש עולם אחר שדיברנו עליו ואני לא 

, של קידום התכניות שלנו ברדיו. לא על זה אני מדבר עכשיו. אני נכנס אליו עכשיו

מדבר עכשיו על תכניות שיחד עם הרדיו צריך ליזום תכניות משותפות. נתנו דווקא 

דוגמא שקשורה אליך פעם. שהתכנית מה יהיה תהיה מותג שישודר גם בטלוויזיה 

 למשל. למשל, כדי להעצים את הטלוויזיה באמצעות הכוח של הרדיו,  

אני רוצה רק לציין בעניין הזה, שאנחנו היום  יואב גינאי:

כמעט בכל דיבור לגבי תכנים של גם דרמות וזה, אנחנו תמיד מבקשים אופציה 

 - - -להביא גרסה רדיופונית של הדבר הזה, על מנת שנוכל לעשות את זה 

בסדר גמור, אבל בלוח הזה זה עוד לא קרה. זה  היו"ר, אמיר גילת:

ר אחד, וגם שיתוף פעולה עם המדיה הדיגיטלית, אני לא אחזור. כל מה שאמרתי דב

 לגבי הרדיו נכון לגבי המדיה הדיגיטלית. 

 אני חושב שמה יהיה יותר מתאים למדיה ... יעקב נווה:

 בסדר. היו"ר, אמיר גילת:
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תלוי מה. תלוי מה. רדיו מוגבל. לא כל דבר אפשר  יואב גינאי:

 לעשות ברדיו.

חברה, זו הייתה דוגמא, אבל אין פה מספיק  "ר, אמיר גילת:היו

מדיה דיגיטלית. אני אגיד  –טלוויזיה  –רדיו  –שיתוף פעולה בין הפלטפורמות שלנו 

את אותו דבר כשנדבר על לוח שידורים ברדיו. אני אומר את זה עכשיו בהקשר של 

בן של תכנית, לוח שידורים בטלוויזיה. חסרה פה תכנית תחקירים, בעיקר במו

 ודיברנו על זה גם כן הרבה מאד פעמים. 

 לא יצאנו בקול קורא לתחקירים? אסתי אפלבאום:

 וודאי, וודאי, כן.  דבורה הנדלר:

 אני אומר מה חסר בלוח.  היו"ר, אמיר גילת:

יש פה תכנית תחקירים, אבל. גם וייס וגם מבט  יואב גינאי:

 שני הן תכניות תחקירים.

רגע, אני יודע מה יש פה. אני מדבר על תכנית  ילת:היו"ר, אמיר ג

תחקירים, שדיבר על זה נדמה לי בורובסקי הרבה מאד פעמים, שנותנת את הייחוד 

שלנו כשידור ציבורי מול דברים שהערוצים המסחריים לא יכולים לגעת וזה לא פה. 

 - - -וייס זה לא תכנית צרכנות או תכנית של 

 עושה מדי פעם תחקירים. עדי מאירי יוני בן מנחם:

שנייה רגע, אבל עוד פעם, אני לא מדבר על מדי  היו"ר, אמיר גילת:

 פעם, אני מדבר על תכנית. 

 אבל מבט שני משודרת כל שבוע. יואב גינאי:

אבל יואב, תקשיב לי, יואב, יואב. תכנית תחקירים  היו"ר, אמיר גילת:

 שמדגישה את הייחוד של השידור הציבורי. 

, כאן יש לנו 2013אז אני מפנה אותך לתכנית  גינאי:יואב 

  - - -תכנית שעוסקת בדיוק בדברים האלה. כלומר עוסקת ב 

 .2013אני מדבר על  היו"ר, אמיר גילת:

 , סליחה. 2014על  יואב גינאי:

 - - -אבל אני מדבר על  היו"ר, אמיר גילת:
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 .2014אני מדבר על  יואב גינאי:

רים, תסתכל, עוד פעם אני מגדיר: הנושא שלנו חב היו"ר, אמיר גילת:

 עכשיו הוא אישור לוח שידורי הסתיו ואני אומר מה חסר לי בלוח. 

לא, בסדר. אני רק אומר שחלק מהדברים, בגלל  יואב גינאי:

 . 2014העניינים התקציביים, נמצאים בשנת 

טוב, אבל אנחנו כל פעם שומעים ושומעים  היו"ר, אמיר גילת:

וזה, ושום דבר לא מתקדם. עכשיו, דברים נוספים. במה מוזיקלית  ושומעים

 , האם יש בעיה, קובי, אתה על הקו?88מהשטח למשל, המשך הרעיון של הג'אם 

 אני על הקו. קובי אוז:

אז זה למשל משהו שקובי הציע בעבר, שבאמצעות  היו"ר, אמיר גילת:

יג את הרעיון שלך בכוחות . קובי, אתה רוצה להצ88האומנים, משהו במתכונת של 

. אני רק -אני רק נותן דוגמא לבמה פתוחה של אומנים, במתכונת שאתם עצמך?

מצביע על דברים שנאמרו ולא מומשו בלוח. זה בגדול, ואני יכול להמשיך, רק חבל 

 על הזמן עכשיו. 

לתכנית קוראים מספרך בתור. תכנית שירות  :יואב גינאי

 לאזרח. 

 ?2014-ל היו"ר, אמיר גילת:

 כן, כן.  יואב גינאי:

 . 2013אוקיי, אבל אני מדבר על לוח  היו"ר, אמיר גילת:

 ? זה כבר לא יהיה.2013-אמיר, זה יכול להיות ב אסתי אפלבאום:

 אני לא יודע.  היו"ר, אמיר גילת:

 מה, תוך חודשיים? אסתי אפלבאום:

ו פירוט אני לא יודע. עכשיו, מדפדפים, חסר לנ היו"ר, אמיר גילת:

שביקשנו בישיבות שהיו. העברתם אמנם דיווח כתוב כי תהינו למה חטיבת החדשות 

מטפלת בתכנית שעוסקת בספרים. אז משה העביר כמה מילים על זה. אתה רוצה 

 לחזור על מה שכתבת?

 אם תגיד לי, אני אחזור. משה נסטלבאום:
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נית תחזור. כי למה חטיבת החדשות עוסקת בתכ היו"ר, אמיר גילת:

 על ספרים?

 כן, מה פתאום? לוי:-נורית ירדני

אני אסביר לכם. התכנית הזאת היא תכנית  משה נסטלבאום:

שהאופי שלה אמור להיות אופי אקטואלי במלוא מובן המילה, וחשוב לי להבהיר 

 את זה. 

 - - -מה, רק מה שיצא לאור בשנים ה  לוי:-נורית ירדני

מתכוונים לעסוק לא רק לא, לא, לא, אנחנו  משה נסטלבאום:

שבועונים מהעולם. כמו התכנית של בספרים. אנחנו מתכוונים לעסוק בתכנית של 

 ד"ר יצחק נוי ברדיו. 

 נוי זה פוליטי, זה לא ספרות.  לוי:-נורית ירדני

התכנית של ד"ר יצחק נוי היא תכנית על ספרים  משה נסטלבאום:

פור אקטואלי והיבט אקטואלי, ועיתונים, בוודאי. עצם העובדה שיינתן כאן סי

תהפוך את התכנית למאד אקטואלית. כיוון שהוא כבר מקבל ממילא מהרדיו כסף 

על השבועונים שהם שבועונים יקרים, נוכל להשתמש בהם גם לתכנית הזאת, או 

להנהיג פינה כדוגמת זו שהוא עושה. ואני חושב שתהיה לזה תרומה מאד גדולה. 

, אני אשיב לך על הכל. לא רק בספרים, אלא גם בספרים -אנחנו גם נעסוק לא רק ב

שמעוררים עניין חדשותי. אני אתן לך למשל דוגמא. יש ספר למשל שיצא על הקרב 

על הבופור לפני מלחמת יום הכיפורים, והוא ספר שעורר עניין אקטואלי. יש הרבה 

 ספרים שהם בנושאים אקטואליים. 

 לחמת יום הכיפורים. עכשיו יצא ספר על מ אסתי אפלבאום:

 יצאו כמה.  יואב גינאי:

 יפה, נכון.  משה נסטלבאום:

אמיר, אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת  לוי:-ורית ירדנינ

שהתכנית של יצחק נוי היא נהדרת ואין כמוהו, זה מרתק. אבל היא בעלת אופי של 

ספרים זה  לקט מעיתונות העולם ועלה פה מימד אקטואלי, פוליטי. זה לא ספרים.

 דבר אחר. 
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 הוא התכוון לפינה. יהיה בה פינה.  יוני בן מנחם:

את צודקת. זה יהיה אחד המרכיבים בתכנית.  :משה נסטלבאום

 - - -התכנית תעסוק בעניין אקטואלי 

 אתה מבלבל אותי. אני לא מבינה.  לוי:-נורית ירדני

 אבל אני רוצה לומר לגבי ספרים וספרות. ספרים יואב גינאי:

וספרות לא רק בתכנית הספציפית הזאת, יש לנו את המתורבתים שעוסקים בה 

הרבה מאד בספרים, למשל, שזו תכנית שדנה בתרבות. ואם יש דברים שהם 

ספרותיים, את מדברת על ספרות שהיא ספרות בכל המובנים. אז זה קיים גם שם. 

 אקטואליה. כלומר הכיסוי הוא לא ספציפי לדבר הזה. זה תכנית שהיא יותר 

 זה לא יכול להיות ... של יצחק נוי.  לוי:-נורית ירדני

 טוב. הלאה. הלאה.  היו"ר, אמיר גילת:

זו לא תכנית שיעסוק בה יצחק נוי. זו לא תכנית  משה נסטלבאום:

שתעסוק בדיוק במה שעושה יצחק נוי. אחד המרכיבים בה יהיה פינה של עיתונות 

 העולם. של דברים מרתקים. 

 - - -עיתונות זה לא, אבל  לוי:-ת ירדנינורי

 טוב, נורית, נורית.  היו"ר, אמיר גילת:

עיתונות וספרות. זו תהיה תכנית על עיתונים ועל  :משה נסטלבאום

 ספרים.

אוקיי. יש עוד שאלות? הבית היהודי/שלושה  היו"ר, אמיר גילת:

 כוכבים, אז זה זה או זה?

בבית היהודי, עד שנקום  אנחנו ממשיכים בינתיים יואב גינאי:

 - - -מה שנקרא, נבנה את העניין של שלושה כוכבים, גם הוא כאמור 

 מתי זה צפוי? היו"ר, אמיר גילת:

אני  מקווה שנתחיל כמה שיותר מהר לעשות את  יואב גינאי:

 זה.

אבל למה לא להשיק לוח שידורים, למה  היו"ר, אמיר גילת:

 מודולארי?
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י לא רואה בזה דבר רע, אגב, שמדי קודם כל אנ יואב גינאי:

פעם עולות תכניות חדשות. הן נותנות ספוט ויחסי הציבור יכולים להתמקד בהם. זה 

אגב קורה גם בערוצים האחרים. אני לא חושב שצריכים לקדש את עניין העונה, כי 

מדי פעם תכנית חדשה שמקבלת את הספוט שלה, זה דבר טוב. אני אומר את זה 

י. כלומר, העונה היא לאו דווקא הדבר הכי חשוב, כי הרבה מאד באופן עקרונ

תכניות כשפותחים עונה, תכניות קטנות יותר הולכות לאיבוד בדרך מבחינת יחסי 

 ציבור, וזה דבר שהוא ידוע. לכן אני לא רואה בזה דבר רע .

 לגבי הבית היהודי מתבקש שיפור.  נגיסט מנגשה:

ית חדשה ושמה שלושה אנחנו מתכננים תכנ יואב גינאי:

 כוכבים, שתהיה שונה, בהחלט. שונה לחלוטין. 

טוב, מבט, משה. דיברנו כמה פעמים על הנושא של  היו"ר, אמיר גילת:

 8, 4, 6לשמונה יש לנו פור על הערוצים המתחרים, של  8-דקות. כתוצאה מה 8-ה

שומת לב דקות, תלוי איך סופרים, כמו שאומרים הגששים. וביקשנו כמה פעמים ת

דקות, איך אנחנו מנצלים את הפור הזה, מה אנחנו רוצים  8-שלכם לנושא של ה

אפ -דקות. כלומר, האם אנחנו בסך הכל מקדימים את הליין 8-להשיג כתוצאה מה

דקות האלה דברים נוספים  8-דקות, או האם אנחנו שמים ב 8-ב 2של ערוץ 

 CUTכותרות, עם איזה אינטר ה –ובשמונה, או בשתי דקות לשמונה, מתי שתחליטו 

לשמונה ושלוש דקות, כדי להשאיר את הצופים אצלנו לפני שמתחילה  המהדורה 

 דקות הקריטיות האלה, שיש לנו על האחרים.  8-אצלם. זאת אומרת מה האופי של ה

הדקות האלה הן  8-קודם כל, אני לא בטוח ש משה נסטלבאום:

וני הרייטינג, אני לא בטוח שהן קריטיות. קריטיות, אם תרשה לי לומר לך. על פי נת

לשמונה, וזה גם גימיק יפה  8-כלומר, הן חשובות למבט ואפשר לפתוח אותה ב

הדקות  8והאמירה הזאת יפה. לא נבחן מעולם ולא נבחנה מעולם הסוגיה האם 

דקות קריטיות. אני חושב שבעיתונות וגם בעריכה, לכל דבר יש  8האלה הן אכן 

ה לא יכול להמציא את הגלגל מחדש. אני חושב שמה שאנחנו עושים קונספציה. את

בפתיחת המהדורה, כפי שגם כתבתי לך, אנחנו נותנים דיווחים ממוקדי שידור שיש 

לנו, אנחנו נותנים אמירה מסוימת שהיא האמירה של מבט בתחילת המהדורה, עם 
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ש הצדקה להמשך קטע ויזואלי של אירוע היום, ואנחנו נותנים בהחלט טיזר, אם י

מבט, אם יש כתבה שמן הראוי שנקדם אותה. אני חושב שהמתכונת הזאת היא 

מתכונת נכונה. הצופים שלה קונים את המתכונת הזאת, הם התרגלו אליה, הם 

צופים בה. אני חושב, ותקן אותי, ואני אומר את זה בזהירות אמיר, אתה יודע, כמי 

האות, את הפרינט של מעריב שינה את  שעבד במעריב, שיום אחד עידו דיסנצ'יק

 אז מעריב קרס.ומ

 זה היה אחרי דיסנצ'יק.  היו"ר, אמיר גילת:

לא, זה היה עידו דיסנצ'יק. לכן אני בא ואומר,  :משה נסטלבאום

לעשות כל הזמן שינויים, אני לא בטוח שזה נכון. אתה מרגיל את הצופה שלך 

דע את המוצר שהוא מקבל. אני בעד למשהו מסוים, שראוי שהוא יתמקד בו, הוא י

לשכלל אותו. אם למישהו יש רעיון שאנחנו לא חשבנו עליו, אני בהחלט פתוח ואנחנו 

פתוחים לכל שינוי. אבל לבוא כל יום ולשנות את הפורמט וכל יום להכניס שינוי 

 אחר, אני לא בטוח שזה נכון.

