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חברים  5. בחדר נמצאים אני פותח את ועדת התוכן ר אמיר גילת:"היו

ורום לקיום הישיבה. יו"ר הוועדה, דוד חיון, קובי אוז, נמרוד לב המהווים קו

ה המשפטית הודיעה כי היא תהיה זמינה טלפונית. אם יהיה ודבורה הנדלר. הלשכ

צורך, נעלה אותה על הקו. כפי שאתם רואים, ההנהלה אינה נוכחת בחדר. אני מצר 

 על כך שההנהלה בחרה שלא להגיע.

 להחרים. אני מבקש להשתמש בביטוי להחרים. :דוד חיון

ואמה הנימוק הפורמלי היה שהישיבה היום לא ת :ר אמיר גילת"היו

איתם לפחות שבוע ימים מראש. בישיבה שנערכה פה בדיוק לפני שבוע אני הודעתי 

שעל מספר נושאים אנחנו נדון בישיבה בשבוע הבא, קרי היום. כבר ביום ראשון 

שעבר היה ידוע להם שיש ישיבה היום. יש נושאים שהם דחופים להנהלה יותר 

וסר תום הלב של ההנהלה תעיד מאשר המוסדות, והם לא מצאו לנכון להגיע. על ח

הייתה צריכה להיות ישיבה של ועדת ביקורת  13:00-העובדה שבשעה הזאת היום, ב

ועדת תוכן. מסיבות של שניים היושבים בחדר הזה, החלפנו את סדר  15:00-וב

ועדת ביקורת. ההנהלה הודיעה  15:00-וב 13:00-הישיבות ונקבעה ועדת תוכן ל

, שבו הייתה אמורה להגיע 13:00יע ולוועדת תוכן בשעה שלוועדת ביקורת היא תג

לוועדת ביקורת, היא לא תגיע, כלומר אנחנו רואים פה בצורה מובהקת את חוסר 

 . - - -תום הלב ואת העובדה שההגעה לישיבות היא לפי דעתה ולא לפי 

 ימי ראשון זה הכי חשוב.  :דוד חיון

י ההגעה לישיבה או ברור פה מעל לכל ספק שא :ר אמיר גילת"היו

החרמת הישיבה היא לא בגלל שהשעה לא נוחה או לא מתאימה, כי הרי בשעה 

-וב 15:00-הזאת הייתה אמורה להיות ועדת ביקורת. ועדת ביקורת מתקיימת ב

מליאה יודע, הוא  הם הודיעו שהם כן יבואו. מעבר לכך יום א' כפי שכל חבר 15:00

ם, אולי אפילו יותר משנתיים, ליום של לאורך כמעט שנתייהיום שבו מוקדש, 

המוסדות וישיבות המוסדות. זה על פי בקשת המנכ"ל, בקשה מפורשת מהמנכ"ל 

לרכז את ישיבות המוסדות ביום א' וכך נהגנו בשנתיים האחרונות. גם ההנהלה 

כמובן אני קושר את זה לרקע הכללי  יודעת שיום א' זה יום הישיבות של המוסדות.

 הסלמת היחסים בין ההנהלה והמוסדות.  של מה שנקרא
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 אי קבלת מרות באופן חמור על ידי ההנהלה.  :דוד חיון

אין פה מערכת יחסים שווה. יש היררכיה ברורה.  :ר אמיר גילת"היו

יש מוסדות, יש דירקטוריון שמכוון את פעילות ההנהלה ומפקח עליה, כלומר 

ערי זה לא המצב. אנחנו רואים ההנהלה כמובן חייבת לקבל את מרות המוסדות. לצ

את זה עכשיו בהיעדרם כאן מהישיבה ואנחנו רואים את זה גם בצורה בולטת באי 

קיום החלטות המוסדות כולל הוועדה הנכבדה הזאת, ואנחנו רואים את זה גם 

בקריאת תיגר של ממש בראש חוצות כאשר בהודעות רשמיות של רשות השידור 

ואת החלטות ועדת התוכן, את יו"ר ועדת התוכן.  תוקפת ההנהלה את ועדת התוכן

הדברים הגיעו לשיא לפני כשבועיים במבט לחדשות כאשר מנכ"ל הרשות התראיין 

במבט לחדשות ותקף את החלטת המוסדות בנוגע לסאטירה, ערך ציבורי טווח, 

ואומר, אני והנהלה נילחם. זה פרפראזה אבל הציטוט הוא כמעט מדויק. נילחם נגד 

טה הזאת. אני חושב שזה דברים שאנחנו כוועדת תוכן לא יכולים להעלים ההחל

מהם עין. אני חושב שאנחנו צריכים גם לחדד את העניין של הסיפור התקשורתי של 

רשות השידור. לא יתכן שדברים שקשורים למוסדות רשות השידור יעלו בערוצי 

ומד בראשם. זה גם התקשורת של רשות השידור בלי אישור של המוסדות או של הע

 מופיע בצורה כזו או אחרת בנוהל. אז זה בנושא הזה.

אני ביקשתי לעשות את הישיבה היום בכל זאת כי יש נושאים שהם דחופים ואם 

אנחנו לא נתכנס ונקיים אותם, אנחנו נפר את הנוהל של עצמנו. אני מדבר בראש 

חנו צריכים חצי שנה , שלפי הנוהל שאנחנו קבענו אנ2014ובראשונה על עקרונות 

, ולקבוע ולהנחות את 2014לפני כניסת השנה החדשה, כלומר ביולי, אני מדבר על 

ההנהלה בעקרונות. ההנהלה הגישה באיחור של כשלושה חודשים את תכנית 

העבודה שלה. מכיוון שהתכנית הוגשה יש לנו מצע לדיון, כלומר אנחנו לא נשחית 

 . 2014הוא בפניכם, לגבי העקרונות של  פה את זמננו. יש לנו מצע לדיון,

הנושא הזה של תכנית העבודה נבדק כיום על ידי  :דוד חיון

מבקר המדינה ורואים את זה שם בחומרה רבה מאוד, את העניין הזה של אי מילוי 

 הנהלים לכאורה. 
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טוב, זה לא קשור. אנחנו חוזרים ומתריעים,  :ר אמיר גילת"היו

בים מההנהלה לעמוד בלוח. למשל, לוח שידורי הרדיו עד חוזרים ומבקשים גם בכתו

שנות, מאוד זמן, חרף התראות חוזרות ונ היום לא הוגש. אני מזכיר לכם גם שהרבה

או שאין התחדשות ברדיו ולוח השידורים  לא הובא לאישורנו לוח שידורים של רדיו.

ובכל מקרה זה  קופא על שמריו, או שיש ואנחנו לא יודעים. בשני המקרים זה חמור

בניגוד לנוהל שהם צריכים להגיש לנו את תכנית העבודה השנתית והנגזרת העונתית 

 שלה. 

דדי, קיבלת טענות על שינויים בלוח השידורים של  :דוד חיון

 קול המוסיקה בימים האחרונים?

בימים האחרונים, לא, אבל יש טענות על קול  :'דדי מרקוביץ

 זרים.המוסיקה, שיש שם שידורים חו

 אוקי, זה חשוב מאוד. הנה, קיבלת דוגמא.  :דוד חיון

 אני לא מדבר על השבוע האחרון. :'דדי מרקוביץ

לא משנה, אבל קיבלת דוגמא, אמיר, לזה שלא  :דוד חיון

 ממלאים אחר לוח השידורים. זה חמור מאוד. 

 לא, אבל זה קורה בטלוויזיה חדשות לבקרים.  :'דדי מרקוביץ

על קול המוסיקה שאלתי ספציפית כי   אבל :דוד חיון

 קיבלתי איזה איזונים על זה. בטלוויזיה ידוע, דיברנו על זה כמה פעמים. 

 )איתנה גרגור נכנסה לישיבה(

 תחזור חזרה על מה שאמרת.  :דבורה הנדלר

אז אני אחזור על העניין שאני הנה המבקרת נכנסה  :ר אמיר גילת"היו

הוועדה הצטרפו לעניין הזה, של אי נוכחות  רואה בחומרה ואני חושב שחברי

ההנהלה בישיבה. ההודעה על הישיבה ניתנה להם מבעוד מועד. שבוע שעבר בישיבה 

אמרתי שנדבר על זה בישיבה השבוע. יום ראשון זה באופן מסורתי יום שבו לבקשת 

המנכ"ל הפך ליום הישיבות של המוסדות, וההנהלה בחרה שלא להגיע היום 

 לישיבה. 

 באיזו טענה? :איתנה גרגור
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בטענה שהיא לא תואמה איתם מראש, אבל  :ר אמיר גילת"היו

 13:00-וועדת ביקורת ב 15:00במקור הישיבה הזאת הייתה אמורה להיות בשעה 

עקב בקשה של שני חברי ועדת תוכן שיניתי את לוח הזמנים ולמרות זאת ההנהלה 

 13:00ת תוכן, למרות ששעה אמרה שהיא תגיע רק לוועדת ביקורת ולא לוועד

 שוריינה על ידנו לוועדת ביקורת. 

 ההזמנה נשלחה מראש? :איתנה גרגור

היה פה אי עמידה בנהלים.  2014לגבי כן, בוודאי.  :ר אמיר גילת"היו

אני עמדתי לקיים היום את הישיבה בכל מקרה מכיוון שאכן אנחנו עוברים על 

אמורים מזמן לדון בעקרונות תכנית  הנוהל של עצמנו, שהרי אנחנו היינו כבר

. ההנהלה הגישה את תכנית העבודה באיחור של כשלושה חודשים 2014העבודה של 

וזה אילץ אותנו לבעיות התנהגותיות, לכן אני ביקשתי, מאחר וההנהלה הגישה את 

 החומר והוא לפנינו, אנחנו יכולים לקיים את הדיון כי יש גם מצע לדיון. 

 2013גם חושב שבעת הזו, אני הולך אחורה, אני  :דוד חיון

בסכנה קשה מאוד שלא נעמוד בחוק. הצורך לעשות ישיבה פעם בשבוע לפחות כדי 

לראות איך ההנהלה מתקדמת או לא מתקדמת בנושא של העמידה בחוק, עוד יותר 

מחייב אותנו לבוא ולהיות נוכחים בישיבות האלה. אני חושב שאנחנו צריכים בכל 

 מעט להעלות על הקו את היועצת המשפטית.  מקרה עוד

 )נגיסט הצטרפה לישיבה(

הם אמרו שבגלל אילוצים של הלשכה טוב.  :ר אמיר גילת"היו

 המשפטית הם לא יכולים להגיע לכל הישיבות. 

אי ההגעה היום והחרמת הישיבה על ידי ההנהלה מסיבות לא של תום לב, כי 

ועדת ביקורת, בא על רקע של אי קיום אמרתי, השעה הזאת הייתה זמינה להם לו

החלטות ועדת התוכן בזו אחר זו, ויש פה שורה של דוגמאות. אם רוצים לתת אחת 

אז זה הנושא של אי שיבוץ הנושא של שבוע השידורים מהשטח בלוח השידורים. 