לא משנים  טוב, אז אני חלוק עליך. אחד, אנחנו היו"ר, אמיר גילת:

לשמונה, ואני חושב שהשמונה דקות האלה, גם אם זה  8את הפומרט, השעה נשארת 

לא נבדק, אז זה צריך להיבדק, אבל זה קריטי במובן הזה שזה יכול להיות קריטי. 

דקות פור על הערוצים  8וחטיבת החדשות קיבלה פה מתנה משמיים. היא קיבלה 

ל ושואל, איך אנחנו מנצלים את המתנה האחרים, המתחרים. ולכן אני שואל ושוא

דקות. עכשיו, אין יש שינוי של כל יום, של שינוי הרגלי הצפייה; וגם,  8-הזאת של ה

בוא נהיה קצת צנועים, גם אם אנחנו מדברים על הצופים שהתרגלו, אנחנו מדברים 

מצופי הטלוויזיה בישראל. זאת  24%או  12%מהצופים, ולא על  3%, 4.5%, 5%על 

ומרת יכול להיות שהשינוי דווקא יהיה מבורך ויגדיל את הרייטינג. כי אני מזכיר א

לשמונה, שאגב הפרסום, שהוא עוד  8-, כשהתחלנו את ה2012את מה שדיברנו במאי 

פעם, לא הנושא, אבל הקידום ברדיו נפסק לחלוטין. המנכ"ל, דיברנו על זה כמה 

ם לחזק את זה, כי אנחנו רואים כשמבט לשמונה נעלם, וחייבי 8-פעמים. אז עדיין, ה

לשמונה. אבל  8-נחלש צריכים להיות עם יד על הדופק ולעשות קידומים גם ברדיו ל

דיברנו על זה שהמהדורה, כל מהדורה, לא  2012לגבי האופי של המהדורה, במאי 
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מדי פעם, אלא כל מהדורה תיפתח במה שקראנו מדיה איוונט, כלומר מוקדי שידור, 

וקדי שידור. אני אפילו זוכר את מה שאמרתי אז, אחד במקום שהיה מספר מ

חדשות, שתיים, במקום שבו אתה קובע מה היה החדשות, ודבר נוסף באחת 

מתחנות הרדיו, או לא משנה.  עוד פעם, לחשוב על רעיונות שעוזרים לנו לקדם את 

כפלת יעד רשות השידור וגם את  מהדורת החדשות המרכזית שלה. וכשדיברנו על ה

לפחות, ולא  12%-הרייטינג בכל רצועה, אז הכוונה שלנו שגם מבט לחדשות יגיע ל

 צריך להגיד שכולם התרגלו, אלא צריך לפעול שגם אלה שלא יתרגלו יבואו אלינו. 

אמיר, אם כל הערוצים היו חושבים שזה מתנה,  משה נסטלבאום:

 גם הם היו עושים את זה.

ח. לא, לא, לא נכון. לא נכון. לא נכון. רגע, לא בטו היו"ר, אמיר גילת:

אבל אתם אומרים אלף, תחליטו, או שאתם אומרים שלא משנים כל כרגע או זה. אז 

 כרגע גם אם זה לא תפס, אנחנו לא משנים. 

 אנחנו לא נשנה כרגע, בוודאי.  משה נסטלבאום:

 אז זה לא רלבנטי כרגע אם זה תפס או לא. כרגע היו"ר, אמיר גילת:

זה הנתון לשיטתכם גם שלא משנים. אז אני אומר, בהינתן שזה הנתון, אז צריך 

 לפעול כדי לחזק אותו. 

 אוקיי. משה נסטלבאום:

, שאז אמרנו גם כן HD-ודבר נוסף זה הנושא של ה היו"ר, אמיר גילת:

. אז HD-שאנחנו יכולים למשוך צופים רבים, ושוב פה יש את הבעיה האחרת עם ה

 8-כן צריך לעשות את המאמץ לראות איך אנחנו, מה אנחנו עושים באני חושב ש

כן יהיו אצלנו ויישארו אצלנו  2דקות האלה, כדי שהצופים בזמן הפרסומות בערוץ 

עד אחרי הכותרות של מבט. ולא ביקשתי כמובן לשנות את סדרי העולם בעולם 

ונה וחוזר לשמ 8-העיתונות. אני רק אומר לחשוב האם אתה שם את הכותרות ב

דקות, כשהמטרה שלך  8-עליהן בדקה לשמונה, או מה היא הדרך שאתה מנצל את ה

 היא להשאיר את הצופים אצלך ולא שיעברו לערוצים המסחריים. כן, לינדה. 

לשמונה לא הצליח.  8-אני רציתי להגיד שלצערי ה לינדה בר:

ת, זה לא הצליח. אם אנחנו מסתכלים על זה בראייה לאחור, מבחינת רייטינג לפחו



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

06.10.2013 79 

לשמונה. כשהיינו בתשע,  8-אנחנו ראינו שנתוני הצפייה במבט ירדו מהרגע שעברנו ל

לפחות בחודשי הקיץ ובחודשים שבהם מונהג שעון קיץ, מבט עברה הרבה מאד 

 , מה שלא קרה לנו השנה כיוון שאנחנו משדרים באותה שעה. 10פעמים את ערוץ 

 זה קרה באתלטיקה.  דוד חיון:

 כן, נכון, באליפות העולם.  סתי אפלבאום:א

נכון, אבל באופן עקרוני הניסוי הזה לא הצליח.  לינדה בר:

לשמונה, מתשע בערב, הרייטינג  8-מבחינת רייטינג, הרייטינג ירד. מהרגע שעברנו ל

ירד. לא רק שהוא ירד, גם אוכלוסייה מסוימת שהייתה אוכלוסייה קבועה שצפתה 

 במבט, עזבה את מבט.

טוב. לכן אני אומר עוד פעם, מכיוון שאנחנו לא  היו"ר, אמיר גילת:

משנים כרגע את השעה, גם לאור דבריו של מנהל חטיבת החדשות שאני מסכים 

לשמונה, נקודה, וצריך לפעול כדי לחזק את  8שלא משנים כל פעם, כרגע הנתון הוא 

 לשמונה.  8-ה

 - - -כן, אבל צריך לבדוק  יוני בן מנחם:

 שנייה רגע.  יו"ר, אמיר גילת:ה

 שום דבר לא קדוש. יוני בן מנחם:

שנייה רגע, להקדמת מבט היו גם ערכים נוספים.  היו"ר, אמיר גילת:

המטרה היא לא הקדמת מבט, המטרה הייתה לשים את הפריים טיים שלנו בתשע, 

מול הערוצים המסחריים. זאת אומרת שכשהם משדרים את האח הגדול, אנחנו 

ר את התכנים הייחודיים שלנו. זו הייתה המטרה ואנחנו צריכים לחזק גם את נשד

הרצועה המרכזית שלנו, של תשע בערב. זה שאנחנו לא עושים מספיק בתחום 

השיווק, אז זה סיפור אחר. עכשיו, הנגזרת של ההחלטה העקרונית לשים את 

פה כמה  הרצועה הישראלית בשעה תשע וערב, הייתה הקדמת מבט, כששוב, יש

שנשמת אפה של העיתונות זו תחרות,  עיתונאים בחדר, אני חושב שכולנו מבינים

ואנחנו צריכים לעלות על המגרש ולתת את הפייט בשעה שבה רואים חדשות 

בישראל ולא שעה אחרי. אבל שוב, זו לא הייתה המטרה, זו הייתה הנגזרת של 
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חינה עיתונאית באלף המטרה המרכזית, שאני חושב שההחלטה הזאת נכונה מב

 אחוזים. ומה שצריך לעשות זה לחזק. יש עוד משהו?

 בעניין הזה לא, אבל בעניין אחר כן.  :לינדה בר

 קצר. היו"ר, אמיר גילת:

 - - -קצר, כן. אפרופו מה שאמרת, השיווק של  לינדה בר:

 טוב, עזבי עכשיו.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, לא, זה משהו חשוב. לינדה בר:

 לא, לא, לא, לא.  "ר, אמיר גילת:היו

  אבל רגע, אמיר. לינדה בר:

לא. ביקשת רשות, אם זה על לוח השידורים אז כן,  היו"ר, אמיר גילת:

 לא על שיווק. 

על לוח השידורים אני רוצה להגיד. אז אני אומרת  לינדה בר:

ת שהצטערתי מאד, אפרופו לוח השידורים החדש. ראשית, הצטערתי מאד לגלות א

 - - -הלוח לפני 

 - - -טוב, סליחה, לא, אני קוטע  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -לא, סליחה, אמיר, אתה לא יכול  לינדה בר:

 אני כן יכול לקטוע אותך.  היו"ר, אמיר גילת:

 לא, אתה לא יכול. לינדה בר:

 סליחה רגע, זה לא הנושא.  היו"ר, אמיר גילת:

ביקורת על הלוח, לפני במיוחד הצטערתי לראות  לינדה בר:

 - - -שאנחנו בכלל יודעים את הלוח, מגורמים עלומים 

 את רוצה שאני אוציא אותך? היו"ר, אמיר גילת:

 אתה יכול להוציא אותי. לינדה בר:

 אז אני מבקש.  היו"ר, אמיר גילת:

קח נשימה, אני מבינה שאני מעצבנת אותך, אבל  לינדה בר:

 להגיד. תן לי להגיד את מה שאני רוצה

 אבל זה לא לעניין עכשיו.  היו"ר, אמיר גילת:
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זה מאד לעניין. זה מאד לעניין. אם אנחנו מדברים  לינדה בר:

על קידום לוח שידורים והצופים שלנו קוראים, לפני שהם בכלל יודעים על לוח 

השידורים, הם קוראים את הביקורת של חברי מליאה עלומים, שאנחנו לא יודעים 

שלהם, אבל אנחנו קוראים ביקורת על הלוח, שהלוח חסר ושהתכניות את השמות 

הן כאלה ירודות וכל מיני דברי ביקורת מאד מאד משמעותיים נגד לוח השידורים, 

אז צריך לקחת בחשבון שזה גורם לנו נזק תדמיתי, נזק ליחסי הציבור. בטח ובטח 

אותו. אני כדוברות לא  כשלוח שידורים שלם עולה בעיתון לפני שאנחנו בכלל קיבלנו

קיבלתי בכלל את הלוח הזה. אז אני מבקשת לקחת את הדברים לתשומת הלב, ואני 

 כן מבקשת להעיר אותם לפרוטוקול.

 טוב.  היו"ר, אמיר גילת:

 אני מציעה לך להעלות את זה במליאה, לא פה.  נגיסט מנגשה:

 אוקיי, בסדר גמור, את צודקת.  לינדה בר:

 עוד הערות לגבי לוח השידורים? ת:היו"ר, אמיר גיל

 - - -לא, זה לא בדיוק, אבל אני בכל זאת רוצה  לוי:-נורית ירדני

לא, לא, רק בדיוק, רק בדיוק על לוח השידורים.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -אם זה לא בדיוק, אז לא. אם זו הערה שקשורה 

 - - -התזמורת  לוי:-נורית ירדני

א, לא, אני באמצע דיון, עזבי עכשיו את לא, ל היו"ר, אמיר גילת:

 התזמורת. 

 המלך מגיע ואתה לא תגיע? לוי:-נורית ירדני

דרך אגב, את יודעת שאת ההזמנה לקונצרט שלכם  אסתי אפלבאום:

 באוקטובר הגיעה ההזמנה.  3-קיבלתי ביום של הקונצרט? ב

 באוקטובר.  30-באוקטובר, זה ב 3-זה לא ב לוי:-נורית ירדני

 ?30-אה, זה ב אפלבאום: אסתי

 ובא הנסיך מדניה.  לוי:-נורית ירדני

 אני באה, נקודה. אסתי אפלבאום:

 נורית, נורית, אני באמצע.  היו"ר, אמיר גילת:
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אבל אני רוצה שבקשרים שיש לך תדאגי שיצלמו  לוי:-נורית ירדני

 את זה. אני יודעת שזה לא שייך.

 בים.רצית להתקדם לתכנים החשו דבורה הנדלר:

כן, נכון. עכשיו ככה, לוח המשדרים כולל גם את  היו"ר, אמיר גילת:

הנושא של היהודים באים ואני רוצה לחבר פה את הנושא שנמצא כסעיף לחוד, על 

סדר היום. כשאנחנו דנו בעבר בנושא היהודים באים, אנחנו שמענו דיווח שמדובר 

ות אחרות, תכנית בתוכנית מערכונים שמבוססת על סיפורי התנ"ך. בגרסא

מערכונים סאטירית שמבוססת על סיפורי התנ"ך, תוכנית סאטירה של מערכונים 

המבוססת, כל מיני ניואנסים סביב הנושא הזה, ואני חושב שאני מדבר בשם כל 

חברי ועדת התוכן, שאין פה אחד שלא הבין שמדובר בסדרה שמבוססת על סיפורי 

 ינו אנו. התנ"ך ועוסקת בסיפורי התנ"ך ולא בימ

היה כתוב ככה גם בהסברים, גם לוועדת התוכן,  דוד חיון:

 .250גם לוועדת 

עכשיו, אני מתחבר פה כמובן לנושא הקדימון  היו"ר, אמיר גילת:

ששוחרר עוד לפני שהתכנית נדונה, וממנו, ואני אומר, אני מדגיש שאני מדבר רק על 

, אבל הקדימון עוסק בהכל סמך אותו קדימון, אנחנו לא ראינו את התכנית כולה

חוץ מסיפורי התנ"ך, זאת אומרת עוסק בסאטירה עכשווית. זו נקודה אחת. דבר 

שני, הוועדה קיבלה החלטה מפורשת שהיא תצפה בפיילוט של התכנית לפני שאנחנו 

לא צריך פיילוט, תקבלו את כל, או חלק  –נאשר אותו לשידור, ואפילו נאמר לנו 

כי זה מוכן. עד רגע זה לא קיבלנו לעיוננו או לצפייתנו לא  מהפרקים, תקבלו פרקים

 2013-כשדיברנו בפרק, לא פיילוט ולא יותר מפרק של היהודים באים. דבר שלישי, 

על תמהיל הפקות המקור והוא נמצא עדיין מאחורי, דיברנו על כך שהסאטירה 

מה תהיה מיליון שקלים, כשבהתחלת הדרך דובר על זה שההפקה לאט 8-תתוקצב ב

זו שתיבחר, לפי עמדת ההנהלה, ואז הציעה ההנהלה לחלק את הסכום לשני 

חלקים; כלומר לא לשים את כל הביצים בסל סאטירי אחד, אלא לחלק אותו 

מיליון שקלים. אחד הנימוקים היה שצריך להיות גיוון  4לשניים, שכל הפקה תקבל 

ם בית. זה הדיווח שנאמר לו ואיזון ואם  יש את לאטמה, אז צריך לאזן אותה בשלו
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, ובשום נקודת זמן לא היה איזה שהוא ציון או גילוי נאות או 2013בשנת 

התייחסות, או כל אמירה אחרת שבעצם לאטמה מאזנת את היהודים באים, שהיא 

תכנית סאטירית, כך מתברר לנו עכשיו, לכל דבר ועניין, ולא ששלום בית מאזן את 

פרקים על המדף, כביכול, ואני עוד לא מדבר על  לאטמה. כלומר כרגע יש לנו

שלוש הפקות סאטיריות, כשבפנינו הוצגו רק  –שקיבלנו, כביכול ממה שהיה בצנרת 

שתיים. אחת הוצגה כתכנית מערכונים וכרגע אנחנו במצב בעצם של שלוש תכניות 

 סאטיריות. 