קיבלנו על זה החלטה כבר לפני יותר משנה. גם בלוח השידורים שהוגש לפנינו עכשיו 

שבוע השידורים מהשטח ברדיו ובטלוויזיה. לוח שידורי רדיו לא הוגש לנו  לא מופיע

אני רואה את זה כאי קיום החלטות הוועדה  עד עצם היום הזה, שוב, בניגוד לנוהל.
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בזו אחר זו. גם חברים בעבר, גם כאלה שיושבים פה התבטאו בצורה חריפה על כך 

 החלטות ולא מיושמות וכו' וכו'.שאנחנו מבזבזים את זמננו, יושבים פה, מתקבלות 

 ודיברו עד כדי בקשה להחשיך את המסך.  :דוד חיון

דבר נוסף זה הנושא של ההנהלה שהיא יוצאת  :ר אמיר גילת"היו

בהודעות רשמיות שלה נגד החלטות ועדת התוכן, נגד ועדת התוכן ונגד העומד 

באוגוסט לגבי  21-בראשה. יש פה מספר דוגמאות, למשל תגובה שנמסרה למעריב ב

ביטול הפקה של "מהדורת השבט". כותבת פה ההנהלה בתגובה: "הנהלת רשות 

השידור פועלת על פי חוק ומקווה שהביטול על ידי יו"ר הוועדה נעשה משיקולים 

מקצועיים תוך לקיחה בחשבון של כל האפשרויות הנגזרות מהחלטה זו. הנהלת 

כניות הסאטירה כן עומדות הרשות והגורמים המקצועיים בה מאמינים שתו

בקריטריונים והן בעלות ערך ציבורי ארוך טווח. הגורמים המקצועיים ברשות 

האמינו ועדיין מאמינים שסאטירות מעין אלה הן חלק משידור ציבורי ועליהן להיות 

משובצות בלוח השידורים של הערוץ הראשון כחלק ממערך אשר אמור לעזור 

לו". כמובן שגם יו"ר הוועדה לא מקבל את  ולהשיבו למקום אשר הוא ראוי

 ההחלטות בעצמו. זה החלטות של המוסדות היו, וגם יש פה  אי דיוק. 

 גם אין פה ציטוט של כל ההחלטה. :איתנה גרגור

שולחת ההנהלה  2013בספטמבר  16-ב בסדר. :ר אמיר גילת"היו

קדימון ששודר התייחסות תגובה לגלובס על פוסט שפרסמתי בפייסבוק שלי בנוגע ל

לגבי "היהודים באים". כותבת ההנהלה בתגובה רשמית שלה: "מהנהלת רשות 

השידור נמסר למצער כי יו"ר הרשות מתנהל מעל דף הפייסבוק ולא במסגרת 

הרשות, טרם בדיקתו את הנושא. "היהודים באים" הינה תכנית סאטירה ובשל כך 

מהם, זה סימן שזו סאטירה יהיו בה תכנים אשר מן מהצופים ימצא עצמו פגוע 

ואפילו טובה, דבר שצריך להיות נהיר לאנשי התוכן והעיתונות. הנהלת הרשות 

המליצה ועדיין ממליצה על שידורם של הסאטירות לאטמה, מהדורת השבט ושלום 

בתחום הסאטירה בשידורי הערוץ, כמובן תוך בחינת  - - -בית כתוספת רצינית 

 ואנשי התוכן". התכנים על ידי הנהלת הרשות 
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מה שאתם אומרים פה, צריך להיות ברור איפה  :קובי אוז

הצד שלנו נמצא במצב של מציאות משתנה. המציאות בדיוק איפה הצד שלנו נמצא. 

 .2014כפי שאנחנו הבנו אותה, היא מציאות של חוסר ודאות שבכלל יהיה 

חשוב אני אמרתי במפורש ואני אחזור על זה כי זה  :ר אמיר גילת"היו

גם להבנת כל הקונטקסט של כל הדיון היום. עד חודש מאי הרפורמה הייתה על 

הפרק. מרגע שהוקפאה הרפורמה בעקבות מכתב השרים, אכן הנחת העבודה הייתה 

היא תהיה בפני מציאות  2014בינואר  1-שרשות השידור צריכה להיערך לכך שב

 2014רת, שהחל מינואר חדשה בלתי נודעת ועל רקע חוסר הודאות שגם אתה הזכ

אנחנו צריכים לקבל החלטות בצורה שקולה, זהירה. האבסורד הזה בא לידי ביטוי, 

הבהרתי אותו גם בשבוע שעבר, שפעם אחת המחוקק אומר לך, אתה חייב להוציא 

מיליון שקל בהפקות מקור, ופעם שנייה, אתה לא יודע באיזה פלטפורמה הוא  70

ה שנקרא אמת בשעתה. ככה ראינו את הדברים בחודש ישודר. אני מדבר איתך על מ

מאי, יוני ויולי האחרונים. לכן גם קבענו שהסאטירות, אין להן ערך ציבורי ארוך 

, אנחנו לא בטוחים שיהיה להם פלטפורמה 2014-טווח כי בהנחה שהן יופקו רק ב

מה, , למעט לאט2013-, זה לא יהיה על המסך ב2013. זה שיחברו את 2014-בכלל ל

. בינתיים זה מכתב השרים. 2013-שאז כן דובר על זה שהיא תהיה על המסך ב

בינתיים עקב הקמת ועדת לנדס והעיכוב בהקמת ועדת לנדס, ואת מה שאמרתי 

עכשיו גם סקרתי בפני השר ואני חושב שהוא שותף איתי להערכת המצב הבאה, 

י שגם אם תתקבל שבעקבות הקמת ועדת לנדס ולוח הזמנים שלה, אין שום סיכו

, קרי אם באוגוסט 2014-החלטה דרמטית לגבי רשות השידור, היא תיכנס לפועל ב

הנחת העבודה שלנו הייתה שהאחריות שלנו צריכה לקחת בחשבון חוסר ודאות 

, היום השתנתה הערכת העבודה. דיברנו על זה גם בפעם הקודמת וגם 2014מתחילת 

 לא יהיה שום שינוי.  לא יקרה כלום. 2014-בוועד המנהל, שב

אי לכך ובהתאם לזאת אין לנו התנגדות לשידור  :קובי אוז

 של תוכניות סאטירה, לכן אנחנו עומדים בצד אחד עם ההנהלה.

 זה לא הנושא. :דוד חיון
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אמיר, אני מודיע בשולחן הזה שאם אתם  :נמרוד לב

לאף אחד  מתכוונים לקחת את הישיבה הזאת רק לכיוון שלכם ולא מתכוונים לתת

 לדבר, אתם מדברים פה מהרגע שהישיבה התחילה. 

אם לא אכפת לך, אתה קוטע את זכות הדיבור  :ר אמיר גילת"היו

 שנתתי לקובי.

 אנחנו קמים עכשיו ויוצאים. שלא תהיה טעות.  :נמרוד לב

 אתה סתם צועק. אני ביקשתי שידבר.  :ר אמיר גילת"היו

נכונה, שיש עימות בין  הוצגה כאן תמונה שהיא לא :קובי אוז

ועדת תוכן לבין ההנהלה לגבי תוכניות הסאטירה. היה ויכוח מסוים בזמן שהיתה 

אנחנו נחזור אחורה לפרוטוקול. אתה הלנת על כך שההנהלה הגיבה על חוסר ודאות. 

סטטוס שלך בפייסבוק ובכך אתה שמת את עצמך מול ההנהלה בעניין הזה של 

גיבה תגובה מסוימת בעיתון גלובס. אנחנו ישבנו תוכניות הסאטירה. ההנהלה ה

ושתקנו ושמענו את הצגת הדברים הזאת. הצגת הדברים הזאת לא נכונה לדעתנו 

משום שכרגע במצב עם השינוי של הדברים, אין בינינו ובין ההנהלה ויכוח ואנחנו 

 3וכניות סאטירה, ואני יכול לדבר כאן בשם לפחות חושבים שצריכות להיות ת

ברים. הניואנס שלנו אומר דבר נורא פשוט, אנחנו חושבים שתכנית סאטירה מהח

מהסוג של לאטמה, מאחר והיא יותר נדירה, צריכה לעלות לפני תוכניות סאטירה 

אחרות למרות שלא כולנו מסכימים עם הדעות המובעות בה ולפעמים היא מעצבנת 

, אין לנו 2014בי אותנו. האמירה שלנו אומרת ככה, מאחר ויש לנו ודאות לג

 .  - - -התנגדות לרעיון שהיה בהתחלה שלנו וההנהלה אימצה 

 זה הוחלט שבוע שעבר.  :דוד חיון

 בסדר, תן לו לסיים.  :ר אמיר גילת"היו

אני עוזר לך. הוא הציג את העניין של היחסים עם  :דוד חיון

יות ההנהלה לא על רקע הסאטירה אלא על רקע כללי של ההתבטאויות הברוטל

 שלהם. הוא לא דיבר על סאטירה ולאטמה ספציפית. 

אני רק רוצה להבהיר דבר נורא פשוט. אין פה מצב  :קובי אוז

שצד אחד, אם זה ההנהלה או ועדת תוכן הוא אביר חודש הדיבור והצד השני הוא 
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לא אביר חופש הדיבור. כולנו בעד חופש דיבור ובעד שידור פתוח שמעורר תגובות 

מצד כל הציבור. זה הכול. אין פה שני צדדים, צד אחד שרוצה לעצור לטוב ולרע 

סאטירה וצד אחד שרוצה לאפשר סאטירה. כולם כרגע רוצים לאפשר סאטירה. זה 

 הכול. 

אני חייב לענות כי היו פה כמה אי דיוקים. אחד,  :ר אמיר גילת"היו

כבר הוחלט נושא הסאטירה ידון בהמשך הישיבה. שניים, חלק מהדברים שאמרת, 

עליהם. שלוש, אין פה שום חילוקי דעות לגבי הצורך בסאטירה. עבדכם הנאמן כפי 

לסאטירה,  2013מיליון שקל בשנת  8שמעיד הלוח מאחוריי, הוא זה שיזם הקצאת 

כלומר אי אפשר להאשים אותי בזה שאני לא רוצה סאטירה. ארבע, עד רגע זה, 

אמרה שהיא ערוכה על חתימה על הסכם עם ואנחנו נדון בזה בעוד רגע, ההנהלה לא 

לאטמה. הייתי אומר הפוך, אבל נגיע לזה. כל מה שהעליתי עכשיו בהקשר של 

לאטמה, ויש לי פה דוגמאות גם שדילגתי עליהן, שלא קשורות ללאטמה כי לא 

רציתי להכביד, זה ההודעות הרשמיות שמוציאה ההנהלה נגד המוסדות ולא חשוב 

על יורם ארבל או על דברים אחרים שיש לי פה. אתה יכול  אם זה על לאטמה או

 לעיין בזה אחר כך. זה מה שרציתי להגיד. נתפסת פה על העניין של לאטמה.

אם המוסדות הם בעד ההנהלה, אז ההנהלה  :קובי אוז

 צריכה לא להוציא הודעות כאלה או אחרות.

 .יפה :ר אמיר גילת"היו

 . זה כל מה שרצינו להגיד :דוד חיון

אני חושב שכולנו צריכים לצאת במחאה חריפה על  :ר אמיר גילת"היו

ההתנהלות של ההנהלה על כך שבהודעות רשמיות של רשות השידור יש ניגוח של 

החלטות המוסדות. ההנהלה כמו שאתה אומר, היא כפופה למוסדות, צריכה לפעול 

ד הרשות. יכולים לפי המוסדות ולא יתכן שהנהלת רשות השידור מוציאה הודעות נג

להיות ויכוחים, יכולים להיות דיונים בתוך החדר הזה. כל אחד יגיב ואומר את מה 

שהוא רוצה ומה שהוא חושב. ברגע שמתקבלת החלטה, לא יכול להיות שההנהלה 

באמצעים רשמיים שלה יוצאת בגלוי ובהתרסה נגד המוסדות והעומד בראשם. 

דברים הגיעו לשיא מבחינתי כאשר נעשה אמרתי קודם, גם לא כולם היו בחדר. ה
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שימוש במסך, כאשר מנכ"ל הרשות שהוא גם העורך הראשי, מתראיין למבט 

הנהלה יאבקו כדי לשנות הלחדשות ויוצא נגד החלטה של המוסדות, ואומר שהוא ו

את ההחלטה של המוסדות. לא יעלה על הדעת דבר כזה שמנצלים את המסך כדי 

 נגיסט. להתנגח במוסדות.

ועדת התוכן לדעתי היא לא כתובת כרגע להוציא  :נגיסט מנגשה

הודעת גינוי, אלא הממונה הוא המליאה. בבקשה, האם כן חברים בוועדת תוכן 

יכולים לתת משקל לגילוי שלנו? אנחנו יכולים אבל אני מבקשת להביא את זה. חבל 

אות, באישורך, שאין לנו ועדת אתיקה. ועדת אתיקה פורקה, אני יכולה להגיד במרכ

כולנו יכולים להצטער. כולנו יכולים לבכות על כך. אני מבקשת  וזה חבל לי מאוד.

להביא את הנושא הזה למליאה. לא יכול להיות שהמוסדות יקבלו את ההחלטה  

 והנהלה מוציאה על ההחלטה זאת גינוי בעיתון. 

 נגיסט, את צודקת. א', אמרתי את זה פה בשביל :ר אמיר גילת"היו

 . - - -רקע לקראת דבר 

שמשים בזה במסך של ערוץ מילא בעיתונות. כשמ :קובי אוז

, זאת אומרת אם עכשיו אתה יושב ב"תיק תקשורת" ואתה מתראיין מבחוץ, עוד 1

איכשהו יש בזה איזשהו איזון מסוים, אבל אם אתה משתמש בזמן המסך שהוא זמן 

בעיתון הארץ או בעיתון ידיעות  יש פה עניין אחר. אם אתה מתראיין מסך ציבורי,

אחרונות, זה סיפור מסוים לגמרי מגניב, אבל יש פה איזשהו שיתוף פעולה גם מהצד 

 השני שהוא קצת בעייתי. 

 נגיסט, את צודקת. :ר אמיר גילת"היו

אומרת נגיסט וצודקת, הדבר הזה צריך לצאת  :נמרוד לב

 לגינוי.

ית לגבי זה שאני חושב נמרוד, אמרתי הערה כלל :ר אמיר גילת"היו

שאנחנו צריכים לגנות בחומרה. א', אני מביא את זה לידיעת ועדת תוכן מפני 

שההתנגחות של ההנהלה הייתה בוועדת תוכן ורציתי ליידע את חברי ועדת תוכן. 

שניים, מאחר וועדת התוכן מוסכמת לדאוג ללוח המשדרים על כל היבטיו, אני 

חלטה שאין שידורים שקשורים למוסדות, לפחות חושב שאנחנו כן צריכים לקבל ה
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לא לפי ידיעתם. לא יכול להיות שעכשיו המנכ"ל יעשה, המנכ"ל או כל גורם אחר, 

יעשה שימוש במסך או במיקרופון לצרכיו. זה מופיע בצורה כזו או אחרת גם בנוהל, 

ק שנושאים שקשורים לרשות השידור יקבלו את אישור היו"ר והמנכ"ל. זה לא מספי

חודד, לא מספיק בוצע, לכן כוועדת תוכן אני כן מבקש שנקבל את ההחלטה שכל 

אזכור של רשות השידור חייב לקבל גם את אישור המנכ"ל וגם את אישור היו"ר, 

 ואז זה מונע להבא דברים מהסוג הזה. 

 למה אישור? :נגיסט מנגשה

רו לכתבות או לאייטמים. לא יכול להיות שישוד :ר אמיר גילת"היו

 . - - -אייטמים ברשות השידור שקשורים ברשות השידור 

אתם לא יודעים, אפילו ברשויות מקומיות, עובד  :נגיסט מנגשה

לא יכול להתראיין, כי כל תקשי"ר של נציבות שירות המדינה חייב והוא מחייב 

אותו. אני לא מבינה, רשות השידור, גוף ממלכתי. כל אחד הולך על דעתו, כותב 

 על רשות השידור. חייב להיות לזה איזשהו סדר.  בעיתון

לכן אני מציע, חברים, את ההצעה הבאה: שוועדת  :ר אמיר גילת"היו

התוכן מנחה את ההנהלה שכל אייטם הקשור לרשות השידור ואשר משודר 

במסגרות השידור שלה, יקבל אישור כפול, הן של המנכ"ל כעורך ראשי והן של 

 י בצורה כזו או אחרת בנוהל ובואו נחדד את זה. היו"ר. זה מופיע נדמה ל

אני דורש גינוי מפורש מההנהלה. אנחנו ועדת  :דוד חיון

תוכן. יוצאים נגדנו כוועדת תוכן. אנחנו ועדה סטטוטורית של המליאה. זכותנו 

להגיב במיידי. מליאה יכולה להתכנס לך גם עוד חודש, עוד חודשיים, אין קבורום, 

ו מתכנסים כל שבוע. אנחנו ועדת תוכן. יש לנו את האג'נדה שלנו. יש קבורום. אנחנ

אנחנו חברים שנוהגים פה רובנו להשתתף. אנחנו צריכים לקבל החלטה, אנחנו 

 כוועדת תוכן. אנחנו לא נעבור לסדר היום על דברים כאלה. 

הדעה שלי אומרת דבר נורא פשוט. יש פה משהו  :קובי אוז

תאים יותר לוועדת אתיקה או לוועדת ביקורת. ברגע שהוא לא נראה טוב והוא מ

שמישהו שיש לו אינטרס כזה או אחר משתמש בפלטפורמה של רשות השידור כדי 

לעשות משהו פנימי נגד ועדה או בעד משהו מסוים שהוא רוצה להביא, הדבר הזה 
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הוא ניצול לא נכון, ניצול לרעה של משאב ציבורי. הדבר שאתה מציע הוא שאנחנו 

אופן לאומתי שמים את עצמנו בצד אחד ואת ההנהלה בצד שני. זה לא המצב. ב

העניין הוא כזה, יש את הפרוטוקול, את ההתנהגות המקובלת על פי סטנדרטים של 

ניהול ציבורי. הפרוטוקול הזה נשבר. זה לא אנחנו, פגעו בכבודנו, אנחנו צריכים 

 לקום.

 זה ממש לא כבוד. :דוד חיון

חה, יש פה הפרה של פרוטוקול של ניהול סלי :קובי אוז

ציבורי תקין כאשר אני עכשיו משתמש במשהו מסוים כדי לקדם משהו אחד. אם 

עכשיו הטרקטור של העירייה, אני לוקח את הטרקטור הזה של העירייה כדי לקדם 

אתיקה. הדבר הזה  עלות לוועדת ביקורת. זה הכול.המשהו בגינה שלי, זה צריך ל

 י.הוא איננו את

 מי יטעם את התפוח אדמה הלוהט? :דוד חיון

 זה בכלל לא קשור. :נמרוד לב

 אני מבקש לבדוק את זה.  :דוד חיון

זה לא נכון מה שאתה אומר, מכיוון שאנחנו  :נמרוד לב

 מוכנים לגנות את זה במסגרת הנכונה.

שאנחנו  דוחותעם כל הכבוד לוועדת ביקורת, את ה :נגיסט מנגשה

 אני לא קיבלתי עד עכשיו את הדו"ח. ביקשנו שיבדקו,

 נכון. :נמרוד לב

לא יכול להיות שוועדת ביקורת מקבלת אג'נדה,  :נגיסט מנגשה

 את עובדת בוועדה ואנחנו לא רואים דו"ח, מה התוצאה של הוועדה.

ועדת הביקורת ממליצה את המלצותיה בפני  :איתנה גרגור

 המוסדות.

 אנחנו לא שמענו. :נמרוד לב

חברים, אני ממש מתחנן שכוועדת תוכן בואו  :מיר גילתר א"היו

 נעסוק בתוכן. 
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יש בעיה מבנית כרגע, האם ברשות השידור יש  :נגיסט מנגשה

דוברות. אם יש דוברות המבנה הוא לא נכון. ברגע שהדוברות היא כפופה למנכ"ל, 

 . - - -המבנה הזה 

 וליו"ר. היא לא רק כפופה למנכ"ל. :דוד חיון

שיהיו לו שני אנשים כפופים.  - - -אין כזה דבר  :גשהנגיסט מנ

 לדעתי היו"ר הוא מעל המנכ"ל לפי המבנה.

 ברור. :דוד חיון

אז סליחה. מה זה הסימטריות הזאת הוא גם וגם?  :נגיסט מנגשה

 קודם כל יש בעיה מבנית, אז צריך את זה להביא למליאה. חד משמעית.

עצור אותך, תיכף אני אגיד לך חברים, אני חייב ל :ר אמיר גילת"היו

לא גם למה. זה לא סתימת פיות. הנושא הזה נבדק כרגע על ידי מבקר המדינה. 

שנבדקות כרגע על ידי מבקר המדינה  הנושא הזה, אלא יש תלונות של הדוברת נגדי

בעקבות צעדים שאת הזכרת, שאני ביקשתי לעשות בדיוק ברוח שאת אומרת 

שות את הצעדים, התלוננה הדוברת אצל מבקר המדינה. ובעקבות הניסיונות שלי לע

מאחר והנושא נבדק כרגע, אני הבטחתי למבקר המדינה שכל עוד הבדיקה שלו לא 

 מסתיימת, אני לא אדון בנושא ולכן אני מבקש שלא תכשילו אותי.

אנחנו יכולים לעשות דיון במליאה בעניין הזה  :נמרוד לב

 בלעדיך?

 ל אני חושב שכדאי להמתין עוד זמן.בכן, א :ר אמיר גילת"היו

יכול להיות שהמליאה תמליץ להעמיד את  :נמרוד לב

 הדוברות תחת היו"ר.

 מתי הבדיקה מסתיימת? :דבורה הנדלר

 אני חושב שבקרוב.   :ר אמיר גילת"היו

אני לא התרשמתי מכל המפגשים שלי ומכל  :קובי אוז

משהו אחד שאפשר לסמוך עליו הפעמים שבהם אני הייתי, שיש משהו שעובד, שיש 

שיעבוד כמו שצריך. אני מצטער. אני נמצא כאן בישיבה הזאת. אני נמצא כאן 

בישיבה הזאת והתחושה שלי זה ששום דבר לא עובד. מאחר ושום דבר לא עובד, אני 
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אומר עכשיו לפרוטוקול כאיש ועדת תוכן שמסתכל על המסך ועל מה שביקשנו 

ואה התאמה אפילו בין מה שאני רואה על המסך לבין שיהיה על המסך, ואני לא ר

מה שביקשנו. לא רואה התאמה. אני לא רואה שהשפענו בשנים האחרונות. מה אני 

מנסה להגיד? הדבר שאני מנסה להגיד זה דבר נורא פשוט. אני רוצה להגיד שבסופו 

ות של דבר אני תומך ברעיון של השר ושל שר האוצר לבדוק כיצד אפשר לעשות רש

שידור מן היסוד, להתחיל אותה בצורה מאורגנת יותר, כי אני לא מוצא אפילו אי 

 אחד שעליו אני יכול לשים את הרגליים ולהגיד, אוקי, פה אין הר געש. 

 אני מצטרף לאמירה של קובי. :נמרוד לב

אני רואה את כל מה שכתוב פה. אני רואה שעה  :קובי אוז

ת ולשחק משחקי וידאו ובמקום זה אנחנו נדבר, וחצי שבו אנחנו יכולנו סתם לשב

ואחרי זה כל מה שכתוב פה לא יהיה או יהיה בדיוק כמו שמישהו רוצה או יהיה 

באופן ספורדי או אקראי. אני לא רואה שמשהו שאנחנו עושים משפיע על משהו 

אחר. אז לשבת ולהתלונן פה או לשבת ולהתוות מדיניות כזאת או אחרת כשאנחנו 

לבטח שלא יצא לפועל, א', שום אתיקה לא תיבדק, גם לא ביקורת. אנחנו לא  יודעים

מקבלים את התשובות מהביקורת. הדוברות לא לטובת שום דבר שאנחנו מבינים, 

לא לטובת הציבור ולא לטובת ההנהלה. לא לטובת כלום. לא ברור לי. אני רוצה רק 

אחליט החלטה כזאת או  להגיד שאין לי מושג מה אני עושה כאן כרגע ואם אני

אחרת, במה זה ישפיע על מה שיהיה בסוף. אני כבר אומר לכם שברור לי שאפילו 

אם נגיד שישדרו את לאטמה, יקרה משהו בחוזים ומשה ולא יסתדר. אני לא נביא 

ואני לא בן נביא, אבל יש לי הרגשה שהדבר הזה לא יקרה גם אם אנחנו עכשיו ניתן 

 . לאטמה לכל אחד על הראש

 בבקשה נגיסט, רק בואו נחזור לנושא. :ר אמיר גילת"היו

תשמעו, אני חושבת שחלה עלינו אחריות. אתה  :נגיסט מנגשה

בכזו אופטימיות אומר, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה, אבל יש אחריות. אנחנו 

 לא יכולים להמתין. או מתפטרים מהוועדה או הוועדה הזאת צריכה לתפקד. 