עכשיו לגבי לאטמה ושלום בית, אבל אני תיכף  

בין לאטמה. במסגרת הדיון באוגוסט על החלטות המליאה ד אגיד למה אני מפרי

בנוגע לארוך טווח, כפי שדיברנו קודם, קבעה הוועדה שלתכניות הסאטירה 

הספציפיות האלה, אין ערך ציבורי ארוך טווח, מאותן סיבות שאמרנו לפני חצי 

ואילך, וכשהתכנית  2014-שעה, שאנחנו לא יודעים מה תהיה פלטפורמת השידור מ

שלום בית, שזו הדוגמא הבולטת ביותר, הוצגה כתכנית אולפנית, שבה הגיגים על 

אירועי השבוע, במתכונת של מצב האומה, אז בוודאי ובוודאי שלתכנית כזאת אין 

ערך ציבורי ארוך טווח, כי זו תכנית שאורך החיים שלה הוא שבוע. אנשים באולפן 

זן על ההחלטה של המליאה לגבי שתי מדברים על אירועי השבוע. רגע לפני שנפל הגר

ההפקות האלה של הסאטירה, עדיין נתנה ועדת התוכן פתח להנהלה, להעלות את 

לאטמה, ואני מזכיר שגם ההחלטה של ועדת התוכן מצביעה על כך שקודם כל 

ההנהלה דיווחה על קשיים כספיים ביכולת שלה להתקשר עם לאטמה, כל סיפור 

 החוסן הכלכלי וכו' וכו'. 

 - - -קשיים כספיים של ההנהלה? מתי דיברנו   יוני בן מנחם:

 - - -בעייתיות  היו"ר, אמיר גילת:

סמנכ"ל הכספים ראה פרסום בעיתון, הוא עשה  יוני בן מנחם:

את תפקידו ובדק את זה. הוא לא דיווח על שום קשיים כספיים שלנו. לנו אין שום 

 קשיים כספיים. היה תקציב להפקה הזאת. 

ועדת התוכן גם ביקשה להסיט את כל הכסף  אב גינאי:יו

 לנושא אחר, כך שזה לא היה רלבנטי. 
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שנייה, חברים, אני באמצע המשפט. אני אתן לכם  היו"ר, אמיר גילת:

לדבר. ולכן בטרם ירד הגרזן על הביטול של שתי הפקות הסאטירות האלה מהטעם 

מתמשך בין כארבע שנים, של ארוך טווח, הוועדה שהייתה מודעת למשא ומתן ה

חברים,  –ארבע שנים עם לאטמה, עדיין נתנה להנהלה פתח לבוא ולהגיד -שלוש

אנחנו רוצים את לאטמה. וזה מופיע אפילו גם בהחלטה וגם במכתב ששלחתי 

למנכ"ל למחרת היום. כתוב שם שההנהלה תגיד תוך שבוע ימים אם היא רוצה את 

שמעתי דיווח מההנהלה, ואם תגידו עכשיו אז לאטמה או לא. עד הרגע הזה אני לא 

אנחנו בהחלט נדון בזה, שההנהלה אומרת שהיא רוצה את ההתקשרות עם לאטמה. 

יש בעיות עם החוסן הכלכלי, לא בעיות תוכן, בעיות של חוסן  –כל מה שקיבלנו היה 

כלכלי, הבדיקה לא הסתיימה. שלחנו לנו דו"חות כספיים, חתומים, לא חתומים, כל 

ההשתלשלות, אני לא נכנס אליה. אין שם שורה תחתונה האם ההנהלה רוצה או לא 

 רוצה את לאטמה. 

 אין בעיה של חוסן כלכלי לפי הנתונים שקיבלנו. דבורה הנדלר:

 אני לא נכנס לזה, דבורה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אני קיבלתי, גם את היית אמורה לקבל. דבורה הנדלר:

ה, אני לא נכנס לזה. ולכן אני אומר שוב, דבור היו"ר, אמיר גילת:

קודם כל אני עדיין מוכן לשמוע אם ההנהלה אומרת שהיא רוצה את לאטמה, כי 

 - - -היא עוד לא אמרה את זה עד עכשיו. היא אמרה, ואני מדבר לא מבחינת תוכן 

 - - -זה שקר ואני רוצה מיד ל  יוני בן מנחם:

 , אל תגיד שקר. אל תגיד, לא, לא היו"ר, אמיר גילת:

 זה שקר. יוני בן מנחם:

 אל תגיד שקר. היו"ר, אמיר גילת:

אני אומר לך שזה שקר. אתה לא תטעה פה את  יוני בן מנחם:

חברי המליאה. זו עבירה פלילית גם, אני אומר לך. יש פרוטוקול של ועדת התקשרות 

ונשלח גם שנשלח אליה, שבו ועדת ההתקשרויות אישרה את לאטמה. יש פרוטוקול 

 לגברת דבורה הנדלר, היא ביקשה אותו. נכון קיבלת אותו?

 נכון.  דבורה הנדלר:



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

06.10.2013 85 

אז מה זה היא לא רוצה? אתה מאשר דבר שהיא  יוני בן מנחם:

 לא רוצה?

 אחרי ההחלטה הקודמת? היו"ר, אמיר גילת:

 לפני ההחלטה. יוני בן מנחם:

 לא, אני מדבר אחרי.  היו"ר, אמיר גילת:

איזה אחרי החלטה? טוב, אתה מרשה לי  נחם:יוני בן מ

 להתייחס?

לא, רגע, אני רק אתקן את מה שאמרת ואז.  היו"ר, אמיר גילת:

באוגוסט כתוב במפורש שההנהלה תודיע תוך  SO ,11באוגוסט או  11בהחלטה מיום 

באוגוסט היא לא הודיעה, אז אל תגיד לי שקר או  11שבוע ימים על עמדתה. מאז 

 לא שקר. 

 תיכף אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד. וני בן מנחם:י

 בבקשה, בסדר גמור. דבר.  היו"ר, אמיר גילת:

אוקיי. יש פה הצגה, מצג שווא שנועד להטעות, לפי  יוני בן מנחם:

דעתי. כיוון שאתה פסלת בטיעון שהוא לא מחזיק מים, אנחנו צריכים לברר אותו 

בהגדרה הזאת של ערך ציבורי ארוך טווח.  גם משפטית ועל זה צריך לקבל תשובה,

 - - -זו מכבסת מילים 

 הוועדה, לא אני.  היו"ר, אמיר גילת:

אתה. אתה המצאת את זה. אתה הצגת את זה  יוני בן מנחם:

 בוועדה. זה עבר ועדה. 

 זו החלטה של הוועדה, זה לא החלטה שלי.  היו"ר, אמיר גילת:

 אתה הצגת את זה.  יוני בן מנחם:

 זו החלטה של המליאה.  ד חיון:דו

אוקיי, אתה הצגת את זה, אתה המצאת את  יוני בן מנחם:

 המונח הזה. 

אתה החלטת. אני אומר לא אני  –לא, אתה אומר  היו"ר, אמיר גילת:

 החלטתי, המליאה החליטה. 
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 בסדר, אתה העברת את ההחלטה.  יוני בן מנחם:

 הצעת. דבורה הנדלר:

כשיו, יש את הפרוטוקול, אפשר לראות. היו יפה. ע יוני בן מנחם:

מיליון. אתה רצית את  4מיליון, ולשלום בית  4מיליון שקלים שחולקו ללאטמה,  8

 - -הכסף הזה לסדרה על ארץ ישראל, וזאת הסיבה לביטול. אתה ביטלת את שתי ה 

- 

 את זה מאיפה אתה לוקח? היו"ר, אמיר גילת:

 סליחה? יוני בן מנחם:

 מאיפה אתה לוקח את המידע הזה? ר גילת:היו"ר, אמי

 זה מופיע בהחלטה של ועדת התוכן, תסתכל.  יוני בן מנחם:

 לא.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -שהכסף   יוני בן מנחם:

 לא, אין החלטה, תראה לי את זה בהחלטה.  היו"ר, אמיר גילת:

שהכסף, רגע, סליחה רגע, הכסף יופנה לסדרה על  יוני בן מנחם:

ישראל ובאמת אנחנו, בעקבות ההחלטה הזאת, יישמנו אותה בוועדת  ארץ

התקשרויות והעברנו את הכסף, את השמונה מיליון שהתפנו משתי הסאטירות, 

העברנו אותם לסדרה על ארץ ישראל והסדרה הזאת מתקדמת. זה המקור. כל 

הביטול היה כדי לממן את הסדרה על ארץ ישראל, וגם הוגשה תלונה למבקר 

 דינה על הנושא הזה. הנושא הזה נמצא בבדיקתו של מבקר המדינה. המ

 יש עוד דברים שנמצאים אצל מבקר המדינה.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -נכון, גם הנושא הזה נמצא  יוני בן מנחם:

 הרבה מאד דברים.  דוד חיון:

 הרבה, הרבה מאד דברים.  :לינדה בר

את נמצאת בטיפול אצל נכון, גם ההחלטה הז היו"ר, אמיר גילת:

מבקר המדינה, והוגשה תלונה רשמית לשם, אז ככה שאי אפשר להגיד. מבקר 

 המדינה יבדוק ויראה מי צודק. 

 אוקיי.  היו"ר, אמיר גילת:
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לגבי החסינות הפיננסית אני חוזר ואומר, ונמצא  יוני בן מנחם:

ון ועל סמך פה סמנכ"ל הכספים והוא יכול להעיד על זה. הוא ראה פרסום בעית

הפרסום בעיתון בדבר החששות לאיתנות פיננסית של לאטמה, הוא יזם את הבדיקה 

ולפי דעתי הוא עשה את חובתו המקצועית. הוא אחראי על הנושא הכספי והוא רצה 

 לבדוק שהוא לא מתקשר עם חברה שאין לה איתנות פיננסית. 

 וטוב עשה.  היו"ר, אמיר גילת:

 אוקיי. יוני בן מנחם:

 אף אחד לא מותח ביקורת.  יו"ר, אמיר גילת:ה

 - - -אם יורשה לי  יואב גינאי:

שנייה רגע. קודם כל לגבי הערה, אין קשר בין  היו"ר, אמיר גילת:

הקצאת התקציב לסדרה על ארץ ישראל לסאטירה. אין שום קשר. עזר להחליט 

אוגוסט, כדי ב 11-באוגוסט, אני תיכף אבדוק אם זה היה ב 11-שההנהלה דיווחה ב

לא להטעות, אבל באותו דיון עזרה לוועדת התוכן או למליאה להחליט, שהכסף הזה 

פנוי מכיוון שאתם דיווחתם, הבעתם חשש שלא תוכלו לחתום עם לאטמה. אין שום 

קשר בין הנושא הזה לסדרה על ארץ ישראל. הסדרה על ארץ ישראל היא סדרה 

וטוב הייתה עושה ההנהלה אם  שהמליאה החליטה עליה בישיבתה הראשונה,

הייתה נותנת לה, לאור החלטת המליאה, קדימות על פני כל ההפקות האחרות. זו 

באופן דקלרטיבי ומהותי כבר  הסדרה היחידה שהמליאה כמליאה החליטה עליה

בישיבה הראשונה, וההנהלה הייתה צריכה לתקצב את הסדרה הזאת מהיום 

יד. מהיום שאתה נכנסת לתפקיד, אתה היית הראשון, זה היה לפני כניסתך לתפק

חייב לתקצב את הסדרה הזאת בעדיפות עליונה, על פני כל התכניות האחרות. כי זו 

הסדרה שהמליאה, כמליאה, אמרה שהיא רוצה שתופק בתקופת כהונתה. אין לזה 

 שום קשר לנושא הסאטירה.

 - - -יש לזה. אתה  לקחת את הכסף של הסאטירה  יוני בן מנחם:

לא, אם ההנהלה חושבת שהיא רוצה סאטירה,  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -היא צריכה למצוא תקציב 
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על מי אתה חושב שאתה עובד? מה אתה מסובב  יוני בן מנחם:

את לאטמה ואת שלום  –מיליון שנועדו לממן שתי סאטירות  8את העניינים? לקחת 

 בית, והעברת את זה לסדרה על ארץ ישראל. 

 אמיר, אני רוצה לומר משהו. נאי:יואב גי

לא, לא, לא, לא, רגע, שנייה רגע. קודם כל אמרתי  היו"ר, אמיר גילת:

על הסדרה על ארץ ישראל, אז זה אלף, הסדרה על ארץ ישראל. ואם יש סדרה שאני 

דוחף אותה, זה רק העובדה שמדובר בהחלטת מליאה שלא מומשה עד עצם היום 

 - - -הזה שאתה 

אני חוזר למה שליאת אמרה, הביקורת על חוסר  דוד חיון:

 התיאום. 

רגע, יפה, אז אני אומר אם הייתה החלטת מליאה,  היו"ר, אמיר גילת:

לא ועדת תוכן ולא כלום. מליאת רשות השידור החליטה בישיבתה הראשונה, שהיא 

. ואני עושה את FIRST PRIORITYרוצה סדרה על ארץ ישראל. זה היה צריך להיות 

מה שאני יכול, ואני אמשיך לעשות את כל מה שאני יכול כדי לדחוף את הסדרה  כל

 הזאת, כדי להביא למימושה של החלטת המליאה. זה דבר אחד. 

, אז ברור שכל הדברים האחרים הם משניים. HAVING SAID THATדבר שני, 

עכשיו, אם ההנהלה חושבת שהיא צריכה סאטירה, אז היא יכולה לקחת את הכסף 

 לסאטירה או לבידוק ממקום אחר. 

מיליון  8-ההנהלה חושבת? אתה קבעת את ה יוני בן מנחם:

 האלה של הסאטירה. מה אתה זורק את זה על ההנהלה?

 - - -באוגוסט  11-בסדר, נכון, אבל תסתכל ב היו"ר, אמיר גילת:

אם ההנהלה רוצה? אתה הנחית אותנו לעשות  יוני בן מנחם:

 ב ידך שם על הלוח.סאטירה. הנה, זה כת

 סליחה, יוני, וודאי, זו גם יוזמה שלי.  היו"ר, אמיר גילת:

אז למה אתה סוגר את הפה לסאטירה? למה  יוני בן מנחם:

 לסתום את הפה ללאטמה? למה לסתום את הפה לשלום בית?

 - - -אני לא סותם  היו"ר, אמיר גילת:
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 ככה זה מתפרש. יוני בן מנחם:

 תפרש.מ היו"ר, אמיר גילת:

 בוודאי.  יוני בן מנחם:

 - - -אבל אני  מזכיר לך שבאותו דיון, רגע, רגע  היו"ר, אמיר גילת:

אין לי בעיה עם לאטמה, אמרתי את זה בכל מקום  יוני בן מנחם:

ואישרתי את זה בוועדת התקשרויות וקיבלת את הפרוטוקול וזה הופץ לכל חברי 

 הוועדה.