 אני מגיש את התפטרותי.  :קובי אוז

 תי.אני גם מגיש את התפטרו :נמרוד לב
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 לא ככה מגישים התפטרות.  :ר אמיר גילת"היו

 אתה תקבל מכתב.  :קובי אוז

 .- - -ההנהלה מאוד תשמח שוועדת תוכן  :דוד חיון

שמישהו אחד ישמח. אתה יודע מה, לא אכפת לי  :קובי אוז

 ים, אבל שיהיה איזה כיוון.שהרשות תנוהל הפוך ממה שאנחנו חושב

 ההתפטרות היא מהמליאה או מוועדת תוכן?  :ר אמיר גילת"היו

 ועדת תוכן. :נמרוד לב

מבחינתי גם מהמליאה. על זה תקבלו מכתב יותר  :קובי אוז

 מפורט.

תראו, השיקול יכול להיות שיקול נכון אבל שיקול  :נגיסט מנגשה

 י אגיד למה. לא באחריות, סליחה שאני מטיפה מוסר. אנ

 זה חורג מוועדת תוכן.  :ר אמיר גילת"היו

מבחינתו הוא הגיע למקום שהוא מבין שהוא  :נמרוד לב

משחית את זמנו לשווא והוא לא מסוגל לייצג את הציבור כנציג ציבור, את 

האינטרס של הציבור, יותר משנתיים וחצי. מסתבר לנו באופן מובהק ששום דבר 

ע.  לכן הוא אומר שאם הוא ממשיך לקיים את הפרסה ממה שמה שנאמר לא ישפי

 הזאת, הוא מועל בתפקידו כנציג ציבור.

ומה שעצוב פה בעניין הוא נורא פשוט. אם היינו  :קובי אוז

כושלים בגביית האגרה כמו שאנחנו כושלים בשידור הציבורי, אז וואלה, הייתי 

אנחנו יודעים לגבות  מהציבור, אבל את האגרה 10%-אומר סבבה, אז גובים רק מ

יפה מאוד, ואז כשאנחנו באים לשים משהו על המסך, אנחנו לא מצליחים להביא 

משהו יפה מאוד. אז אתה יודע מה, זה אפילו כשל שנראה מכוון. איך יכול להיות 

 שאנחנו כל כך מוצלחים בגביית אגרה וכל כך לא מוצלחים בשידור ציבורי? 

חס. קודם כל אני קורא לשני אני רוצה רגע להתיי :דוד חיון

חבריי היקרים, לחזור בהם מהתפטרותם. אני חושב שמבחינת הדעתנות אסור ששני 

צחון לרעים ואני יחברים כאלה לא יהיו כאן. אני חושב שההתפטרות שלהם תהיה נ

חושב שמי שצריך לשים מכתבי התפטרות זה לא הם אלא האנשים האחראים על 
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המנכ"ל ואם זה מנהל הטלוויזיה שלא קיים ואם זה  התוכן בפועל ברשות, אם זה

 מנהל התוכניות. הם צריכים להתפטר, לא חברי ועדת תוכן. 

טוב, חברים, אני חוזר לנושא הדיון, אני מצטער,  :ר אמיר גילת"היו

אנחנו חרגנו. אני רק רוצה בהמשך להחלטה שקיבלנו, בינתיים הובא לידיעתי, כי 

רק רציתי להקריא לכם מתוך הנוהל הקיים של רשות  ידעתי שיש נוהל כזה. אני

השידור. הנוהל אומר: "כל דיווח ברדיו או בטלוויזיה על נושאים הקשורים לרשות 

השידור, אם במישרין ואם בעקיפין או הקשורים במוסדות של הרשות וחבריהם, 

 יקבלו אישור כפול של היו"ר והמנכ"ל".

 לזה. 50%היה רוב של  :דוד חיון

אני מבקש בנוסף לזה להעלות את זה בדיון עקרוני  :וד לבנמר

במליאה הקרובה ביום חמישי. להכניס את זה לסדר היום, לעשות דיון, אפילו 

 שיהיו הרבה חילוקי דעות בעניין הזה. שיהיה דיון קצר. אני לא חושב 

אתה יודע למה אתה חושף את עצמך? אתה יודע  :דוד חיון

, לזה שיחליטו חברים יקרים אחרים ברוב את עצמךטוב מאוד למה אתה חושף 

 , אולי המנכ"ל, הוא מספיק יודע ומבין. - - -קולות 

 מה אתה מדבר? זה מקרה מובהק.  :נמרוד לב

 אז תדע שאתה חושף. :דוד חיון

לא את הנוהל, את הדיון הספציפי, מה שביקשה  :נמרוד לב

הזה צריך להיות מיושם במקום  נגיסט בחוכמה רבה, להגיד חבר'ה, העניין הספציפי

 הנכון, שזאת המליאה.

אגב, במליאות הקודמות הייתה ועדה סטטוטורית  :דוד חיון

שקראו לה ועדת ארגון ומנהל, שהיא ועדה קלאסית לדברים האלה, ואני קורא 

להחזיר. אני אבקש במליאה הקרובה להחזיר את הוועדה הזאת כי מה שקורה פה, 

 הזאת, ועדה כזו היא קלאסית וקריטית.  הברדק והאי סדר ברשות

 ועדת אתיקה. :נגיסט מנגשה

לא, זה משהו אחר. ארגון ונהלים זה נהלים, נהלים  :דוד חיון

 בכל תחום לא בתוכן. 
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 טוב, אנחנו סוטים מנושא ישיבת הוועדה.  :ר אמיר גילת"היו

 בוא נעלה את זה במליאה. :נמרוד לב

דבר נוסף זה הנושא של עכשיו.  בסדר, אז עזוב :ר אמיר גילת"היו

זימון אנשים לישיבות הוועדות. אני מדבר עכשיו על ועדת תוכן, לא כללי, הפכה 

למעין קרקס. לפעמים היא מחליפה ישיבות הנהלה, ולכן אני מבקש שנגיד את 

המובן מאליו, שלישיבות הוועדה יוזמנו רק הגורמים המקצועיים הרלוונטיים על פי 

  תרומתם לישיבה.

 .250אני מבקש ללמוד מוועדת כספים וועדת  :דוד חיון

לגבי לוח שידורי הסתיו. כזכור לכם אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

 4-ההנהלה הגישה באיחור את לוח שידורי הסתיו. אני ביקשתי לדון בו בישיבה ב

בספטמבר. לבקשת המנכ"ל, עקב היעדרותו של מנהל חטיבת התוכניות לא נערך 

וא נדחה. הוא נערך בשבוע שעבר ומאחר והוא לא מופנה אל חברי דיון כזה. ה

הוועדה, לחברי הוועדה היו הרבה תהיות ושאלות, כולל לי בכתב לפני הישיבה, שלא 

קיבלתי תשובות על הלוח גם במהלך הישיבה. לא יכולנו לאשר את לוח שידורי 

ים", הסתיו שיש שם תוכניות שלא קיבלנו לגביהם מענה, מ"היהודים בא

שלהזכירכם שעד לרגע זה עוד לא קיבלתנו שום פרק לצפייה למרות החלטות 

 חוזרות ומפורשות בעניין הזה. 

 למרות שיש פרקים שאפשר לצפות בהם. :קובי אוז

נכון. אז אני חוזר ואומר לפרוטוקול ולחברי  :ר אמיר גילת"היו

שום פרק לצפייה,  הוועדה, שעד לרגע זה לא הגיע לידי הוועדה או ללשכת המוסדות

לכן אני בכלל עוד לא מביא את זה לדיון. הדיון בנושא "היהודים באים" יערך רק 

 כאשר חברי הוועדה יצפו בפרק.

אני מבקשת סדר, אמיר. אני מוחה שאתה כיו"ר  :נגיסט מנגשה

מנהל את הדיון ומכנס את ועדת התוכן ובעצם אנשי המקצוע שלך מחרימים את 

ם מול החברים שלי. אתם יושבים סביב שולחן אחד ולא עושים הדיון. אני מוחה ג

 כלום. 

 דיברתי על זה בתחילת הישיבה. את איחרת.  :ר אמיר גילת"היו
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 אני מצטערת, מותר לי להגיד את זה עכשיו. :נגיסט מנגשה

 אוקי. :ר אמיר גילת"היו

אתם יושבים ופותחים דיון על התוכן הזה שהם  :נגיסט מנגשה

 להציג.  היו צריכים

את יכולה להציע להעמיד לדין משמעתי את  :דוד חיון

 המנכ"ל.

 לא, לא.  :נגיסט מנגשה

אין לך משהו אחר לעשות, נגיסט. להעמיד לדין  :דוד חיון

 משמעתי את המנכ"ל.

 אמיר, כרגע אתה מפזר את הישיבה הזאת. :נגיסט מנגשה

 בה הזאת. לא, לא. את מציעה שאני אפזר את הישי :ר אמיר גילת"היו

אני מבקשת שאתה תפזר את הדיון הזה. אתה  :נגיסט מנגשה

חייב מכוח סמכותך להושיב את האנשים האלה שהם מתחת לסמכות שלך, לקיים 

 מפגש או ישיבה קרובה שאנחנו נדון בנושא הזה. 

 איפה? :ר אמיר גילת"היו

 מדגדג אותם. :דוד חיון

 תודה לנגיסט על ההצעה.  :ר אמיר גילת"היו

נגיסט, את צריכה להציע דברים פרקטיים, כמו  :דוד חיון

 למשל להעמיד לדין את המנכ"ל על זה שהוא לא בא לישיבה.

זה ברור, אני לא צריכה להציע. היו"ר צריך  :נגיסט מנגשה

להעמיד את זה לדין משמעתי, שהוא דוגמא רעה לדעתי שלא לבוא לכאן להציג את 

בוועדת תוכן שכמעט מתנדבת פה, שאנחנו ואתה מבקש  2014-התכנית עבודה ל

 נפתור את הבעיה.

 נגיסט, תודה.  :ר אמיר גילת"היו

 אני תומך בהצעה של נגיסט. :קובי אוז

שנייה רגע, קודם כל מי שמפזר ישיבה זה אני. אני  :ר אמיר גילת"היו

לא היית, אני אחזור עליהם. אני מבין אמרתי את הדברים בתחילת הישיבה ומאחר ו
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הכעס. כולנו כועסים. ההנהלה יכלה להגיע היום לישיבה. בשבוע שעבר בישיבה את 

. 15:00אני אמרתי שתהיה היום ישיבה, בעוד שבוע. הישיבה במקור הייתה משעה 

הייתה צריכה להיות ישיבת ביקורת. ההנהלה אמרה שהיא יכולה לבוא  13:00בשעה 

כשהשתנו השעות, אמרו שהם לוועדת ביקורת והיא לא יכולה לבוא לוועדת תוכן. 