ו דיון שתיכף יגיע אלי, אתה תראה בסדר, ובאות היו"ר, אמיר גילת:

 מה כתוב. עכשיו, בבקשה, דבורה. 

טוב, אני יודעת שערן הורן כתב, שלח איזה שהוא  דבורה הנדלר:

מכתב לחברת לאטמה והוא קיבל מהם תשובה עוד טרם התכנסה כאן הישיבה, שבה 

 לא הייתי נוכחת. 

 לא נכון. זה לא נכון. ערן הורן:

 לא? דבורה הנדלר:

לא. אם יתנו לי לדבר אני אחדד את הדברים, אבל  הורן: ערן

 זה ממש לא נכון.

בבקשה. ביקשתי לתת קודם לחברי הוועדה, אבל  היו"ר, אמיר גילת:

 האם את רוצה לשמוע אותו לפני שאת ממשיכה?

אני רק רוצה לשמוע ממנו שללאטמה אין שום  דבורה הנדלר:

 שולחן הזה. יש לה איתנות פיננסית?איתנות פיננסית. לא שמעתי את זה פה על ה

 תספר על התהליך.  היו"ר, אמיר גילת:

 אני אומר את דבריי בצורה מסודרת. ערן הורן:

 - - -בטרם  היו"ר, אמיר גילת:

 לא בטכניקה של חקירה נגדית.  ערן הורן:

אני שואלת. אני לא חוקרת, אני שואלת אותך  דבורה הנדלר:

שהוא מצג שווא, חברים חשבו שהמצב של לאטמה  שאלות. כיוון שכאן יצא איזה

מבחינה פיננסית, שהיא לא במצב של איתנות פיננסית, ולכן יש חשש להעלות אותה 
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לאוויר. עכשיו, אני יושבת פה הרבה בוועדות תוכן ואנחנו דנו בהרבה מאד הפקות, 

להם ואף פעם שום חברה לא נדרשה להציג איתנות פיננסית, כי הרי אנחנו נותנים 

 - - -. הרי איך מתנהלת -כסף ועם זה הם עובדים, והם הרי מגישים

 נותנים ערבות.  יוני בן מנחם:

נותנים ערבות בנקאית. אז מה פתאום לדרוש מהם  דבורה הנדלר:

 עניין שקשור לאיתנות פיננסית שלהם?

טוב, אני אתן לערן את רשות הדיבור, אבל לפני זה  היו"ר, אמיר גילת:

ומר שאני חושב שצריך לברך את סמנכ"ל הכספים על כך שאם היה חשד אני כבר א

לבעיה כלכלית או חוסן כלכלי של קבוצה מסוימת, הוא עשה את הבדיקה 

 - - -המתבקשת לגבי ה 

 - - -אז לציין ש  דבורה הנדלר:

 רגע, רגע, רגע. היו"ר, אמיר גילת:

 - - -ובגלל זה ההנהלה  דוד חיון:

 אבל אני באמצע משפט, דבורה, רק שנייה.  היו"ר, אמיר גילת:

 ... לכן שאלתי אותו מה המצב. דבורה הנדלר:

אז אני חושב שאם הוא לא היה בודק אז היינו  היו"ר, אמיר גילת:

למה לא בדקת. אז אני חושב שטוב עשה שבדק, והוא כמובן  –באים אליו בטענות 

 ל בבקשה. מתבקש לבדוק גם במקרים אחרים, לא רק במקרה אחד. אב

אני אתייחס בקצרה לשלוש נקודות. אחת בעצם  ערן הורן:

מיליון  4בקשת ההבהרות. לא מוכר לי עוד מקרה שבו רשות השידור עמדה להשקיע 

שקלים מכספי משלמי האגרה, לחברה שהיא עצמה יצאה לתקשורת והודיעה שהיא 

ויה על מפסיקה את הפעילות עקב קשיים פיננסיים. מהביקורת הסמויה והגל

שמנהל האשראי ..., שמבקר את מנהל האשראי על זה ב  המהלך הזה שנראה בעיני

קרא בעיתון על לווה שאמור לקבל הרבה מאד כסף, שעומד לפשוט רגל ועצר לבדוק. 

 - - -מפאת האבסורד שאני רואה בזה אני אסתפק בזה, כי הדברים 

 - - -אני חייב להגיד שאני עוד רגע  קובי אוז:

 רגע, שנייה. קובי, עוד שנייה ניתן לך לדבר.  אמיר גילת: היו"ר,
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לגופו של עניין, הנתונים הכספיים שהגיעו מחברת  ערן הורן:

 - - -לאטמה הגיעו  לאחר קבלת ההחלטה 

למה לא חיכו לקבל את חוות הדעת? אני יודעת  דבורה הנדלר:

 שגם המבקרת בדקה את העניין? למה לא חיכו?

צה להשלים את דבריי בבקשה בלי הפרעה, אני רו ערן הורן:

 אם יושב הראש יאפשר לי.

 סליחה.  דבורה הנדלר:

 הוא מאפשר.  היו"ר, אמיר גילת:

אז אני אחזור שוב. זה התקבל אחרי ההחלטה על  ערן הורן:

הביטול. זה לא היה בכלל ארגומנט בהחלטה על הביטול. הביטול נעשה למיטב 

 ידיעתי מדיווחים אחרים. 

 גם וגם.  חיון: דוד

 איזה דיווחים? של ערך ציבורי ארוך טווח? דבורה הנדלר:

 - - -לא, כי אנחנו גם לא אמרנו דבר מעבר לזה ש  ערן הורן:

שאלנו את המנכ"ל אם אתם מתחייבים לזה  דוד חיון:

שתעמדו בזמנים בגלל הבדיקה הכלכלית, והמנכ"ל, לפי מיטב זכרוני, ותקן אותי 

 ר שהוא לא בטוח. אם אני טועה, אמ

עם קבלת הדו"חות, למרות שיש לי ציון לא רע  ערן הורן:

. אני העברתי -בתחום של ... דו"חות כספיים בתואר השני במנהל עסקים, אני לא

את זה לחשב הרשות, שהוא מבחינתי הפונקציה המקצועית בנושא. הוא הכין את 

 . AS ISהניתוח שלו, שעבר למנכ"ל, לא נגענו: 

 וזה הועבר למוסדות.  ן מנחם:יוני ב

וכך זה גם הועבר למוסדות. שנייה, משפט אחרון,  ערן הורן:

עוד שני משפטים. באותו הקשר, כפי שאני קורא את הניתוח של החשב, הניתוח 

והמסקנות אינם זהים לניתוח והמסקנות אותם קראנו במכתבים של חברי מליאה 

אם וכאשר ה של חברת לאטמה. באתרי אינטרנט שונים, ומכתבים של בא כוח

 הנושא יחזור לשולחן הדיונים, אנחנו ניתן את המלצתנו המקצועית.
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זאת אומרת שאתה טוען עכשיו שהמצב הפיננסי  דבורה הנדלר:

 שלה הוא לא איתן?

שאני לא שותף למסקנה שנכתבה אני טוען  ערן הורן:

של חברת  במכתבם של חברי המליאה באתרי האינטרנט ובמכתב של בא כוחה

 לאטמה. 

אבל הנה עכשיו זה חזר לסדר היום, אז תגיד את  דוד חיון:

 דעתך המקצועית.  

את דעתי המקצועית אני אגיד כשזה יחזור לוועדת  :ערן הורן

 ההתקשרויות. אני אמליץ את מה שאני צריך. 

אז תמליץ עכשיו, כי אולי עכשיו אנחנו רוצים  :דוד חיון

 לקבל החלטה. 

לקבל דו"חות כספיים  –ההמלצה שלי היא אחד  ערן הורן:

שהם חתומים ומאושרים. כמי שמתמצה בעניין אני מניח שיושב ראש ועדת כספים 

יודע שזה בעייתי מאד שהועברו דו"חות לא חתומים. ואחרי שיועברו הדו"חות 

 החתומים אני אמליץ את המלצתי המקצועית.

 יד משהו?טוב, קובי, אתה רוצה להג היו"ר, אמיר גילת:

 כל העניין שזה לא חתום, נכון? דבורה הנדלר:

זה לא מה שאני אמרתי. אני גם לא מבין את  ערן הורן:

 הנימה.

 - - -כיוון ששום קבוצה שהיא  דבורה הנדלר:

. על לאטמה, אם אתה 2014-שנייה, אל תקפוץ ל היו"ר, אמיר גילת:

 רוצה. כן, בבקשה. 

 נאי הזה?ואתה בדקת את העיתו דבורה הנדלר:

 רגע, דבורה, דבורה.  היו"ר, אמיר גילת:

 איזה עיתונאי? ערן הורן:

אמרת שקראת בעיתון ידיעה שלאטמה נמצאת  דבורה הנדלר:

 במצב פיננסי לא טוב. 
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אני לא מבינה את השיח הזה, באמת, עם כל  ליאת בלום:

לחברי הכבוד. יש את המנכ"ל. זה לא יאמן שגורם מקצועי צריך לתת דין וחשבון 

 מליאה. 

. אין דרך -לא, אמרתי ש... בתקשורת, שבהם  ערן הורן:

 אחרת. הדרך לבדוק מצב פיננסי היא לקבל דו"חות כספיים. 

 - - -ערן, ערן, עצור, עצור. אנחנו לא ב  היו"ר, אמיר גילת:

 אני גם רוצה משפט.  ליאת בלום:

ננסי לא, אני רציתי לשאול אותו האם הם במצב פי דבורה הנדלר:

 טוב או לא. זאת השאלה, לא קיבלתי תשובה ברורה. 

 זה לא הנושא כרגע.  היו"ר, אמיר גילת:

 גם אני ... ערן הורן:

 טוב, קובי, בבקשה.  היו"ר, אמיר גילת:

אני ... בזה שאין לו מענה בשוק המקצועי. לאטמה  קובי אוז:

יכה להיות. אני חושב בעיני לא ... התכנית הזאת לא לטעמי, אבל אני חושב שהיא צר

 שזה המקום של שידור ציבורי. 

 נציגי המנכ"ל, כן? דוד חיון:

אוקיי, טוב, תודה. אני רוצה להחזיר אותנו, אנחנו  היו"ר, אמיר גילת:

 11פשוט אחרי הזמן. אני רוצה להחזיר אותנו להחלטה של ועדת התוכן מיום 

יש פה גם הקדמה: במסגרת באוגוסט. חברי הוועדה הביעו חשש, זה לאור הדיווח, 

דיווח על סטאטוס .... שאושרו על ידי כל הוועדות הנדרשות, נמסר כי ההסכם עם 

תכנית הסאטירה לאטמה מתמהמה, לפיו יש קושי, יש קשיים כספיים של ההפקה 

וכו' וכו'. החלטה: חברי הוועדה הביעו חשש כי ההסכם עם לאטמה לא ייחתם 

לפני סוף השנה. כמו כן הוועדה מחליטה על ערך  במועד הנדרש על פי החוק, קרי

ציבורי ארוך טווח, מה שאמרנו, ובהמשך: לאור פרק הזמן הממושך שבו התנהל 

המשא ומתן עם לאטמה, והעובדה שמדובר בהפקה היחידה לגביה נעשתה בדיקת 

חוסן כלכלי, מנחה הוועדה את ההנהלה לדווח בתוך שבוע על תשובת לאטמה 

 - -  -הרשות באשר להפקה הזו. הדבר הזה בנושא, ועמדת 
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 יש פה סתירה פנימית בהחלטות.  יואב גינאי:

 אין פה שום סתירה פנימית.  היו"ר, אמיר גילת:

יש פה סתירה פנימית, משום שאם התכנית נפסלה  יואב גינאי:

בגלל חוסר ערך ציבורי ארוך טווח, אז מה יש לדווח על זה? אתה מבין? השאלה מה 

 ם?מחליטי

 יואב, את זה לא צריך לשאול באוקטובר.  היו"ר, אמיר גילת:

 אבל זה כבר שנים, יואב. דוד חיון:

 בדיוק.  היו"ר, אמיר גילת:

 הדיווח הועבר.  יוני בן מנחם:

תמלאו את ההחלטות. הייתה החלטה לחזור עוד  דוד חיון:

 שבוע.

 הדיווח הועבר.  יוני בן מנחם:

לא דיווח. מדובר פה, ואני מדגיש, וזה  לא, לא, היו"ר, אמיר גילת:

מתחדד גם במכתב שכתבי למחרת היום אליך, המנכ"ל. כתוב פה, ואני מדבר עכשיו 

על החלטת ועדת התוכן: מנחה את ההנהלה לדווח בתוך שבוע על תשובת לאטמה 

 בנושא, ועמדת הרשות. 

 העברנו לך את זה. יוני בן מנחם:

 . לא העברתם. ועמדת הרשות היו"ר, אמיר גילת:

 העברנו לך את הדו"ח של איתי. יוני בן מנחם:

לא, מה עמדת הרשות. אני לא צריך לקרוא את  היו"ר, אמיר גילת:

הדו"חות ולהסיק מזה האם אתה רוצה את ההפקה או לא. אני צריך לקבל ממך 

 מכתב שאתה רוצה. 

לא, אבל איך זה מתקשר עם ההחלטה שלך להסיט  יואב גינאי:

 ף למקום אחר?את הכס

יואב, אז אני אסביר לך, זה עלה גם בדיון. עובדה  היו"ר, אמיר גילת:

 שזה כתוב פה בהחלטה. אני לא ממציא את זה. 
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אז אני מנסה להבין. אני מנסה להבין. יש פה  יואב גינאי:

 סתירה פנימית. 

 - - -אז אני אסביר לך. אני אסביר לך. שהוועדה   היו"ר, אמיר גילת:

 תציג את הפרוטוקול. ן מנחם:יוני ב

הוועדה הייתה מודעת לפרק הזמן הממושך  היו"ר, אמיר גילת:

 והסחבת, ואני לא מאשים פה אף אחד, אני מדבר על עובדות. 

 מצד מי? דבורה הנדלר:

בחתימת ההסכם עם לאטמה. ולכן, רגע לפני שירד  היו"ר, אמיר גילת:

עדה להנהלה להגיד רגע, אנחנו בכל הגרזן על ההחלטה של ארוך טווח, אפשרה הוו

 זאת רוצים את לאטמה רגע לפני שיורד הגרזן. 

אז איך זה מתיישב עם נושא הפלטפורמות  יואב גינאי:

 העתידיות של הרשות?

זה מתיישב מפני שזה היה לשידור מיידי בשנת  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -. אם ההנהלה הייתה 2013

 מתוך הדבר הזה. זה לא כל כך ברור יואב גינאי:

באוגוסט, לא  12-אבל את זה היה צריך לשאול ב היו"ר, אמיר גילת:

 באוקטובר. 6-ב

לא, אני הבנתי כמנהל התוכן, ואני חייב לומר את  יואב גינאי:

 זה, שהתכניות האלה או שהוקפאו או שנדחו ואנחנו צריכים לעבוד במלוא הקיטור.

 - - -אבל יואב, סליחה  היו"ר, אמיר גילת:

 סליחה, תן לי לסיים. יואב גינאי:

לא, אבל סליחה, השיח שלי הוא לא איתך, כי גם  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -ההחלטה 

 אני רק רוצה להסביר מה אני הבנתי. יואב גינאי:

מה זה מעניין אותי מה הבנת? יש מנכ"ל שראה  היו"ר, אמיר גילת:

וב את זה בצורה עוד יותר באוגוסט שכת 12-את הפרוטוקול וקיבל גם מכתב ב

 - - -ברורה, שההנהלה 
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אתה לקחת את הכסף לסדרה על ארץ ישראל וכל  יוני בן מנחם:

 הסיבובים שאתה מנסה לעשות ולמרוח פה את כולם, לא תצליח. 

 טוב.  היו"ר, אמיר גילת:

מיליון  8-כי מה שאתם הנחיתם, לקחת את ה יוני בן מנחם:

ישראל. אני אין לי שום בעיה נגד הסדרה על ארץ  האלה ולממן את הסדרה על ארץ

 - - -ישראל 

יפה, אז כבר אנחנו עשינו משהו. כולנו רוצים את  היו"ר, אמיר גילת:

 הסדרה על ארץ ישראל. 

אז עכשיו אל תנסה ללכת מפה ומשם ולמצוא  יוני בן מנחם:

 ם. ציטוטים ולא מראה את הפרוטוקול ומקריא חצאי משפטים שאנחנו לא רואי

 . טוב, יוני, בסדר.-אני חוזר היו"ר, אמיר גילת:

 יפה.  יוני בן מנחם:

מה זה לא רואים? קיבלת את זה, נו, תיקח. קח,  היו"ר, אמיר גילת:

 בבקשה. 

ידידי, יש בדיקה אצל מבקר המדינה, הכל יתברר.  יוני בן מנחם:

זה טיעון הכל יתברר. אתם הורדתם את  לאטמה, רציתם לסתום להם את הפה באי

ציבורי עם מכבסת מילים של ערך ציבורי ארוך טווח, שאף אחד לא מבין מה זה. פה 

 30כל אנשי התוכן הם עיתונאים ותיקים ברשות השידור, עוסקים בתוכן לפחות 

 שנה. אף אחד לא מבין מה זאת ההגדרה הזאת.

 טוב.  היו"ר, אמיר גילת:

יבת שאלנו את היועצת המשפטית ביש יוני בן מנחם:

ההתקשרויות האחרונה, אמרה אני לא יודעת לענות לכם, תשאלו את המוסדות. 

 הנה, נכון שאמרת את זה?

 אני לא מנהל טלוויזיה. ליאת בלום:

 ברור שאת לא מנהל טלוויזיה.  יוני בן מנחם:

 כשאני אהיה אני אדע.  ליאת בלום:

 את מבחינה משפטית גם לא יודעת להסביר לנו. יוני בן מנחם:
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 זו שאלה של תוכן.  ליאת בלום:

 זו לא שאלה משפטית. מה עניין משפטי פה? היו"ר, אמיר גילת:

זו מכבסת מילים שנועדה להוריד את שתי  יוני בן מנחם:

הסאטירות האלה, כדי להעביר את הכסף לסדרה על ארץ ישראל. זו דעתי וזאת 

 עמדתי וכל ההנהלה שותפה לדעה הזאת איתי.

טוב, אבל אני מסביר לך שהטעות שלך מקורה  ת:היו"ר, אמיר גיל

 דבר אחד, שאתה היית צריך את הכסף לארץ ישראל לתקצב לפני שתקצבת את זה. ב

 זה לא רלבנטי כרגע.  יוני בן מנחם:

 וודאי שזה רלבנטי.ב היו"ר, אמיר גילת:

השאלה למה הורדת את לאטמה ולמה הורדת את  יוני בן מנחם:

 אותם?שלום בית? למה הורדת 

קודם כל מה זה אני הורדתי? יש מליאה שהורידה,  היו"ר, אמיר גילת:

 לא אני. 

מה מליאה? איזה מליאה? חמישה חברים קיבלו  יוני בן מנחם:

 את ההחלטה, זאת לא מליאה. 

 ועדת תוכן, סליחה.  היו"ר, אמיר גילת:

 . 31...  יוני בן מנחם:

אלה, כי היה לא, יוני, אל תגיד את הדברים ה דוד חיון:

 קוורום חוקי. היה קוורום חוקי, נקודה. 

 אבל עובדתית היו חמישה איש. יוני בן מנחם:

 לא, היו תשעה שהצביעו והיה קוורום חוקי.  דוד חיון:

 . 31מתוך  9בסדר, בסדר,  יוני בן מנחם:

 טוב.  היו"ר, אמיר גילת:

 - - -היה קוורום חוקי. זה לא עניין שצריך  דוד חיון:

ביוני יש מכתב מקרל... שהיא מודה והיא  25-ב ורה הנדלר:דב

 - - -קיבלה את מכתבך והיא מבקשת לספר לך שהמצב הפיננסי של לאטמה 

 למי זה נכתב? יוני בן מנחם:
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 25-זה לערן הורן. אתה מכיר את המכתב הזה מ דבורה הנדלר:

 ביוני?

 טוב, דבורה, דבורה.  היו"ר, אמיר גילת:

 ייתה תשובה למכתב הזה.גם ה ערן הורן:

 בסדר דבורה, זה לא יעזור.  היו"ר, אמיר גילת:

... שהכל מתועד, אז אני מניח שהגורם שיבחן את  ערן הורן:

 זה יידע גם ...

בסדר, אני מבקש עדיין, ובזה אני מסכם את  היו"ר, אמיר גילת:

 -גוסט באו 11-אם ההנהלה רוצה את לאטמה, אני אומר החל מה –הנושא הזה כרגע 

- - 

 יוני אמר שהוא רוצה את לאטמה.  דבורה הנדלר:

 תני לי לסיים.  היו"ר, אמיר גילת:

וועדת התקשרויות העבירה לכם את ההחלטה.  יוני בן מנחם:

 - - -ההחלטה הזאת לא השתנתה. למה אתה משנה את העובדות? ועדת התקשרויות 

 - - -מאיזה תאריך ה  היו"ר, אמיר גילת:

 הנה, הפרוטוקול אצל דבורי. חם:יוני בן מנ

אבל אתם באתם בישיבה ההיא ואתם אמרתם  דוד חיון:

 שאתם לא מסוגלים לתפעל בזמן הנתון ההוא את ההחלטה הזאת.

 אני לא אמרתי דבר כזה.  יוני בן מנחם:

 בוודאי שאמרתם את זה. היו"ר, אמיר גילת:

 - - -ברגע שאמרתם שאתם בודקים   דוד חיון:

לא נכון, ערן בודק וזכותנו לעשות את הבדיקה  ערן הורן:

 הזאת.

רגע, רגע, בואו ננסה להתקדם, דקה. אתה מרשה  אסתי אפלבאום:

 לי שנייה?

 כן.  היו"ר, אמיר גילת:
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בואו ננסה להתקדם, כי כולם כבר מסתכלים על  אסתי אפלבאום:

גמרנו את  2013השעון. בואו נחליט על מה אנחנו מדברים עכשיו. לוח תכניות סתיו 

 הנושא?

 לא, מה פתאום.  היו"ר, אמיר גילת:

 2013-? ב2013זה עכשיו במסגרת לוח התכניות של  אסתי אפלבאום:

 צריך להיות לאטמה או זה?

לא, כי זה קשור ליהודים באים. הבאתי את  היו"ר, אמיר גילת:

יש עוד יהודים באים. אז תני לי רגע, שנייה. לפני שאני מסכם את לוח השידורים, 

 את הנושא של הכדורסל, שהוא גם רלבנטי. 

 רגע, אפשר לגמור את לאטמה? דבורה הנדלר:

כן, עם לאטמה אני חוזר ואומר שאם ההנהלה  היו"ר, אמיר גילת:

מעוניינת בלאטמה, אחרי שהיא בדקה את כל הנושא של החוסן הכלכלי ואת כל 

סוטה. מה שכתוב המשמעויות, אני חוזר על מה שאמרתי בהחלטה, אני לא 

קרה רק בינתיים באוגוסט תקף גם היום. זה עוד לא קרה.  11בהחלטה מיום 

 שהתקדמו בציר הזה. זה הכל. 

ערן עצמו אומר שעדיין הוא לא נתן תשובות  דוד חיון:

 מקצועיות, כי הוא לא נתבקש לתת.

אז בכלל עוד אין לנו פה, אין טעם בכלל להמשיך  היו"ר, אמיר גילת:

 ון, כי אנחנו בכלל לא יודעים אם ההנהלה רוצה. את הדי

 .2103-אז בואו נתמקד ב אסתי אפלבאום:

 ערן, אתה אמרת ש... מצב כלכלי איתן? דבורה הנדלר:

מה פתאום, אל תשימי לא, הוא לא אמר דבר כזה.  דוד חיון:

 לו דברים כאלה בפה. 

 אני אמרתי שהדו"ח של החשב מדבר בעד עצמו.  :ערן הורן

 ומה הוא אומר? רה הנדלר:דבו

 - - -שנייה רגע, עוד לא קיבלנו הסבר   היו"ר, אמיר גילת:

 אני רוצה בבקשה שהוא יפרש מה הדו"ח אומר.  דבורה הנדלר:
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 לא, לא, לא, זה לא ועד מנהל.  היו"ר, אמיר גילת:

אני מציעה שהנושא יחזור להנהלה, שתעשה  ליאת בלום:

נכ"ל הכספים, את עמדת הייעוץ המשפטי, ותחזור שיעורי בית, תבדוק את עמדת סמ

 למוסדות. תראו, אי אפשר להתנהל בצורה כזאת.

 נו ברור, זה מה שאמרתי במילים אחרות. היו"ר, אמיר גילת:

זה לא כל כך הגיוני שמנהלים את הוויכוחים  ליאת בלום:

 האלה גם כן, ובטח ובטח על דפי העיתון. 

באוגוסט שרירה, למעט  11-לטה מהאוקיי, ההח היו"ר, אמיר גילת:

המילים תוך שבוע ימים. אם ההנהלה רוצה, שתחזור. לגבי היהודים באים לא 

 - - -קיבלנו גם הסבר. אני לא אכנס לזה עכשיו, אין לנו זמן. אני מבקש 

 אבל כדאי להסביר, לא? יואב גינאי:

אם נספיק. אני לא חושב, כי אנחנו כבר אחרי  היו"ר, אמיר גילת:

 הזמן, ואני חייב את הכדורסל גם. מי מציג את הכדורסל? יוני?

 מאיר בר. יוני בן מנחם:

 תכניסו אותו. היו"ר, אמיר גילת:

 רגע, מה עם מדינת היהודים? דוד חיון:

 - - -היהודים באים. אם מאיר נכנס עכשיו, אז אני  היו"ר, אמיר גילת:

 אותי. לא יודע, מלחמות היהודים. היא בלבלה דוד חיון:

 היהודים באים, כך זה נקרא. היהודים באים.  יואב גינאי:

רגע, במקום יום הכיפורים היום יהיה כדורגל? אני  היו"ר, אמיר גילת:

רוצה להבין. לא, באמת, אני  רוצה להבין, יוני. במקום יום הכיפורים יהיה היום 

 כדורגל?

 מה זה יום הכיפורים? יוני בן מנחם:

 במקום תכנית על יום הכיפורים, הפקה שהייתה.  לוי:-נורית ירדני

זה לא במקום. שום דבר זה לא במקום. זה גם זה  :יוני בן מנחם

 וגם זה. 

 אבל יום הכיפורים נדחה לאחת עשרה בלילה.  לוי:-נורית ירדני
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 רבע לאחת עשרה.  יואב גינאי:

 זו כבר שעה שאנשים סגרו את הטלוויזיה.  לוי:-נורית ירדני

גמרנו כבר לבכות על יום הכיפורים, אז הם כבר  :פלבאוםאסתי א

 עשו מזה זוועה, הוציאו לנו את כל המיץ על יום הכיפורים הזה. 

 יהיה להם רייטינג שלא היה להם בחיים. :יואב גינאי

 מה קרה השנה שכולם חזרו ליום הכיפורים? :אסתי אפלבאום

 שנה למלחמה.  40שנה. זה  40כי זה  ליאת בלום:

לניצחון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, להפסד  תי אפלבאום:אס

 הכי גדול. 

זו שאלה אחרת שאני מוכנה להתייחס אליה, אבל  לוי:-נורית ירדני

 למה אם נתנו לעשות הפקה רצינית ובסוף מתעלמים מזה.

כן, מאיר. תוך כדי שאתה מתיישב, שלום, שלום,  אמיר גילת:היו"ר, 

 ורסל. תציג לנו את נושא הכד

אוקיי, אנחנו מדברים על רכישת זכויות של ליגת  :מאיר בר

, 2014-2015, 2013-2014 –העל בכדורסל לשלוש השנים הבאות, החל מהשנה הזו 

. מה שאני מבקש מהוועדה זה לאשר את ההתקשרות עם מנהלת ליגת 2015-2016

 העל בכדורסל. 

בוועדת מאיר, אנחנו התנינו כמה וכמה תנאים גם  :דוד חיון

, כי זה התוכן של הדיון הבא, בהנחה 250-. אל תתייחס ל250תוכן וגם בוועדת 

שוועדת התוכן תאשר. בעיקרון אישרנו את זה, רק היו הערות של תומר קרני 

מהלשכה המשפטית שרצוי להביא את זה לוועדת תוכן בגלל שזה שלוש שנים וזה 

 רשנו שיתקיימו. לא נאמר בוועדת התוכן ההיא. והיו כמה תנאים שד

 נתקיים.  :מאיר בר

 אז תפרט לנו.  :דוד חיון

אין מסך, אפשר למכור את  2015-מאיר, אם ב :אסתי אפלבאום

 הזכויות?

 תיכף הוא יענה לו.  דוד חיון:



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

06.10.2013 102 

ככה, בעיקרון, כמו שאתם ניסחתם בהחלטות,  מאיר בר:

ככה: מה לגבי פתח היציאה, שזה היה למעשה המוקש הדי רציני שהיה פה, אז 

. בכל עונה או 2013-2014שסוכם זה שההסכם יהיה לשלוש עונות החל מעונת 

במהלכה אפשר לצאת מההסכם, במידה ויש מצב שבו הרשות לחדול לפעול 

במתכונתה הנוכחית, וכן במצב שבו הריבון או הרשות מחליטים על הפסקת שידורי 

 ה.הספורט בערוץ הראשון. זה הנוסח שהיה בהחלטה של המליא

 זה משופר. אבל העברתם לנו ניירות שזה שופר. :דוד חיון

 לא, זה היה לפני.  מאיר בר:

 - - -שאפשר בכל  דוד חיון:

בכל מצב לצאת, בכל שלוש השנים הבאות.  מאיר בר:

 - - -מודיעים שלושה חודשים 

 גם באמצע העונה? דוד חיון:

 אתה יכול גם במהלך עונה, הם הסכימו לזה.  מאיר בר:

 באמצע העונה גם? וד חיון:ד

 כן. מאיר בר:

 חבל על הזמן.  דוד חיון:

 זה החדש? ליאת בלום:

 כן.  מאיר בר:

 זה לא מה שאנחנו מכירים.  ליאת בלום:

 בסוף כל עונה? :דוד חיון

לא, אנחנו מכירים פעם אחת מכל סיבה שהיא,  :ליאת בלום

 , שזה לא זהה למה שאתה אמרת עכשיו.2014במרס 

לא, לא, אז אני אומר שוב: הם מוכנים בכל רגע  ר:מאיר ב

 - - -נתון שיש לנו בעיה ברשות השידור. על הנוסח של 

 בלי להוכיח כלום, מתי אנחנו יכולים לצאת?  :דוד חיון

 מכל סיבה שהיא.  :ליאת בלום

 כן, מכל סיבה שהיא. :מאיר בר
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 וללא נימוק.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ללא נימוקים.  :דוד חיון

אבל  אתה יכול לתת איזה נימוק שאתה רוצה, :מאיר בר

 מודיע להם.  קודם כל אתה 

לא, אחר כך הם יגידו לנו זה לא נימוק סביר, וזה  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא נימוק.