יכולים לבוא. לוועדת ביקורת בעוד שעה הם יבואו. הישיבה הזאת הייתה אמורה 

. הם לא באו. אין פה ספק שזה לעשות דווקא, כי בלוח זמנים זה 13:00-להיות ב

פנוי. זה במישור ההתנהלותי של ההנהלה. במישור העקרוני, אני לא מוכן שאנחנו 

עצמנו בגלל שההנהלה לא מגיעה לישיבות. אנחנו היינו חייבים נעבור על הנהלים של 

ואישור לוח שידורים. אנחנו על פי חוק מחויבים לאשר את  2014להתחיל בדיון על 

לוח המשדרים. אני בגלל קפריזה כזו או אחרת של מישהו, לא אעבור על החוק. אני 

את מוזמנת  לא מוכן להשאיר את המסך ללא לוח שידורים מאושר. את רוצה,

לצאת. אני לא מפזר ישיבה כי אנחנו לא יכולים להשאיר לוח שידורים, ואני מבקש 

 שתישארי, כמובן. 

 אנחנו משחקים לידיהם. :יוסי דרמר

 זה מה שהם רוצים. :דוד חיון

אין פה "אנחנו" ו"הם" בכלל. יש את הציבור.  :קובי אוז

 אנחנו והם ביחד.

 בור עכשיו פה. בשביל הצי אבל אנחנו :דוד חיון

שדיברנו, כשהיה לנו כאני יצאתי פעם קודמת  :קובי אוז

להעביר לוח שידורים, אמרתי שאני מבחינתי להחשיך את המסך. גם הצעתי עוד 

הצעה בתור חבר מליאה. הצעתי הצעה של לנסות להחליש את גורם הגביה, זאת 

יבים לשדר. זו אומרת שנעשה גביה עצלה עד כמה שאפשר ונשדר רק מה שאנחנו חי

 דעתי. אם אין לנו מה לתת לציבור, אין לנו מה לקחת ממנו. 

אוקי, תודה. עכשיו ברשותכם בואו נעבור ללוח  :ר אמיר גילת"היו

השידורים של הסתיו, כי זה התחלתי. התחלתי לתאר את התגלגלות הענייניים, 

כן בלחץ  בספטמבר, גם 4-בספטמבר. אני מבחינתי רציתי ב 4-הישיבה שנדחתה ב

באוקטובר, חודש  1-של זמן, אבל חודש מראש לפני שהלוח אמור היה להעלות ב
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ברוטו, היו חגים, לקיים את הדיון כדי שיהיה לנו זמן לשאול, להגיב, כי כמה פעמים 

אדון קובי ואדון נמרוד ואדונים אחרים וגברות אחרות שאלו למה זה ככה ולמה זה 

 ם לוח שידורים שאנחנו נאלצים לאשר.ככה, ופעם אחר פעם אנחנו מקבלי

 דוחים אותנו עד הסוף. :קובי אוז

והגיע הרגע שאנחנו אומרים, אנחנו לא מוכנים  :ר אמיר גילת"היו

אם לא קיבלנו תשובות ואם לא ראינו פרק של  .יותר לאשר לוחות שידורים ככה

ותו יותר. היהודים באים וכל מיני דברים אחרים שהיו בלוח, אני לא מוכן לאשר א

 גם לנו יש גבול.

אבל נעשה בינתיים דבר חמור מאוד ואני מבקש  :דוד חיון

הם העלו כבר  שהמבקרת תבדוק את זה. אני עושה הרבה עבודה למבקרת היום.

 חלק מלוח השידורים שלא אישרנו, בשבוע האחרון. העלו. אני מבקש לבדוק את זה. 

 קטובר. באו 1-היה אמור להתחיל ב :ר אמיר גילת"היו

 מתי הוא מתחיל? :קובי אוז

 באוקטובר.  1-היה אמור להתחיל ב :ר אמיר גילת"היו

 אז מה התחיל עכשיו? :קובי אוז

 חלק מהישן וחלק מהחדש.  :דוד חיון

אני אומר עוד פעם, תראו את ההתנהלות שלנו ואת  :ר אמיר גילת"היו

בטיח את קיום חוסר היכולת שלנו אם אנחנו לא נעשה צעדים קיצוניים, לה

באוקטובר. קיבלנו  1-אני מוכן ב ההחלטות שלנו. אז אני אמרתי עוד פעם, באיחור

אחרי סוכות את הלוח ובשבוע שעבר נערך פה דיון. אגב, אחרי שהיתה מסיבת 

עיתונאים שבה הוצגו תוכניות מהלוח החדש לפני שהלוח נדון ואושר בוועדה ואז 

 ונאים, אז מה עכשיו אתם תהרסו לנו? אומרים לנו, רגע, הייתה מסיבת עית

 צעקו עלינו פה בשבוע שעבר. :דוד חיון

זו היה אותו אירוע שהזכרתי קודם. ההנהלה  :ר אמיר גילת"היו

מקיימת מסיבת עיתונאים להצגת תוכניות מהלוח לפני שהלוח נדון ואושר ואחר כך 

קבעו, אז  אנחנו חייבים לאשר אותו. אם אנחנו לא מאשרים אותו במועד שהם

אנחנו לא בסדר. אני אומר לכם שאני לא מוכן יותר. למשל נתתי בתחילת הישיבה 
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את הדוגמא. כמה פעמים דיברנו על זה שיהיה שבוע שידורים מהשטח בכל חודש? 

אני לא מוכן שהלוח של שידורי הסתיו או כל לוח אחר יצא לאוויר מבלי שיש בו 

ת פה, לגבי הייעוץ להורים, על תוכניות ישום של החלטת המליאה. נורית לא נמצא

 נוער וחינוך. זה דווקא מובא בלוח החדש. 

 מה מובא בלוח החדש? :דוד חיון

 לא, אנחנו צריכים לוודא שזה מובא.  :ר אמיר גילת"היו

 דקות? 10דקות, זה בדיחה. זה יעוץ?  10זה  :דוד חיון

ין פה שום דיברנו על שיתוף פעולה עם הרדיו. א :ר אמיר גילת"היו

. זה שיתוף הפעולה בין 88ביטוי כמעט. יש פה ביטוי זניח, למעט תכנית ג'ם 

 הטלוויזיה והרדיו. 

 דובר גם על שיתוף פעולה עם התזמורת.  :איתנה גרגור

עם התזמורת. ושיתוף פעולה מינימאלי, אם בכלל,  :ר אמיר גילת"היו

עם המדיה הדיגיטלית. עד מתי חבריי, אנחנו נשב, נקבל החלטות ונראה שהן לא 

מיושמות ונמשיך הלאה? לכן לגבי לוח הסתיו אני מציע שאנחנו נאשר אותו במשורה 

ם, צעד אחר צעד ולא כלוח מכלול. למשל את היהודים באים אין שום סיכוי בעול

דבר בשם כולנו, שאנחנו נאשר לאחר שאנחנו חוששים שזה לא אני חושב שאני מ

התכנית שביקשנו, שעליה דווח לנו. ב', לא בוצעה פה החלטה שלנו לגבי צפיה 

מוקדמת של חברי הוועדה בתכנית, כך שזה למשל, אין שום סיכוי שהוועדה מאשרת 

ריג כרגע מהלוח את הכדורסל את זה. דבר שני, אני חושב שאנחנו כן צריכים להח

 ואת הכדורגל שמתחילים מחר, כלומר כן לאשר פורמלית.

 איזה כדורגל? כדורגל כבר התחיל. :דוד חיון

סליחה, את הכדורסל שמתחיל מחר. זה כבר עבר  :ר אמיר גילת"היו

את כל האישורים של הוועדות השונות של המוסדות, כך שלי אישית אין בעיה לאשר 

 ק הכדורסל והפיכתו של יום שני, שיהיה יום הספורט של ישראל.מחר את משח

 כפי שהציעה ועדת התוכן. :דוד חיון

כפי שהציעה ועדת התוכן. כל שאר הדברים, אני  :ר אמיר גילת"היו

 מציע שכרגע לא נאשר עד שבאמת לא נשמע את ההנהלה. 
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קיבלנו, אני  פה אני מצטרף לנגיסט, שכל שאר הדיונים, את כל שאר התשובות שלא

הייתי מעוניין בנוכחות ההנהלה ולא לקבל כרגע, כלומר לא נדון בהם בהחרגה 

דחופה של הספורט, כי זה מתחיל מחר. כל שאר הלוח ממשיך, הלוח הקיים. לא 

מילאו פה החלטה נוספת שלנו, להעביר לנו את הלוחות השבועיים. ביקשנו בישיבה 

יים הבאים כדי שנדע מה בכל זאת על הקודמת, תעבירו לנו את הלוחות לשבוע

המסך, כדי שיהיה לנו איזשהו פיקוח. אני למען הגילוי הנאות רוצה להגיד שלשכתי 

קיבלה יום למחרת לוח שידורים לשבועיים הקרובים, אך דקות אחדות לאחר מכן 

ביקשו לשכת המנכ"ל לשלוף את החומר חזרה. הם אמרו שזה נשלח בטעות, כלומר 

בל חזרו בהם. כרגע הוועדה גם לא קיבלה לעיונה מה משודר כרגע על היה משלוח א

המסך. אם אין התנגדות, לוח שידורי הסתיו אינו מאושר, למעט הכדורסל 

 והכדורגל.

 אני לא מאשר כדורגל. :דוד חיון

 גם את הכדורסל אני לא מאשר.  :קובי אוז

 גם אני לא.  :נגיסט מנגשה

 ה הצבעה. כדורסל כבר אישרנו. אז בואו נעש :ר אמיר גילת"היו

כדורסל אנחנו משלמים. כסף מתחיל לצאת  :דוד חיון

 החוצה. 

 אז מה, עד עכשיו שילמנו מיליונים?  :נגיסט מנגשה

 על מה את מדברת, על תוכניות אחרות?  :דוד חיון

 כן. :קובי אוז

 . - - -נו,  אבל זה תוכניות שאת יכולה לשדר  :דוד חיון

 אנחנו כל הזמן צריכים לעמוד דום?למה  :קובי אוז

הסתיו  זו הייתה יוזמה של ועדת תוכן. לוח שידורי :ר אמיר גילת"היו

אינו מאושר למעט יום הספורט ביום שני, שידור משחק הכדורגל ומשחק הכדורסל. 

שניים, מאחר והתכנית "הכול פתוח" הייתה יוזמה של ועדת התוכן, אני מציע לתת 

משיך אותה. ממילא הרי יקח לך זמן עד שהם יעלו אותה, להנהלה אור ירוק לה

וכאשר היא תהיה מוכנה לשידור מבחינת תוכן וכסף, יבואו אלינו פעם נוספת, אבל 
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לא שאנחנו לא נאשר ואז הם יגידו, לא התחלנו לעבוד ואז לא יהיה כסף. מבחינת 

שר להעלות ועדת התוכן יש אור ירוק להמשך ההכנות. מרגע שהיא תהיה מוכנה, אפ

אותה. זו אותה תכנית שמחליפה את "ערב טוב ישראל", וכל שאר הלוח ישודר על פי 

הלוח שאושר בזמנו, וההנהלה נדרשת פעם נוספת להעביר לעיון חברי הוועדה את 

 הלוחות השבועיים שבוע אחר שבוע. 

יש תוכניות שהם התחילו לשדר. אנחנו לא יכולים  :דוד חיון

 ולקטוע את זה, ואחרי זה זה נופל עלינו.לשחק לידיים שלהם 

 אני יודע רק על "נשים פצצה". :ר אמיר גילת"היו

"נשים פצצה", לא יכול להיות שעכשיו לא יהיה  :דוד חיון

השבוע. אנחנו מענישים את הציבור. גם צריך לראות מה עוד הועלה מתוך  2פרק 

המבקרת. אחרי זה  לוח השידורים החדש, כי על זה אני מבקש שתהיה בדיקה של

ננקוט בצעדים נגד מי שהעז להעלות דברים על הלוח החדש בלי שאישרנו אותו. זה 

אחד הדברים החמורים ביותר שיכולים להיות ברשות השידור, להעלות לוח 

 בשביל זה אנחנו קיימים. שידורים ללא אישור.