לא, השאלה אם זה בכל מועד, כי אנחנו מעודכנים  :ליאת בלום

 כמועד אחד שבמהלך כל העונה מותר.  2014על מרס 

. 2014בואי אני אגיד לך למה הם אמרו את מרס  :מאיר בר

הם לקחו בחשבון שמתחילה העונה עכשיו, עד שתתקבל ההחלטה לסגור את זה 

 כביכול. 

לא, הם התחילו את זה שלושה חודשים לפני  :ליאת בלום

 , לפני יוני, שלושה חודשים אחורה, מרס. 2014תחילת העונה של 

 ף שנה. העונות מתחילות תמיד בסו :מאיר בר

גם  2014כן, אבל השאלה אם אני עכשיו ביוני  :ליאת בלום

 ארצה, אז אני אוכל להתנתק?

כן. את מודיעה להם שלושה חודשים, נגמר  :מאיר בר

 הסיפור.

 זה לא המידע שאני מכירה.  :ליאת בלום

היו בפנינו כמה גרסאות ואף אחת מהן, מבין  :ערן הורן

 מת את מה שאתה אומר. החומרים הכתובים שראינו, לא תוא

אז אני אומר חד משמעית, שבכל עונה, מתי  :מאיר בר

שהרשות מוצאת  לנכון לצאת מההסכם, בהתאם להסכם שיש שם והנוסח המשפטי 

- - - 

מה זה בהתאם לנוסח משפטי? אם יש מועד בנוסח  :ליאת בלום

 - - -המשפטי אז זה כבר לא יעמוד בתנאי 
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. עזבו רגע, כל נושא 250ה לוועדת חברה, ז אמיר גילת:היו"ר, 

ההתקשרות שקיבל את ברכתה של ועדת התוכן, אם אין פה התנגדויות, ואני ממילא 

 . 250אומר שוב גם לפרוטוקול וגם לחברים, זה יידון בעוד דקות אחדות בוועדת 

 רגע, אז רק נוודא בנושא התוכן. :דוד חיון

אז כל הנושא של  רגע, חבל להכביר במילים. אמיר גילת:היו"ר, 

ההתקשרות ייבדק. אני אומר ככה, כיוון שוועדת התוכן שמה כמה סייגים, זו 

הסיבה היחידה שזה חוסר לפה. עכשיו, מבחינת ועדת התוכן, הוועדה  משחררת את 

 - - -ההנהלה מכל הנושא של הסייגים 

 אז בוא נציג אותם. :מאיר בר

בעוד  250זה לדיון בוועדת רגע, לא, והיא מפנה את  אמיר גילת:היו"ר, 

דקות ספורות. כרגע אנחנו מסירים את ההחלטה הקודמת, מסירים כרגע את 

ההגבלות שהטילה ועדת התוכן בנוגע להתקשרות עצמה ומעבירים את הנושא הזה 

. בנושא התוכן עצמו, איך זה משפיע על מהדורת מבט, כי פה 250לבדיקת ועדת 

 שזה טעות.  כתוב שבע ארבעים מבט, אני מקווה

ככה, הסיכום היה עם מנהלת הליגה, כפי שאתם  :מאיר בר

ביקשתם שיהיה יום ספורט. אז הם מבחינתם זה או ביום שני או ביום ראשון, 

 בהתאם ליום שיוחלט לגבי שידור הספורט. 

 איזה יום? אפשר לדעת כל שבוע, או משנים? :דוד חיון

ההתאחדות כי עדיין אין הסכם של הטוטו עם  :מאיר בר

 לכדורגל, ועדיין המשחקים שם זזים מיום ראשון ליום שני. 

 כן, ידוע. :דוד חיון

אוקיי, אז מכירים את הבעיה. עכשיו, מבחינת  :מאיר בר

הכדורסל, הם מבחינתם בין השעות שש לתשע בערב, אלה שעות משחק הכדורסל. 

 יחת המשחק. שש עד תשע, אוקיי? עכשיו, לנו יש את הזכות לקבוע את שעת פת

בסדר, שש לא הגענו בחיים לשבע ארבעים  :דוד חיון

 המשחק, אם הוא מתחיל בשש. 
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לא, התכנון הוא ככה, אבל אתם ביקשתם ממני גם  :מאיר בר

 לבדוק את הנושא הזה של מהדורת מבט במחצית. אז הם הגדילו את המחצית.

 לשבע חמישים ושתיים.  אמיר גילת:היו"ר, 

דקות, הם  13דקות. מחצית היא  20-לשנייה,  :מאיר בר

דקות. עכשיו, מבחינת השידור, התכנון להתחיל ברבע לשבע,  20-הגדילו את זה ל

פרי גיים, בשבע טיפופ, במחצית, ואני לא יכול להתחייב, כי זה משחק כדורסל, כמו 

שאתם יודעים, זה יכול להיגמר בשבע ארבעים, שבע ארבעים ושתיים, שבע ארבעים 

 וחמש. 

 זה לא ייגמר לפני שבע ארבעים וחמש.  :דוד חיון

 ושם להכניס את מהדורת מבט, במחצית, אוקיי? :מאיר בר

 לא טוב.  אמיר גילת:היו"ר, 

בסדר, אני אומר, זה הרצף. ואז, ברגע שמסתיים  :מאיר בר

 - - -משחק הכדורסל 

 אם יש משחק טוב.  :אסתי אפלבאום

כי זה המשחק המרכזי. תמיד זה יהיה משחק טוב  :מאיר בר

 ואז ברגע שמסתיים משחק הכדורסל, עוברים ישר למגרש בכדורגל. גב אל גב. 

טוב. אוקיי, מבחינת ועדת התוכן, אנחנו מקבלים,  אמיר גילת:היו"ר, 

יום הספורט. הנושא של ההתקשרות עצמה, כמו שכבר קיבלנו בעבר, את הרעיון של 

. מבחינת החדשות, צריך למצוא את 250ת אני עוד פעם אומר, ידון עכשיו בוועד

הדרך שבשבע חמישים ושתיים, ולא חשוב מה, יש איזה משהו של פתיחת מבט. גם 

אם קיבלתם קודם את השידור, אז אני לא יודע איך. עכשיו, אם זה מתעכב, אז 

כמובן שיש כתובית. אבל אסור לפגוע פה בהרגלי הצפייה של צופי מבט, שמחכים, 

נו הקודמת, בשבע חמישים ושתיים. אז צריך לראות איך מתמרנים אפרופו שיחת

את זה נכון, שבשבע חמישים ושתיים בכל מקרה הצופה או שמקבל חדשות או 

 שהוא מקבל הודעה שהחדשות מתעכבות בשתי דקות. 

לא, אבל זה תמיד יהיה לפני. המהדורה תהיה  :מאיר בר

 לפני.
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 אז זה קצת בעיה.  אמיר גילת:היו"ר, 

אנחנו גם דרשנו שאנחנו קובעים את המשחק  :דוד חיון

 המרכזי. 

 חד משמעית. כמו שאנחנו עושים את זה בכדורגל.  :מאיר בר

 יש לך את הרשימה? :דוד חיון

כן, אני אגיד לך. זה, את מהדורת מבט, בחירת  :מאיר בר

רתי. המשחק זה שלנו, יום ספורט כמובן, זה זז בהתאם ליום שידור שלנו, כמו שאמ

 המשחק לפעמים בכדורגל עובר, אז זה עובר במקביל. אוקיי? בסדר?

 טוב, מאושר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 רגע, מה עם הלוח, לא קיבלנו החלטה.  :יוני בן מנחם

אני רוצה עוד פעם לחזור לסיפור. אני רוצה רגע  :דבורה הנדלר

ד פעם להגיד לי להעביר פה החלטה לגבי הסיפור עם לאטמה. אני מבקשת מערן עו

 - -  -לגבי מה העמדה שלו לגבי 

 דבורה, דבורה, דבורה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -לא, אני רוצה  :דבורה הנדלר

הנחנו את ההנהלה לחזור לא, אבל תרשי לי רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ולדון בנושא ולבוא אלינו. את לא מדברת פה עם ערן. 

 אתה מנחה את ההנהלה?עוד פעם, אז מה?  :דבורה הנדלר

 ההנהלה תחזור ותדון בנושא הזה.  אמיר גילת:היו"ר, 

זאת אומרת כל הנושא של ערך ציבורי ארוך טווח  דבורה הנדלר:

- - - 

באוגוסט תקפה, למעט המילים  11-ההחלטה מה אמיר גילת:היו"ר, 

 שתבוא לוועדת התוכן.  –שבוע ימים. אם ההנהלה רוצה 

זה כבר לא משמעותי, הערך  2014לגבי  לא, אבל :יואב גינאי

 ארוך טווח. 

בסדר, עזוב רגע, אני לא נכנס פה. בסדר, אנחנו  אמיר גילת:היו"ר, 

 נמשיך את הדיון. 
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 זה נכון, יואב, נו, יאללה.  :אסתי אפלבאום

נכון, אבל תגידו שאתם רוצים. עכשיו, זה גם  אמיר גילת:היו"ר, 

 א סיימנו את הדיון. בקיצור, יש לנו עוד. מחבר אותנו ליהודים באים שעוד ל

לגבי אמריקן איידול, אנחנו חייבים לקבל החלטה.  :יואב גינאי

 אני רוצה להזמין לדקה את נועם שיסביר.

 לא, אין לנו זמן.  אמיר גילת:היו"ר, 

אז רק תקבלו החלטה שנוכל לסגור את זה, כי  יואב גינאי:

 אחרת אנחנו מאבדים את זה וחבל.

 - -בספטמבר, שאם לא  4-את זה אמרתם לנו גם ב אמיר גילת:ר, היו"

- 

 אבל הוא הצליח להעביר את זה לזה.  יואב גינאי:

 ?2014זה לחורף  :אסתי אפלבאום

 כן. :יואב גינאי

 אני בעד. :אסתי אפלבאום

 זה אחלה דבר, למה לא? יואב גינאי:

 כמה כסף? יש כסף? זה ייכנס לתקציב? :אסתי אפלבאום

זה גרושים, אבל אני חושב שזה מצחיק שאנחנו  :חיון דוד

 נגררים אחרי ערוצים.

 למה? אבל זה מקסים. זה כל כך חזק.  אסתי אפלבאום:

זה אחלה דבר. אתם רוצים להביא צעירים, רוצים  יואב גינאי:

 להביא דברים. 

מה איכפת לכם, זה לא הרבה כסף. אם זה היה  :אסתי אפלבאום

 - - -ו מיליונים, אז היינ

 באיזו שעה זה? :דוד חיון

 . 2014אנחנו רוצים לשבץ את זה בשנת  יואב גינאי:

 אפשר בשש, בשבע. לצעירים.  אסתי אפלבאום:



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

06.10.2013 108 

אנחנו רוצים להביא צעירים. צעירים ינחו את זה  יואב גינאי:

 ויבואו צעירים. למה לא?

אפשר בתשע, עשר, למה לא? את אמריקן איידול  :אסתי אפלבאום

 ים בצורה יותר מקצועית. עוש

תראה, אנחנו לא נאשר היום את הלוח, כי למשל  אמיר גילת:היו"ר, 

היסטוריה למכירה, למה אנחנו היום מתחילים בשידור תכנית, או גם בעזרת השף, 

שתי תכניות כאלה ששודרו בכבלים, הן לא מזוהות איתנו. מה אנחנו מרוויחים 

 מזה?

 יא צופים לערוץ הראשון.אנחנו רוצים להב :יואב גינאי

 רגע, זה פרקים חדשים? אמיר גילת:היו"ר, 

 פרקים חדשים שלא שודרו בשום מקום, בוודאי. יואב גינאי:

 של בעזרת השף והיסטוריה למכירה.  אמיר גילת:היו"ר, 

שתיהן. אנחנו מקפידים שזה פרקים חדשים.  יואב גינאי:

עלינו להגביר את הרייטינג ואנחנו אנחנו רוצים להביא צופים אלינו. אתם הטלתם 

 מנסים לעשות את זה בכל דרך אפשרית. 

 בכל רצועה. אמיר גילת:היו"ר, 

בכל רצועה, בסדר. אז אנחנו מנסים לעשות את  יואב גינאי:

 זה. 

 מה את אומרת? אמיר גילת:היו"ר, 

 זה מורשת.  :דוד חיון

 נמרוד על הקו? אסתי אפלבאום:

 לא. לא,  אמיר גילת:היו"ר, 

 הוא ביקש להיות על הקו.  :דבורה הנדלר

 את רוצה את זה או לא? את אמריקן איידול.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כן, היא אמריקאית. היא רוצה.  יואב גינאי:
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אבל עוד פעם, יואב, הנושא הזה שאתם מביאים  אמיר גילת:היו"ר, 

מונה שלמה של לוח תכנית בודדת בגלל לחץ של זמן, זה לא. אנחנו צריכים לראות ת

 משדרים.

 לא לחץ של זמן, אז הנה, אנחנו רוצים לעשות. יואב גינאי:

 - - -לא, אבל  אמיר גילת:היו"ר, 

אבל כאן זה בדיוק הדוגמא הקלאסית של משהו  יואב גינאי:

 .2014-שהוא ב

בסדר, אבל יואב, אני מתחבר למה שנאמר פה  אמיר גילת:היו"ר, 

תכנית בודדת, יש לנו סד של זמנים, תאשרו את זה  קודם. אתם מביאים כל פעם

 בספטמבר. 4-עכשיו אחרת לא יהיה. ככה היה גם ב

 אבל זה כבר הוגש בפעם הקודמת. יואב גינאי:

רגע, אבל איך אני  יכול לדעת על חשבון מה זה בא,  אמיר גילת:היו"ר, 

 אם זה בא. אני רוצה תמונה כללית. 

 דד לאמריקן איידל? רגע, רגע, מה  אסתי אפלבאום:

 כבר. עכשיו.  –מה הדד ליין שלי? מבחינת זה  יואב גינאי:

 מה זה כבר, עוד יומיים? אסתי אפלבאום:

אני רוצה רגע לקרוא לנועם, הוא נמצא איתם  יואב גינאי:

 בקשר, הוא כאן בחוץ. אני אקרא לו. הוא יסביר לכם, הוא נמצא בתוך הדבר. 

את המסמכים של העקרונות לשנת המנכ"ל שלח  אסתי אפלבאום:

 , גם עקרונות לתוכן וגם את זה.2014

 נכון.  יואב גינאי:

 תשימו, מתי זה עולה? אסתי אפלבאום:

 שבוע הבא.  יואב גינאי:

שבוע הבא? בואו, תשימו את זה, תכניסו את  :אסתי אפלבאום

 אמריקן איידול לשם, נאשר את הכל בקיט אחד.

 בא? לא הבנתי. את מה שבוע ה :יואב גינאי

 את העקרונות.  :אסתי אפלבאום
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נועם, בוא תסביר למה האישור צריך להיות היום  יואב גינאי:

 ולא בשבוע הבא. 

 אבל את זה הוא אמר גם לפני חודש.  :דוד חיון

 יבוא, אז כל זה ייגמר מתי שהוא.  2014בסדר, אבל  אסתי אפלבאום:

  אז הוא הצליח להאריך את זה. יואב גינאי:

נו, אז עוד שבוע, שנראה את זה במסגרת כללית.  אמיר גילת:היו"ר, 

 עוד פעם, אנחנו לוקחים רצועה אחת, בלי לראות תמונה כללית, בלי כלום.

 אבל זה נכס מבחינתנו, נכס. נכס של רייטינג.  :יואב גינאי

 בספטמבר.  4-בסדר, אבל אמרתם את זה גם ב אמיר גילת:היו"ר, 

 ר. בסד יואב גינאי:

תביאו את זה ברצועה כללית שבוע הבא, נו. הוא  אסתי אפלבאום:

 מבקש. 

הסיבה לדחיפות קשורה לזה שהפרויקט הזה  נעם שגב:

נמצא במגעים מול חברה שנקראת פרו... שהיא אחת מהקבוצות הגדולות של ... 

וכרגע הם נמצאים בסוג של  ,YES-הפרויקט הזה שייך, עד שנה שעברה היה שייך ל

HOLD לדחות אותו. אבל החל  250, שאני הצלחתי אחרי הפגישה האחרונה בוועדת

ממחר נפתח בצרפת שוק בינלאומי שנקרא מיפ, לכן סיכוי גדול מאד שאם אנחנו לא 

 - - -נגיד לו היום שאנחנו סוגרים, אז הוא ימכור את זה 

 מישהו נוסע מפה לשם? מטעמנו?  :דוד חיון

 לא.  יואב גינאי:

 דווקא לזה לא? :דוד חיון

 אז מה יש לנו, כאילו רק עד מחר? אסתי אפלבאום:

יש סיכוי גדול מאד שאם היום לא נודיע לו,  נעם שגב:

 או עם גורם אחר.  YESבמהלך השוק הוא יסגור עם 

 אני בעד. אסתי אפלבאום:

אני לא מוכן לקבל את ההחלטות בצורה כזאת.  אמיר גילת:היו"ר, 

 בספטמבר. 4-אמרתם גם בעוד פעם, את אותו דבר 
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 .YES-חבל שנאבד את זה ל יואב גינאי:

בספטמבר אמרתם שיש עד  4-אבל עובדה שגם ב אמיר גילת:היו"ר, 

 מחר. 

אז הוא הצליח בשל כישרונו להחזיק אותם עוד  יואב גינאי:

 קצת.

איך אנחנו יכולים לאשר כשאנחנו עוד לא יודעים  אמיר גילת:היו"ר, 

 ה זה בא, כמה, מי, מה. לא. איפה זה בא, על מ

 , לא?2014יש לוח לשנת  אסתי אפלבאום:

 יש את ההצעה שהגשנו עם כל התכניות.  יואב גינאי:

תגיד בערך כיוון מה נראה לך, מתי זה ישודר,  :דוד חיון

 באיזה ימים, באיזה שעות. 

תראה, אני חושב שאנחנו צריכים, על פי מה  יואב גינאי:

את זה בפריים, על מנת להביא חברה צעירים, כי זה קהל  שאנחנו רואים, לשדר

 צעיר ואנחנו משוועים לקהל צעיר. משוועים לקהל צעיר. 

תגיד לי, וכשידור ציבורי לא מצופה שנעשה דווקא  אמיר גילת:היו"ר, 

 תכנים ישראלים?

 גם. גם תכנים ישראלים וגם תכנים אחרים.  יואב גינאי:

הם  ,YES-כו לקנות את זה בושאנשים לא יצטר לינדה בר:

 יוכלו לראות את זה בשידור הציבורי. 

 נכון, יראו את זה בשידור הציבורי.  אסתי אפלבאום:

נכון, נכון. אנחנו נותנים שירות פה ואני חושב  יואב גינאי:

 שאין שום סיבה שלא. 

 אתה רוצה? אני נמנע. אמיר גילת:היו"ר, 

ל, מבחינת הזמן, מתי אני רוצה להתנות את זה אב :דוד חיון

 שזה ישודר.

 למה? איזו שעה אתה רוצה? אסתי אפלבאום:
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או מאוחר או מוקדם. אני לא רואה, פריים טיים  דוד חיון:

 . 1לא נראה לי לצופי ערוץ 

 מה, בתשע אתה מדבר? אמיר גילת:היו"ר, 

מה, לעשות בעשר בלילה עוד פעם על יום כיפור,  אסתי אפלבאום:

לנו? חאלס כבר עם כל הקסנקסים האלה מול המסך. קצת משהו, שנמות ונבכה כו

 אתם יודעים. 

 שבע.  :דוד חיון

 נו, דוד, זה שעות תפוסות.  אסתי אפלבאום:

 או בסוף שבוע, זו גם אפשרות.  יואב גינאי:

 מתי הצעירים צופים בטלוויזיה? :דבורה הנדלר

 בלילה, הצעירים בלילה.  אסתי אפלבאום:

 בלילה, אמרנו לילה.  נו, :דוד חיון

בסדר, תשע וחצי עשר. מה? באחת עשרה הרייטינג  :אסתי אפלבאום

לכולם יורד, גם בערוצים השניים. הרייטינג בערוצי הפורנו עולה באחת עשרה 

 בלילה, אז מה אתם רוצים?

גם ראיתם בסדר שהוצג פה, שאנשים רוצים משהו  :לינדה בר

 - - -, לא רק גם קצת יותר קליל

 רוצים לצבוע את המסך. ב גינאי:יוא

 כן, מי בעד? אמיר גילת:היו"ר, 

 מה העלות של זה? אסתי אפלבאום:

דולר לפרק, כשהמחיר  1,800העלות של זה זה  נעם שגב:

 .10,000שילמו על זה בשנה שעברה מעל  YES-הריאלי של זה, אני יודע ש

 חבל על הזמן. אני מאד בעד.  אסתי אפלבאום:

 דוד? גילת:אמיר היו"ר, 

 נמנע.  :דוד חיון

 אוקיי, אושר. רציתם גם מכבי תל אביב רדיו.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אז רק שנייה, מה קורה עם הלוח עצמו? יואב גינאי:
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 הלוח לא מאושר כרגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

אולי נתחיל עם בואו לאכול איתי, שכבר ... בזה,  יואב גינאי:

 עיה. לפחות חלקו. חבל. אנחנו בב

 אה, מצלמים את זה עכשיו? אסתי אפלבאום:

 הלוח לא אושר? :לינדה בר

 יש עוד שונות למישהו עד שמיקי נכנס? אמיר גילת:היו"ר, 

 תאשרו אותו בחלקו לפחות.  יואב גינאי:

מחכים למיקי מירו. תגיד על מכבי תל אביב  אמיר גילת:היו"ר, 

 כדורסל. רדיו.

 ת הזכויות כדי לשדר את זה. רצינו לרכוש א יוני בן מנחם:

 אמיר, מתי הלוח הזה אמור להיות מאושר? :יואב גינאי

 מה עם הלוח? אסתי אפלבאום:

אי אפשר לאשר עוד, יש עוד את היהודים באים  אמיר גילת:היו"ר, 

 ואנחנו לא יודעים מה קורה. 

 אז תחריג את היהודים באים. יואב גינאי:

כתבים גם מבואו לאכול תשמע, אנחנו מקבלים מ :לינדה בר

 - - -איתי 

דוד, אתה בעד מכבי תל אביב כדורסל? כי יש איזה  אמיר גילת:היו"ר, 

 בעיות שאתה רואה פה עם הנושא הזה?

 לא, השאלה כמה זה עולה.  :דוד חיון

 ערן, יש תקציב? יש סעיף  תקציבי? אסתי אפלבאום:

ם . אמנם אנשי10זה משודר בטלוויזיה בערוץ  דוד חיון:

יתבלבלו, יראו את יורם ארבל, ואולי יסגרו את הרדיו ויפתחו את הטלוויזיה. יחשבו 

 רק.  11שהוא בערוץ 

טוב, לא כל כך התכוננתי, אבל אם אני זוכר נכון  :ערן הורן

 שקלים.  25,000הסדר גודל הוא 

 השאלה אם יש תקציב.  אסתי אפלבאום:
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 והזכויות ויש עוד קצת הפקה.  ערן הורן:

וחשוב לציין אולי ליאת, שזה גם  מה שהבנתי :חיון דוד

 מחסל איזה מאבק משפטי איתם, נכון? שהם מורידים איזו תביעה בגלל זה. 

אני לא מכירה את זה. אני לא מכירה את זה  :ליאת בלום

 ודיברתי גם עם תומר והוא לא מכיר. 

יש תביעה משפטית פתוחה מולם, שהבנתי שהם   דוד חיון:

 תה אם ישדרו את זה.יורידו או

 היה בבקשה שלכם שזה להעלאת הרייטינג וכו'.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כן, כן, מיקי, אני מנסה להשיג אותו.  יוני בן מנחם:

אז אם מיקי יבוא אז הוא בטוח יודע אם יש  ליאת בלום:

 תביעה או לא.

 אני רוצה להעיר שאין לנו משהו לשבוע הבא.  יואב גינאי:

 תמשיכו את הקיים.  גילת: אמירהיו"ר, 

 אבל מה זה, אתם בעצם ממחזרים חומר. :יואב גינאי

 בסדר, בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 זו פגיעה בסיפור עצמו, בצופים שלנו. יואב גינאי:

 בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה לא לעניין.  יואב גינאי:

אמיר, אני גם רוצה להעיר. אמיר, אתה מוכן  :לינדה בר

 חס אלי?להתיי

תחריגו את התכניות הבעייתיות, אבל נעלה עם  יואב גינאי:

 משהו. אנחנו בבעיה. 

אמיר, אם אתה לא נותן לי, אתה לא מאפשר לי  :לינדה בר

לדבר, אתה מתעלם ממני במפגיע. זה לא לעניין. אמרתי לך, אני מבינה שקשה לך 

שובה לך, תתייחס איתי, אבל קח נשימה עמוקה ולמען, אם רשות השידור באמת ח

לדברים בצורה מקצועית, לא בצורה ילדותית. באמת. איזו מן התנהלות זאת? אני 

 - - -רוצה להעיר 
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 מיקי, מכבי תל אביב כדורסל.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא, סליחה, אמיר, אתה לא יכול לסתום לי את  לינדה בר:

 הפה. אני מבקשת להעיר לפרוטוקול. 

רוצים את מכבי תל אביב בכדורסל, נו, אתם  אמיר גילת:היו"ר, 

 תדבר.

אני מבקשת להעיר לפרוטוקול שלא יעלה על הדעת   לינדה בר:

- - - 

 דבר, דבר.  אמיר גילת:היו"ר, 

מיקי, אני מבקשת ממך, תאפשר לי לדבר כי יש פה  לינדה בר:

אנשים שלא מוכנים לאפשר לי לדבר. אז אני מבקשת להגיד לפרוטוקול שלא יעלה 

. אנשים מחכים 90-הדעת, אנחנו לא יכולים לעלות עם לוח שידורים בדקה ה על

לתכנים האלה. אין לנו מה לשדר, אחר כך יש פגיעה בתדמית של רשות השידור 

איך יכול להיות. אם התדמית  –ביחסי הציבור, ואז אתה בא בטענות ואתה אומר 

ציעה בכלל לחברי של רשות השידור כל כך חשובה לך, אני מציעה לך ואני  מ

 -הוועדה, לשים לב טוב טוב לדבר הזה, שאנחנו ממחר אין לנו מה לשדר וכשתאשרו 

- - 

 את מנהלת הטלוויזיה? אמיר גילת:היו"ר, 

לא, אבל זו מחובתי המקצועית להעיר על הדברים  לינדה בר:

 האלה. 

 אז אוקיי, טוב, בסדר. תודה, תודה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני עדיין לא סיימתי.  לא, לינדה בר:

 - -לא, לא, את סיימת. אני מצטער, אנחנו באיחור  אמיר גילת:היו"ר, 

- 

אני אומרת שהפגיעה, אמיר, הפגיעה היא פגיעה  לינדה בר:

אנושה ביחסי הציבור של הערוץ ובתדמית של הערוץ, וצריך לשים לב טוב טוב לזה, 

 ואני חייבת להגיד את הדברים האלה.
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מאה אחוז. לאור העובדה שיחסי הציבור שלנו  יר גילת:אמהיו"ר, 

 משגשגים, אז ההערה באמת במקום. 

 משגשגים מאד. לינדה בר:

 - - -עכשיו מיקי,   אמיר גילת:היו"ר, 

משגשגים מאד. אם לא היית משנה את לוח  לינדה בר:

השידורים בכל דקה, הדברים היו נראים אחרת. ואם היית מאשר את הדברים 

רצינית ואובייקטיבית, אז הדברים היו נראים אחרת. תבוא גם אליך  בצורה

בטענות, לא רק לאנשים שעמלים כאן ויושבים שעות על גבי שעות ועושים, ומכינים 

לוח שידורים, ואנחנו נערכים לזה מבחינת יחסי ציבור, מבחינת שידור, וברגע 

על איך שזה נראה. האחרון אתה לא מאשר את זה. למה? אחר כך אתה בא בטענות 

 זה נראה ככה הרבה בגללך גם. אני מצטערת להגיד את זה. 

מסיבת לינדה, אתם עשיתם, אתם הקדמתם  דוד חיון:

 עיתונאים, הקדמתם את החגיגה. הייתם צריכים לחכות לאישור לוח השידורים. 

 - - -אז אנחנו עשינו מסיבת עיתונאים  :לינדה בר

 מקצועית עכשיו, בלי כעס. אני נותן לך הערה  דוד חיון:

 וקיי, בסדר, אני לא כועסת. א :לינדה בר

 - - -מן הראוי היה שקודם כל אנחנו נאשר  :דוד חיון

 אני נסערת כי המקום הזה זה הבית שלי. חשוב לי.  :לינדה בר

 זה הבית של כולם. לכולם זה חשוב.  :דוד חיון

אלה לא, לא לכולם. כנראה שלא לכולם. יש כ לינדה בר:

 שענייני אגו יותר חשובים להם. 

לא, תחזרי בך מזה. לא, לכולם זה חשוב, אבל  :דוד חיון

 אתם לא הייתם צריכים להקדים את החגיגה לאישור.

 אז אני אגיד לך, אנחנו לא עשינו מסיבה. לינדה בר:

 טוב, אתה באיחור של הוועדה שלך.  אמיר גילת:היו"ר, 

לענות לך? אנחנו לא עשינו אתה יכול לאפשר לי  לינדה בר:

מסיבת עיתונאים על לוח השידורים. אנחנו עשינו מסיבת עיתונאים, וזה גם לא 
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מסיבת עיתונאים. אנחנו עשינו אירוע השקה לתכנים החדשים שישודרו בערוץ 

 הראשון. זה מה שעשינו. אתה יכול לשאול את כל העיתונאים וללכת ולראות מה. 