 אז אני ברשותכם אחריג גם את "נשים פצצה". :ר אמיר גילת"היו

אתם אמרתם שאם לא מאשרים לוח שידורים, יש  :אוז קובי

 החשכת מסך. 

 אם לא מאשרים לחלוטין.  :דוד חיון

קובי, כשהערתי את זה בציניות בשבוע שעבר,  :ר אמיר גילת"היו

שאם אין לכם מה לשבץ, תחשיכו את המסך, אז תוך כדי הישיבה כמעט זה יצא 

 המסך.  לפרסום לעיתונות, שהמוסדות החליטו על החשכת

 הם רוצים את זה.  :יוסי דרמר

א', יש חוק רשות השידור. אתה לא יכול להחשיך  :ר אמיר גילת"היו

 מסך. 

 זה פעם ראשונה ויחידה שפועלים נגד החוק? :קובי אוז

 ההנהלה מעולם לא החשיכה מסך.  :ר אמיר גילת"היו
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אני לא פועל נגד ההנהלה, אני פועל לטובת  :קובי אוז

ך לכסף שהציבור משלם, אין לך משהו טוב לתת לציבור, שהוא שווה ער הציבור. אם

לך תבדוק את הזה שלך, אני מחזיר לך את המפתחות, מר לפיד, צדקת.  אז תגיד לו,

 כפרה עליך ותהפוך את המקום.

 למה לפיד ולמה כפרה? :דוד חיון

אני אגיד לך למה כפרה, כי הבן אדם אומר משהו  :קובי אוז

ני שניגשתי לפה. אמרו לי, אל תכניס את הראש שלך למקום הזה. הכול שאמרו לי לפ

שם לא עובד, הכול שם לא מוצלח. אני אחרי שנתיים ומשהו צריך להגיד לכל 

האנשים שאמרו לי, אל תיכנס לפה, צדקתם. כשעושים ועדה כזאת של שרים 

לי תאמין ובודקים את כל העניינים, מה אתה רוצה שאני אגיד? לא צדקתם? 

. 89שהציבור יסתדר יפה מאוד גם עם מסך מוחשך. תזכור שמסך מוחשך זה לא כמו 

 ערוצים. 200מסך מוחשך זה אומר שיש לו רק 

בפגישה עם השר אתה מוזמן להציע את זה. יכול  :דוד חיון

 להיות שהוא יאמץ את זה. 

אל תדאגו, הוא יאמץ את זה גם אם לא אגיד לו  :קובי אוז

 כלום.

לא, אבל הוא יאמץ את זה אחרי שהוא יעבור ועדה  :דוד חיון

 והצעות חוק והאוצר יאשר וכו' וכו'. זה עוד שנה וחצי.

טוב, לאור הערתו של דוד, שהפרק הראשון בסדרה  :ר אמיר גילת"היו

כבר שודר, אני מקבל את ההצעה לא להפסיק את השידור כדי לא "נשים פצצה" 

 לפגוע בצופים. 

לא מפסיק שידור של כלום למעשה. אז אתה  :קובי אוז

 תסביר לי לאט. מה שאנחנו נראה זה מה שהם רצו שאנחנו נראה?

לא. אני רוצה לציין שגם הסדרה הזאת, "נשים  :ר אמיר גילת"היו

פצצה", הועלתה בניגוד להחלטה אחרת שלנו, שלא יועלו תוכניות חדשות ללא יחסי 

 ם פצצה", הפרק הראשון.ציבור ראויים. תסתכלו על הרייטינג של "נשי

 אבל יותר חמור שבכלל העלו את זה.  :דוד חיון
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אתם אומרים, מצד אחד הם רוצים משהו פסול.  :קובי אוז

 מצד שני אתה אומר, הדבר הפסול הזה עובד להם כי אני מאשר להם. 

 אבל שודר פרק ראשון. :דוד חיון

דת הסדרה הזאת עלתה לאוויר בלי אישור של וע :נגיסט מנגשה

 תוכן? 

 כן. :דוד חיון

 מדובר בדרמה קנדית שעלתה לאוויר.  :קובי אוז

אני רוצה לראות את הלוח שידורים בפועל. אנחנו  :דוד חיון

מחליטים דברים על האוויר. אני רוצה לדעת מה הם עברו על הלוח שאנחנו לא 

 אישרנו. 

 בסדר, זה לא הנקודה הזאת. המבקרת תבדוק.  :ר אמיר גילת"היו

אני מודיע לפרוטוקול שאני צריך לצאת. אם אתם  :מרוד לבנ

 רוצים, אני זמין בטלפון. 

 כן, דדי. :ר אמיר גילת"היו

 "נשים פצצה" שודר ביום שלישי.  :'דדי מרקוביץ

 אתה עושה השוואה?לא, לא, לא.  :דוד חיון

 דוד, חבל על הזמן.  :ר אמיר גילת"היו

 ת? למה אני צריך לחכות למבקר :דוד חיון

אבל אתה צריך לקבל דיווח מההנהלה, לא  :ר אמיר גילת"היו

 מהאומבוצמן. 

לא מעניין אותי. אני רואה שחור על גבי לבן מה  :דוד חיון

 שידרו, מה לא.

 מה זה יתן לך עכשיו לצורך הישיבה? :ר אמיר גילת"היו

אני רוצה לגנות אותם על זה. אני רוצה לקבל  :דוד חיון

שלא יכול להיות שישדרו לוח שידורים חדש שלא אישרנו אותו.  החלטה נגדם על זה,

 זו אחת העבירות הכי חמורות שיכולות להיות. בשביל מה אנחנו יושבים פה?

 אבל אני לא חושב שיש הרבה תוכניות כאלה.  :ר אמיר גילת"היו
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 לא יודע, אז אני רוצה לתת לו צ'אנס להגיד.  :דוד חיון

עתי מדובר רק ב"נשים פצצה". לאור לדדוד,  :ר אמיר גילת"היו

ההערות של חברי פה, נחזור על ההחלטה על "נשים פצצה". אנחנו לא נזכיר את זה 

 בהחלטה שלנו, זאת אומרת, אם זה שודר, שההנהלה תחליט. 

אז ההחלטה אומרת לגבי הכדורסל והכדורגל ולגבי אור ירוק לעבודה על "הכול 

 פתוח". כל שאר הלוח לא מאושר. 

לא, אני מבקש גם לקבל החלטה שאנחנו מגנים  :וד חיוןד

 .- - -העלאת תוכניות שלא אושרו במסגרת 

מה זה אתה מגנה? שהוא לא עושה מה שאתה  :קובי אוז

 אומר?

 בפועל על החוסר מנהיגות. :דוד חיון

טוב, רבותיי, לגבי הלוח הזה, אנחנו אמרנו את  :ר אמיר גילת"היו

כרגע הוא לא מאושר למעט ספורט וכדורגל, ואור ירוק  ההערות לגבי לוח הסתיו.

 לעבוד על "הכול פתוח". תחזור אלינו כשהתכנית מוכנה תכנית ותקציבית. 

אז הנה יש דברים, רק שתדעו, שדדי אומר  :דוד חיון

 שהשבוע הולכים להעלות תוכניות.

הוועדה חוזרת ומורה להנהלה שלא להעלות  :ר אמיר גילת"היו

. 2ניות שלא אושרו על ידה ואשר אינן מופיעות בלוח השידורים הקיים. לשידור תוכ

שעות את לוחות  24הוועדה מורה להנהלה פעם נוספת להביא לידיעתה תוך 

, ברמה של פירוט שבועי, ורואה בחומרה את השידורים לשלושת השבועות הקרובים

 אי העברת הלוח השבועי עד עתה. 

וצה לפתוח את הדיון כי הכול מתקשר לכל. מונחת . אני בכל זאת ר2014הנושא של 

 בפניכם הצעת ההנהלה.

אני מצטער שאני שוב מתפרץ, אבל כמו בישיבה  :דוד חיון

. אני מבקש להעלות את היועצת המשפטית על 2013-הקודמת, אני יותר מוטרד מ

 הקו. 
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לקראת סוף הישיבה ברשותך, בסדר? תן לי ללכת  :ר אמיר גילת"היו

, כאמור, זו צריכה להיות שנה שבה על פי הנחת העבודה 2014שלי. שנת עם הסדר 

המחודשת שלנו כפי שפירטתי גם בישיבה הזאת, רשות השידור ממשיכה להתקיים 

במתכונתה הנוכחית, כלומר גם אם תיפול החלטה כזו או אחרת, למעט אם פתאום 

חודשים אל תוך  בינואר שהרפורמה נכנסת לפועל, כל תרחיש יקח כמה 1-יחליטו ב

, ובוודאי תרחיש קיצון. אם זה רפורמה, אז אפשר להניע אותה במהרה. אם זה 2014

-צעד יותר דרסטי, אני יכול לצייר למי שרוצה את הסצנריו, אבל זה לא יקרה ב

, היישום של זה, ולכן בניגוד להחלטות הקודמות שלנו, אנחנו צריכים לעדכן 2014

פעילות הזאת, וכבר אמר את זה קובי בשבוע שעבר. את החלטות המוסדות בנוגע ל

אנחנו כן צריכים למצוא את הדרך להחריג תוכניות כדי לשמור על רצף השידורים 

זה אני לא פוסל אפשרות שזה יהיה גם תכנית סאטירה, ואני , ובכלל 2014בשנת 

אנחנו  אפילו אברך על כך. אני עוד פעם מסביר וחוזר ומסביר כדי שכולנו נבין על מה

את ההחלטה שתוכניות הסאטירה  2013מדברים. כשאנחנו קיבלנו באוגוסט 

לאטמה ושלום בית אינן עומדות בעיקרון של ערך ציבורי ארוך טווח, אנחנו ראינו 

מול עיננו את הסגירה המיידית של רשות השידור ושיש אפשרות שלא תהיה 

ההיסטוריה של  פלטפורמה שידורית לשתי ההפקות האלה. למרות זאת בגלל

לאטמה, אני פה שם את לאטמה רגע בצד, והמשא ומתן הארוך שנמשך איתה, אנחנו 

נתנו רגע לפני הנפת הגרזן אפשרות להנהלה כן להציג את לאטמה, ואפילו אמרנו 

תוך שבוע ימים, וזאת בהנחה שהתכנית הזאת אם הייתה מאושרת אז ומיידית, 

ממילא היא לא נופלת בערך הציבורי ארוך ולכן  2013הייתה מופיעה על המסך עד 

מה שקרה זה שההנהלה לא הגישה לנו במועד את ההתייחסות שלה אם היא הטווח. 