 ת חקירה, נו, בואו. מיקי. זה לא ועד :יוני בן מנחם

 טוב, בבקשה.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא, אבל אני באמת חושב שצריך לאשר. אם יש  יואב גינאי:

 בעיות, תחריגו אותן.

 חברים, בסדר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אז מה אנחנו עושים? יואב גינאי:

אי אפשר. אלף אני לא בטוח שיש לנו כרגע קוורום.  אמיר גילת:היו"ר, 

דבר שני, אני אומר, יש פה חברים שמתנגדים. בלב לוח המשדרים קבעתם את 

 היהודים באים. 

 זה לא בלב לוח המשדרים, זה ביום שישי. יואב גינאי:

 בסדר, ביום שישי.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אבל מה עם כל השבוע? יואב גינאי:

רגע, יואב, אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שדעת  :יוני בן מנחם

נהלה, תחליטו מה שתחליטו, אנחנו אומרים את הדברים. דעת ההנהלה שיש הה

לאשר את הלוח. אם אתה רוצה להחריג את היהודים באים, אתה מוזמן להחריג את 

זה, עד שנדון בזה. זה פוגע בזה שלוח השידורים החדש לא עולה, זה פוגע ביחסי 

חלטה. ואם אין לך, הציבור כמו שאמרה לינדה, ואני מבקש ממך שזאת תהיה הה

קשה לך להשיג קוורום, בבקשה. קוורום תשיג עכשיו כמו שאתה משיג תמיד את 

 הקוורום .

שנייה, אני מאשר את הלוח בכפוף לזה שהם  :דוד חיון

 - - -ימלאו את הדברים שהם נדרשו ולא עשו עד היום 

 מה? אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, את זה אי אפשר.  דבורה הנדלר:

ברשימה שהקראת לנו. קודם כל תכנית תחקירים  דוד חיון:

 זה חדשות. איפה נסטלבאום? זה מחר בבוקר הוא יכול. 
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 מה פתאום? איך אפשר לעשות מחר בבוקר? יואב גינאי:

 גם אם מתחילים מחר, זה לא מחר.  אסתי אפלבאום:

איך ערוצי החדשות האחרים מביאים תחקירים  :דוד חיון

 שישי, גם בשבת. יום ולילה כל הזמן? גם ב

דוד, עזוב, חבל. קודם כל אני מזכיר לכם את  אמיר גילת:היו"ר, 

השיחות הקודמות, גם לפני אישור הלוח הקודם, שגם קובי ונמרוד, נדמה לי, קובי 

 - - -לא רצו לאשר את הלוח כי הוא לא מביא שום בשורה חדשה  בטוח, 

 הוא גם רצה להחשיך את המסך. :דבורה הנדלר

ולהחשיך את המסך וכל מיני דברים כאלה. עכשיו,  אמיר גילת:, היו"ר

אני אומר עוד פעם, אנחנו לא יכולים פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, לאשר 

, כל STOPלוח רק כי כופים עלינו. יש פעם אחת שאנחנו צריכים להגיד אוקי, 

 ההחלטות שאנחנו מקבלים, בשביל מה אנחנו מקבלים את ההחלטות?

 אבל הלוח אצלכם כבר הרבה זמן. ב גינאי:יוא

 הלוח אצלנו שבוע. שבוע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אמיר, הלוח אצלכם  יואב גינאי:

שבוע ימים בדיוק. מהחזרה מסוכות. מיקי, מכבי  אמיר גילת:היו"ר, 

 תל אביב. 

 רק לפני, שאלתם על התקציב. ערן הורן:

ה אנחנו משדרים. אני שנייה, אני רוצה לדעת מ יואב גינאי:

 כמנהל תכניות צריך לדעת.

 ממשיך את הלוח הקיים.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מה זה ממשיך? ממשיך מה?  יואב גינאי:

 מה ששידרת אתמול. אמיר גילת:היו"ר, 

אבל יש לי דברים שמסתיימים, אתה מבין? זה לא  יואב גינאי:

 ככה. 

 ממשיך אותו. זה הכל. יואב, הלוח הנוכחי אתה  אמיר גילת:היו"ר, 
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אני רוצה לומר לפרוטוקול שאי לי מה לשדר בחלק  יואב גינאי:

 מהרצועות. 

 אז תחשיך את המסך.  אמיר גילת:היו"ר, 

 . בחלק מהרצועות יואב גינאי:

 הנה, קיבלת תשובה, אז תחשיך את המסך.  :לינדה בר

 רגע, רגע, מה הבעיה לעשות חלק מהדברים?  :דוד חיון

 זה מה שאני אומר. :נאייואב גי

 ואז אנחנו לא מאשרים את כלל הלוח. :דוד חיון

בסדר, לא עכשיו. אנחנו לא משנים את זה עכשיו.  אמיר גילת:היו"ר, 

 יחכה שבוע ימים, לא קרה כלום. 

 חוץ, ספורט נגיד. :דוד חיון

הלוח הוגש אלינו ביום ראשון שעבר, כשחזרנו  אמיר גילת:היו"ר, 

 ריבונו של עולם.  מחופשת סוכות,

אבל אמיר, סליחה, יש דברים שאנחנו דיברנו שכן  אסתי אפלבאום:

 - - -נכנסו. אז ישבנו בוועדת תוכן 

 ספורט וחוץ.  :דוד חיון

 הספורט נכנס, החוץ, הדסק.  אסתי אפלבאום:

בואו לאכול איתי כבר משודר בעונה הקודמת, אז  :יואב גינאי

 למה לא להעלות את זה?

 יש דברים שאתה יכול לאשר.  לבאום:אסתי אפ

מתי אתם רוצים להכניס את הלוח הזה בכלל  אמיר גילת:היו"ר, 

 לתוקף? מחר בבוקר?

 לא מחר בבוקר, אבל אני אומר, בשבוע הבא.  יואב גינאי:

בשבוע הבא אמרת שתוך שבועיים. אתה יכול ביום  אמיר גילת:היו"ר, 

 ראשון הבא?

, אני אומר שבועיים. מה שמוכן לא, מבחינת זה יואב גינאי:

 נעלה אותו. 
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 תחריג מה שאתה לא רוצה. אסתי אפלבאום:

, תגידו לי מה מוכן עכשיו -תתחילו לעבוד על אמיר גילת:היו"ר, 

 לעלות לאוויר. 

 בואו לאכול איתי מוכן למשל.  יואב גינאי:

כשבואו לאכול  -בסדר, אני עוד לא שמעתי הסבר  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -מה מחליף אותו. אנחנו נרגיל את הצופים  –י נגמר אית

 אבל אתה מדבר על משהו אחר.  יואב גינאי:

לא, עוד פעם, אנחנו מדברים על תכנית  אמיר גילת:היו"ר, 

אסטרטגיה, אתם מדברים על זה שצריך לקבע הרגלי צפייה. אתה שם עכשיו את 

 בואו לאכול איתי בשבע ועשרים, נכון?

 נכון. :יואב גינאי

פרקים בואו לאכול איתי, הרגלת  13נגמר אחרי  אמיר גילת:היו"ר, 

 שבועות לראות את בואו לאכול איתי, מה אחרי זה? 13את הצופים 

 .2014לוח שידורים  אסתי אפלבאום:

נכון, אבל אין להם. אבל אני צריך לשאול עכשיו  אמיר גילת:היו"ר, 

יל מה אנחנו עושים את כל השינוי הזה . הרי בשב14-את השאלה מה יהיה בשבוע ה

שבועות חוזרים לקדמותינו, ואני יודע על מה אני מדבר כי כבר  14עכשיו, אם בעוד 

 היינו שם. 

 - - -אמיר, אני עוד חוזר לעניין של  :דבורה הנדלר

 רגע, רגע, מכבי תל אביב.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אז אני רוצה אחר כך עוד שאלה.  :דבורה הנדלר

רגע, רגע, דבורי, בואי רק נסיים. אני נורא  סתי אפלבאום:א

 מתנצלת. 

 בסדר, אין בעיה, זה בסדר.  :דבורה הנדלר

, נניח 2013אם עכשיו יש לנו את לוח הסתיו לשנת  אסתי אפלבאום:

 -  -- 2014הסתיו הזה יימשך עד ינואר 

 עד דצמבר.  :יוני בן מנחם
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-יש לכם כבר עקרונות לעד דצמבר. אפשר. הרי  אסתי אפלבאום:

2014. 

 נכון.  יוני בן מנחם:

 אנחנו מכינים את זה. יואב גינאי:

 - - 2014אז אם תוך שבוע מביאים עקרונות לשנת  אסתי אפלבאום:

- 

 הבאנו.  יואב גינאי:

 הבאנו, שלחנו לכם.  :יוני בן מנחם

 אמרנו את העקרונות.  יואב גינאי:

בא. אמרתי, חכה שבוע, מה קרה? אמרתי, שבוע ה אמיר גילת:היו"ר, 

 טוב, מיקי, בבקשה. 

 אבל בעוד שבוע זה יהיה לעוד שבועיים? יואב גינאי:

אף אחד לא יפתור לכם תכנית של חדשות חוץ ואף  אמיר גילת:היו"ר, 

אחד לא יפתור לכם תכנית ספורט. תתחילו לעבוד על התכניות האלה. אז תעלו 

 כן. אותם לשידור שבוע אחרי, מה קרה? 

 אתה הבנת את ההחלטה? אסתי אפלבאום:

 לא. לא הבנתי. מה אני משדר בשבוע הבא? :יואב גינאי

את מה שאתה משדר השבוע. לא בשידורים  אמיר גילת:היו"ר, 

חוזרים, את לוח השידורים. אתה ממשיך את לוח השידורים כפי שאושר בפעם 

 יים. האחרונה בוועדת תוכן. מה שהארכת עכשיו גם בעוד שבוע

 לא, אתם ביקשתם ... שבועיים.  יואב גינאי:

חברה, אתם כל אחד פה מסלפים את המציאות.  אמיר גילת:היו"ר, 

סליחה רגע, אני התכוונתי לעשות את הדיון הזה בתחילת ספטמבר. ביקש ממני 

המנכ"ל לדחות את הדיון כי יואב בחו"ל. אז דחיתי את הדיון כשיואב בחו"ל, 

 עם אקדח ברקה לאשר את לוח השידורים? נו, באמת! ועכשיו אני צריך

 - - -לא, אבל השאלה היא מה  יואב גינאי:
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 4-אני הייתי מוכן לעשות את הדיון הזה ב אמיר גילת:היו"ר, 

 בספטמבר.

 אל תיסע לחו"ל יותר אף פעם.  יוני בן מנחם:

לא, יוני, אל תסלף. אני  הייתי מוכן לעשות את  אמיר גילת:היו"ר, 

 בספטמבר.  4-יון הזה בהד

 מה הוא אשם? הוא לא ייסע לחו"ל? יוני בן מנחם:

לא, שייסע לחו"ל, אבל זה שהוא נוסע לחו"ל זה  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא אומר שאני צריך לעמוד עם אקדח ברקה. 

 אפשר היה לעשות את הישיבה ביום ראשון שעבר. יואב גינאי:

 כן, מיקי, בבקשה.  אמיר גילת:היו"ר, 

אנחנו מבקשים לשדר את משחקי מכבי תל אביב.  מיקי מירו:

הייתה לנו שנה של הפסקה ופשוט בחנו את העניין לעומק והבנו שזה נכס חשוב מאד 

לרדיו וגם למאזינים של הרדיו, שמאד מעוניינים וביקשו את זה בכל תוקף, שנחזור 

רות טוב לאנשים ויש ונשדר. ואני חושב שמאחר שאני רדיו ציבורי, אני צריך לתת שי

מקום לשדר את זה ברדיו. רשת ב' הובילה את הנושא של מכבי תל אביב במהלך כל 

השנים, ואין סיבה לא להמשיך את זה. וכאמור, בדקתי את זה היטב מבחינת 

מחשבה. הייתה לנו השנה הזדמנות לבדוק. אנחנו שינינו את הקו, בגלל הרצון שלנו 

 ם.לתת שירות טוב יותר למאזיני

 יש סעיף תקציבי לזה? זה מתוקצב? אסתי אפלבאום:

 כן, הנה, בררנו את זה. בדקנו.  :מיקי מירו

לפי מכתב של מנהל רשת ב' למנהל הרדיו, עלות  ערן הורן:

שקלים פלוס מע"מ, והעלויות של ההפקה וכו' הן  70,000רכש זכויות השידור היא 

 תוקצב. שקלים. אם וכאשר אלה העלויות, אז זה מ 70,000

אני מבין שזה מחסל איזו שהיא תביעה משפטית  :דוד חיון

 שלהם גם, במקביל?

 זה היה מצב, זה היה יותר איום לתביעה משפטית.  מיקי מירו:

 רק איום? :דוד חיון
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 כן, רק איום. זאת אומרת היה מכתב.  :מיקי מירו

 אבל תוציאו מהם נייר שהם מסירים את האיום? :דוד חיון

 על מה האיום? :ליאת בלום

 אתה צודק.  :מיקי מירו

 אם כבר, אז מסדירים הכל.  :דוד חיון

כתב ויתור. ובכל מקרה, אם היה איום, אפשר  :ליאת בלום

 להוציא בכפוף להסכם חדש כתב ויתור. אבל על מה היה איום?

זה היה מכתב של היועץ המשפטי שלהם, וזה יהיה  מיקי מירו:

 אז תנאי מתלה.תנאי, זה נקרא תנאי מתלה? 

 למדנו מה זה תנאי מתלה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 כן, אז אני אבקש את זה מהם.  מיקי מירו:

 טוב, תודה. כן, דבורה, מה עוד רצית? אמיר גילת:היו"ר, 

אני חוזרת לעניין של לאטמה, סליחה. זו זכותי.  :דבורה הנדלר

ל המצב של האיתנות אני הבנתי שההנהלה שלחה לנו או מישהו שלח לנו, דו"ח ש

 הפיננסית של לאטמה. גם החשב נדמה לי. 

 לא חתום. הם לא חתמו על הדו"חות הכספיים. :דוד חיון

 אז רק לוודא.  :דבורה הנדלר

דבורה, אני מפציר בך שההנהלה תקיים את הדיון  אמיר גילת:היו"ר, 

דו"חות,  בהנהלה. זה לא דיון מוסדות. תני להנהלה לבדוק את זה. אנחנו מקבלים

 חתומים, לא חתומים, מה אנחנו, פרשנים של הדו"חות האלה?

 לא, כי אני הבנתי שיש בעיה. :דבורה הנדלר

 אז בסדר, אז תקבלי את זה בצורה מסודרת.  אמיר גילת:היו"ר, 

הבעיה היא שהדו"חות לא חתומים. זה כאילו  :דוד חיון

 שהם לא קיימים. 

 שיש איזה חוסר התאמה. לא, אני הבנתי מערן  :דבורה הנדלר

דבורה, אנחנו באיחור היסטרי. תודה, הישיבה  אמיר גילת:היו"ר, 

 נעולה.
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