ולכן מן הסתם, ואני מזכיר לכם גם איך נפתחה  2013-רוצה או יכולה לאטמה ב

אותה החלטה שלנו באוגוסט, שקודם כל אנחנו מוטרדים מזה שלא יחתם עם 

מיליון שקל בתקציב הפקות המקור. אז  4שיביא למחסור של , מה 2013-לאטמה ב

זה הרציו של הליך קבלת ההחלטה, למה זה סווג כערך ציבורי ארוך טווח. הדוגמא 

ם האפשרות לתת להנהלה תוך שבוע ימים לא בעלת ערך ציבורי ארוך טווח, א שהיא

היינו מאשרים  ואז כן 2013-אפשרות לחזור ולהגיד, הנה, אנחנו כן הכנסנו את זה ב
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באותה עת, לא ידענו שיש לנו פלטפורמה  2014כי  2014-, לא ל2013-את זה שוב ל

שידורית. המצב נכון להיום הוא שאנחנו צריכים לעדכן את ההחלטה שלנו, כלומר 

לאור  2014-להחריג הפקות שאנחנו חושבים שהן צריכות להיות על המסך גם ב

. זה באשר לכללים. 2014-יך להתקיים גם באותה הנחת עבודה שרשות השידור תמש

לגבי "שלום בית", אני חושב שהיא דוגמא מובהקת עוד יותר לתכנית שאינה בעלת 

ערך ציבורי ארוך טווח משום שמדובר שם על תכנית אולפנית, כך זה הוצג חזור 

והצג בפנינו, משהו בסגנון "מצב האומה", שבו יש איזה פאנל שמלעג על אירועי 

כלומר חיי המדף של התכנית הזאת היא שבוע ימים ואי אפשר להיכנס פה  השבוע,

להתחייבויות ארוכות טווח לגבי התכנית, אלא אם כן נחליט שהיא תהיה על המסך 

בנוגע לאיזון שאלה נגיסט בצורה נכונה. אני שוב אומר את ההיסטוריה ואני  .2014-ב

נחנו אישרנו כאן בחדר הזה א 2012מתחיל אותה דווקא מ"היהודים באים". בשנת 

את התכנית "היהודים באים" שהוצגה בפנינו כתכנית מערכונים שמבוססת על 

סיפורי התנ"ך, בוורסיות אחרות תכנית סאטירית של מערכונים המבוססת על 

סיפורי התנ"ך, בוורסיה אחרת תכנית סאטירית שמבוססת על הימים שמסיפורי 

מיני הגדרות. אני חושב שכל מי שישב בחדר הזה התנ"ך ועד ימינו אנו. היו לזה כל 

, שם עשה מנהל 250הבין שמדובר בתכנית בידור. היא גם הוצגה ככזאת בוועדת 

התכנית  250מחלקת הבידור אבחנה בין ז'אנר הבידור לז'אנר הסאטירה. גם בוועדת 

הזאת הוצגה כתכנית בידור ולא כתכנית סאטירית. אני חושב שאני מדבר בשם כל 

ברי ועדת התוכן שאישרו אז את "היהודים באים". הם סברו שהם מאשרים ח

תכנית מערכונים שמבוססת על ימי התנ"ך, גם אם אחר כך אמרו ימנו אנו. מה 

שנחרט אצלנו בתודעה, זה מה שאנחנו הבנו. אני מדבר בשמי ואני מדבר בשמם של 

בתכנית שעוסקת  חברים אחרים שדיברתי איתם בשבועות האחרונים. הובן שמדובר

 בימי התנ"ך.

 ו גם חברים שהתנגדו לתכנית. הי :דוד חיון

בשביל הפרוטוקול, להגיד שאנחנו ראינו הנהונים  :קובי אוז

  מצד חברי הוועדה כרגע על מה שאמרת.

 חברי הוועדה מאשרים את דברי היו"ר.  :ר אמיר גילת"היו
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 מהנהנים. :קובי אוז

. ואז 2012אוז. מאשרים בהנהון. זה  מעיר פה קובי :ר אמיר גילת"היו

 30שודר אותו קדימון, ששוב, אני אחזור על מה שאמרתי בפעם שעברה. אני ראיתי 

השניות  30-דקות ו 49-שניות מתוך תכנית של חצי שעה או שעה. יכול להיות ש

 האחרות עוסקות באברהם אבינו. 

רתי בהקשר הזה ניהלתי שיחה עם יואב גינאי. אמ :דבורה הנדלר

לו, לא על זה אנחנו הצבענו. הוא אמר לי, את רואה רק קטע קטן ואני מבטיח לך, זה 

 נוגע לסיפורי התנ"ך. 

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

אם הוא רצה לשכנע אותנו, היינו יושבים ורואים  :קובי אוז

 פרק. 

 אנחנו ביקשנו לראות.  :דבורה הנדלר

 ראינו. ראינו דברים אחרים. את זה לא :קובי אוז

, ועדת התוכן וועדת הכספים 2013. 2012זה  :ר אמיר גילת"היו

מיליון שקל לז'אנר הסאטירה. זה עדיין מופיע למרבה  8אישרה את הצעתי להקצות 

המזל מאחוריי כאן הלוח, כך שאי אפשר להגיד שאנחנו סותמים פיות, לא רוצים 

ת הסאטירה לערוץ סאטירה. אנחנו אלה שיזמנו את ז'אנר הסאטירה ואת החזר

הראשון. בהתחלה דובר אפילו שכל הכסף יוקצה להפקה אחת. באה ההנהלה 

והציעה ביוזמתה, בואו לא נשים את כל ביצי הסאטירה בסל אחד, וגם בשם האיזון, 

מיליון  8-מכיוון שלאטמה מזוהה עם צד אחד של המפה הפוליטית, בואו נחלק את ה

יליון להפקה אחרת. בשום נקודת זמן לאורך כל מ 4-מיליון ללאטמה ו 4, 4לפעמיים 

הדיונים הרבים שהיו בנושא, לא היה שום גילוי נאות, חבר'ה, יש גם את היהודים 

ולמעשה לאטמה  באותה רוח מחשבה של לאטמהבאים בכוונת, שהיא כידוע לא 

היא מאזנת את היהודים באים, בדיעבד אנחנו יודעים לכאורה, ולא ששלום בית 

אטמה. כרגע נמצאות בידנו שתי תוכניות מכיוון אחד של המפה הפוליטית מאזנת ל

 ותכנית אחת מהכיוון השני. 
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וצריך לזכור, אני מיניתי את עצמי ברוב קולות  :קובי אוז

לאחראי על הייחודיות. כל דבר שמשודר ברשות השידור, אני שואל את עצמי האם 

אין את זה. תכנית כמו לאטמה זה ייחודי, האם יש את זה ברשתות המסחריות או 

אין ברשתות המסחריות האחרות ולכן היא כבר מאוזנת על ידי תוכניות סאטירה 

ובמקומות אחרים, ולכן האובר איזון הזה יוצר  10ובערוץ  1אחרת שמופיעות בערוץ 

מצב שיש תכנית סאטירה אחת שנמצאת בכיוון אחד. ברשות השידור יש עוד שתי 

תוכניות  2-3צאות בכיוון ההפוך, וברשתות המסחריות יש עוד תוכניות סאטירה שנמ

סאטירה שגם כן נמצאות מול לאטמה. במקום איזון אנחנו מתנהגים כאילו יש רק 

ערוץ אחד בטלוויזיה שלנו. מסתבר שיש להם גם "ארץ נהדרת" ויש להם את "מצב 

י תוכניות האומה" ויש להם את זה עם הבובות. יש להם בכל מיני ערוצים כל מינ

סאטירה שיש להן כיוונים משלהם, ככה שאני הייתי מסתפק רק בלאטמה. אם 

מדברים על איזון אז לאטמה ומולה היהודים, אז זה איזשהו איזון אבל לאטמה 

 והיהודים ושלום בית זה קצת יותר מדי מאוזן לכיוון הכללי, בואו נגיד ככה. 

חר מפני שאני קובי, הקדמת טיפה את המאו :ר אמיר גילת"היו

הזכרתי גם בפעם שעברה ואני חושב שחברי הוועדה ערים לכך, שלאטמה, אנחנו 

 , נכון?250אישרנו אותה מבחינת תוכן ובזמנו גם בוועדת 

 .250-כן, כן. אישרנו אותה גם ב :דבורה הנדלר

אישרנו אותה גם תוכן וגם תקציבית. אני אמרתי  :ר אמיר גילת"היו

תפתחויות, שההנהלה עד לרגע זה לא אמרה שהיא רוצה את פה בשבוע שעבר וגם בה

התכנית. אמנם מבחינת תכנית הם אמרו, אבל ההנהלה צריכה להגיד אנחנו רוצים 

אחרי שהיא בדקה את כל ההיבטים, גם תוכן וגם תקציב. אני כוניתי בהקשר הזה 

של  "שקרן" בשבוע שעבר על ידי המנכ"ל. מה לעשות שיום אחרי זה הייתה ישיבה

ועדת ההתקשרויות בראשות המנכ"ל. עולה במפורש שההנהלה לא ערוכה כרגע 

לחתום על ההסכם עם לאטמה עקב בדיקה של עמידה בתנאי סף, עקב דוחות כספים 

שעוד לא הגיעו, כלומר מי שדייק בישיבה הייתי אני כאשר אמרתי שאני עד היום לא 

ית, ולא יעזרו הפלפולים שמעתי מההנהלה אור ירוק לכך שהיא רוצה את התכנ

שהיחידה הצורכת רוצה והאלה לא רוצים. ההנהלה בשבילי זה המנכ"ל. האם 
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המנכ"ל בא לוועדה הזאת ואמר, אנא אשרו את לאטמה? אז הסיפור הוא אחר. 

 –ההנהלה עד עצם היום הזה כולל יום שני שעבר, ישיבה אצל המנכ"ל, לא אמרה 

 אנחנו ערוכים לחתום עם לאטמה. 

 השנה, השנה. :תנה גרגוראי

 השנה, כמובן. אלה פני הדברים.  :ר אמיר גילת"היו

 .2014הם אמרו, זה יבדק לגבי  :איתנה גרגור

 אבל ערן עוד בודק, הכספים בודקים. :דוד חיון

הפרוצדורה הזאת הבדיקה, עד כמה היא נפוצה?  :קובי אוז

 תוכניות? 10וכניות, ת 20כמה תוכניות עוברות בדיקה של איתנות כלכלית? האם 

 לפי המידע שנמסר לנו זו התכנית היחידה. :ר אמיר גילת"היו

זו התכנית היחידה שעוברת בדיקה של איתנות  :קובי אוז

 כלכלית.

שנייה, שנייה, לפי המידע שנמסר לנו, זו ההפקה  :ר אמיר גילת"היו

תקשורת היחידה, אבל צריך לזכור שהבדיקה באה לטענת ההנהלה על רקע פרסום ב

על רקע חוסר איתנותה של ההפקה, ופה אני דווקא חושב שאנחנו צריכים בהקשר 

 הספציפי הזה להגיד מילה טובה לסמנכ"ל כספים שגילה רגישות. 

 כמה שנים הוא בתפקיד? :קובי אוז

 .3-יותר מ :ר אמיר גילת"היו

בתוך עולם התוכניות הוא לא ראה עד עכשיו  :קובי אוז

 לבדוק אותה מבחינת איתנות כלכלית? זאת חברת ההפקה? חברת הפקה שצריך 

הוא קרא בתקשורת שהמנכ"ל של החברה אמר  :דוד חיון

שאין להם איתנות, כאילו אמרה שהיא הולכת לפשוט רגל ואז כאילו מתוך זה. הוא 

אמר, אנחנו הולכים לתת להם מיליונים אבל הם אומרים שהם הולכים לפשוט רגל. 

 . זה היה הרציונל.הכסף הזה ילך לפח

קובי, אני חושב שאם זה היה הפוך והיינו מגלים  :ר אמיר גילת"היו

עומדת באיתנות פיננסית וסמנכ"ל כספים היה פרסום שהפקה כזו או אחרת לא ש

ידע על זה ולא בדק, אני חושב שהיינו מגיבים אחרת ולכן אני אומר, בהקשר הזה 
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ריך להגיד לו מילה טובה. לגבי כל של האחריות שגילה הסמנכ"ל, אני חושב שצ

השאר זה כבר סיפור לגמרי. אני לא מדבר על מה היה לפני הדוחות הכספיים, כמה 

 זמן הייתה הסחבת עם לאטמה וכמה זמן נמשך אחרי.

זה רק אני או שיש לי תחושה שיש דברים  :קובי אוז

אושרים שהולכים יותר מהר ויש דברים שהולכים הרבה יותר לאט. יש דברים שמ

 נורא מהר ויש דברים שמאושרים נורא לאט. זה רק אני או שזו התחושה? 

 קובי, מה חדש?  נגיסט מנגשה:

 כן, דבורה. :ר אמיר גילת"היו

טוב, אז אני ברשותכם מבקשת לומר כך. כבר מזה  :דבורה הנדלר

שנים מתנהל משא ומתן עם לאטמה. פעם שעברה יוני אמר פה שהוא בעד לאטמה.  4

אמר שהוא צריך לאשר את זה חזרה בוועדת התקשרויות. בוועדת התקשרויות  הוא

לפני כמה חודשים הוא המליץ להתקשר עם לאטמה. עכשיו ביום שני הוא שוב 

המליץ להתקשר עם לאטמה, אבל עם תנאי סף שבעבר כשהוא אישר את 

 ההתקשרות עם לאטמה, הוא לא העלה את התנאי סף האלה. 

אמורה להיות תכנית צעירה? הם כבר עוד  זאת לא :קובי אוז

 מעט לא צעירים, האנשים האלה.

זה די תמוה בעיניי, זאת אומרת שפעם שעברה  :דבורה הנדלר

הוא לא התנה שום תנאי סף להתקשרות, ומנהלים איתם משא ומתן מזה זמן רב 

ופתאום צצו שני תנאי התקשרות: אחד זה הנושא הפיננסי. אני קיבלתי דוחות 

יים וראיתי שהמצב הוא מאוזן, אז אני מבקשת לדעת האם באמת המצב הוא כספ

כבר מאוזן או שהיא בגירעון ולכן אין אפשרות לתת להם לעלות לאוויר. על פי מה 

שאני קיבלתי, הדוחות מצביעים על מצב פיננסי איתן, ואני חושבת שגם המבקרת 

 בודקת את הנושא או בדקה את הנושא.

 גרעון.  אין :איתנה גרגור

חבר'ה,אנחנו לא יכולים לאשר הפקה שהנהלה לא  :ר אמיר גילת"היו

 הגישה לנו. 
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הם בדקו אם בהפקות של יואב גרוס יש גירעון  :דוד חיון

בחברה? מה זה קשור גירעון, לא גירעון? חברה יכולה להיות עם גירעון אבל היא 

 אחלה חברת הפקה. מה זה קשור?

 ל אינטרסים. אז יש פה משחק ש :קובי אוז

הרי כל הסיפור הוא סיפור מצחיק עד דמעות,  :דוד חיון

למה? הרי למה הם הלכו לעיתונות? אני מדבר עכשיו בתור אחד שהצביע נגד 

לאטמה, גם על התוכן וגם על הכסף. למה הם הלכו לעיתונות, לאטמה? כי הם רצו 

 יע לפשיטת רגל. להלחיץ את רשות השידור ולהגיד, חבר'ה, בגללכם אנחנו עוד נג

אוקי. התניה נוספת, תנאי סף האחרים שבעיניי זה  :דבורה הנדלר

 מאוד תמוה. 

בדקתי את זה. היו תנאי סף מהתחלה. ככה נמסר  :ר אמיר גילת"היו

 שנים היה מהתחלה.  5לי. 

אני מבקש שהמבקרת תבדוק האם בכל ההפקות  :דוד חיון

 ם. שני 5-בשנים האחרונות בדקו את הנושא של ה

אני רוצה להמשיך ולומר. אם בקול הקורא היה  :דבורה הנדלר

 5כתוב שהחברה שמפיקה את התכנית הזאת צריכה לעמוד בניסיון מוכח של לפחות 

שנים מלכתחילה בכלל ניהלו משא ומתן עם החברה הזו? אני  4שנים, אז למה 

לשוש הבינותי שהלשכה המשפטית אישרה את ההתקשרות עם לאטמה והחומר עבר 

חזות. אם ככה, הרי שהלשכה המשפטית כבר אישרה את ההתקשרות איתם. מה 

פתאום עכשיו חוזרים על איזה שהם תנאי סף? אם החברה לא תעמוד בתנאי זה, 

 הרי שאין אפשרות להתקשר עם החברה. 

חוץ מזה ממתי רשות השידור צריכה רק לשדר  :קובי אוז

רוצים להיות ייחודיים ואמיצים  חומרי הפקה של חברות ותיקות? אם אנחנו

ולהראות כל מיני דברים, אם חבר'ה עכשיו יוצאים מבית ספר לקולנוע, חמים על 

 שנים?  5לעשות איזה משהו, מה אשאל אותם, אם הייתם 

אגב, אישרנו, אתה היית בישיבה הזאת, אישרנו  :דוד חיון

 סרטי תעודה לא מזמן של יוצרי קולנוע. 
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 שנים?  5ז מה פתאום נכון, א :קובי אוז

למה הם הביאו לנו את זה? אמיר, אני מציע לשנות  :דוד חיון

 את הנוהל.

זה אפליית צעירים. למה  אנחנו צריכים להיות  :קובי אוז

 אלה שמפלים?

אנחנו חוסמים כל אחד חדש, במיוחד שבערבית  :דוד חיון

בית בכלל יש רק באים ואומרים לנו, אין היום מפיקים, צריך להכניס חדשים. בער

 שנים, לפי ההנהלה.  5שני מפיקים שיש להם 

 כן, נגיסט, בבקשה.  :ר אמיר גילת"היו

כל השאלות נכונות, אבל ברגע שסמנכ"ל בא  :נגיסט מנגשה

ואומר, יש לי ספק רב, הדבר הזה צריך להיבדק. אני רוצה לאשר את התכנית הזאת 

ת הזאת תרוץ. אם סמנכ"ל בתנאי שסמנכ"ל כספים יתן לי אור ירוק והתכני

הכספים בא ואומר דברים כמו שבשבוע שעבר, אני באתי בשביל להצביע לתכנית 

הזאת אבל יש לי בעיה רצינית מאוד כשסמנכ"ל הכספים בא ואומר, החברה הזאת, 

 יש לה כך וכך, למרות שקיבלנו את הדוח הכספי. 

 בשבוע שעבר הוא לא אמר כלום. :דוד חיון

למה אתה אומר לא אמר כלום? הוא אמר. זה לא  :נגיסט מנגשה

 תשובה לוועדה. אני לא יודעת לקרוא דוח כספים, נניח. אני ראיתי. 

המבקרת של הרשות בדקה את העניין והיא יכולה  :דבורה הנדלר

להגיד לך מה המצב. היא יודעת הרי. תשאלי אותה, היא פה. תשאלי אותה מה 

לשאול אותה, היא בדקה את העניין. הם  המצב הפיננסי של לאטמה. את צריכה

 נותנים ערבות בנקאית והם עולים לשידור.

 ערבות בנקאית אמורה להבטיח את קבלת המוצר.  :איתנה גרגור

 סתם מתעמרים בהם.  :קובי אוז

סמנכ"ל כספים גם הציג את זה שהיום ערבות  :דוד חיון

  שקל.  100,000-בנקאית היא בסכום מצחיק. זה משהו בסביבות ה
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מערך  5%בדרך כלל ערבות בנקאית היא  :איתנה גרגור

ערבות,  100,000מיליון, לא יתכן שמבקשים  7ההתקשרות. אם ההתקשרות היא של 

 למשל. אנחנו התרענו על זה בדוחות הביקורת שלנו. 

אמיר, אני מבקשת שנוציא מכאן איזושהי החלטה  :דבורה הנדלר

ושאנחנו מבינים שהמאזן הפיננסי שלהם הוא שאנחנו בעד העלאת לאטמה לשידור 

 איתן. אין להם שום גירעון. 

ואנחנו מביעים תמיהה על דרך המכשולים  :קובי אוז

שלאטמה עברה עד לאישור העניינים, והסחבת הבירוקרטית שהיא מיוחדת במינה. 

לא ראינו כמוה. לא נתקלנו בקורבן כזה עד עכשיו. יכול להיות שאנחנו בישי מזל 

 תי רגילים, אבל לנו זה נראה תמוה. בל

שנים,  5ולא יתכן להוציא איזשהו תנאי נוסף של  :דבורה הנדלר

 שחברת ההפקות צריכה לעמוד בתנאי זה. ניהלו איתם משא ומתן. 

בלי קשר ללאטמה אנחנו כוועדת תוכן מקדמים  :קובי אוז

ם של ניסיון לא שני 5חברות הפקה צעירות ומוכשרות ואנחנו חושבים שתנאי סף של 

מתאים לרשות הציבורית. מתאים לכל מיני רשויות שמשדרות פרסומות. אנחנו 

 צריכים להיות חממה לחברות צעירות.

 לעודד את הקולנוע הצעיר. :דבורה הנדלר

 כן, לעודד אותם. זה הכול.  :קובי אוז

אני במקום הגופים האזרחיים הייתי אומר, לאור  :יוסי דרמר

רת על מצבה של הרשות, לא הייתי מתקשר איתם. לא הייתי מה ששודר בתקשו

 משקיע שקל. 

טוב, קודם כל החלטה ראשונה אומרת כך: על  :ר אמיר גילת"היו

רקע ההחלטה להקים ועדת בדיקת עתידו של השידור הציבורי, השתנתה הנחת 

העבודה של המוסדות וההערכה עתה היא שרשות השידור תמשיך לפעול במתכונתה 

, לפחות ברובה. עתה פתוחה הדרך לשוב ולהקצות תקציבים 2014חית גם בשנת הנוכ

. כפועל יוצא מכך גם עניינה של 2014שיאפשרו לקיים לוח שידורים מלא לשנת 
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לאטמה נמצא בבדיקה חוזרת ונבחן בימים אלה. יש להביא גם את נושא לאטמה 

 לבדיקה חוזרת ולבחון אותו בימים אלה. 

תלבט איך לקבל את ההחלטה, כי פעם אחת, מבחינת תוכן אנחנו לגבי לאטמה אני מ

כבר אישרנו את זה, אז אני מוכן לקבל את ההחלטה. בואו נלך רגע בצורה מדורגת 

ומושכלת. בואו נדבר רגע רק תוכן. ועדת התוכן שבה ומדגישה את החשיבות שהיא 

על ידיה רואה לשידורי הסאטירה בכלל ולשידור התכנית לאטמה שכבר אושרה 

 בעבר, בפרט. 

ועדת התוכן מבקשת לתת קדימות לתכנית  :קובי אוז

הסאטירה לאטמה על פני תוכניות סאטירה אחרות שנמצאות בקנה. אנחנו מבקשים 

לקדם את התכנית הזאת כתכנית סאטירה שתעלה ראשונה. אם נצטרך לאזן אחר 

את היד ולקדם  כך עם תוכניות סאטירה אחרות מכיוונים אחרים, נשמח לתת לזה

אותן. אנחנו מרגישים שלאטמה יכולה להיות תכנית הסאטירה הראשונה שצריכה 

להעלות בערוץ הראשון ובכך אנחנו מבקשים לקדם את התכנית הזאת ומביעים 

תמיהה על דרך החתחתים והסחבת שליוו עד היום את הדרך של לאטמה להגיע 

 למסך. אנחנו מבקשים שזה יגמר מהר. 

אתה פותח פה פתח לבעייתיות מול הצד השני של  :דוד חיון

 המפה.

לגבי לאטמה, מאחר ולאטמה נמצאת עדיין  :ר אמיר גילת"היו

בוועדת התקשרויות, אני לא חושב שאנחנו יכולים להקדים פה את המאוחר. אנחנו 

 יכולים לבקש מההנהלה הבהרות תוך שבוע ימים לגבי עמדתה בנוגע ללאטמה. 

קש שתכריז על זה שדין החלטת ההנהלה אני מב :דוד חיון

וועדת ההתקשרויות, דינה כאי אישור לאטמה, ועל זה אנחנו עכשיו מוחים, לא אני 

ברגע שהיא  .אישית, רוב הוועדה. ההנהלה פה שמה לעצמה ולרשות ולנו מכשול גדול

 שנים, אז גמרנו. היא לא אישרה את לאטמה.  5אמרה רק 

אין סאטירה אחרת.  אז אם אין לאטמה, :קובי אוז

 כשלאטמה תעלה, נעלה את הסאטירה האחרת. זה הכול. 
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אני מציע שההחלטה תהיה כזאת: שלאור החלטת  :ר אמיר גילת"היו

ועדת ההתקשרויות ברשות המנכ"ל מהשבוע שעבר, שמשמעותה אי אישור הפקת 

ת לאטמה על ידי ההנהלה, בניגוד להחלטת ועדת התוכן המעוניינת בתכנית, מתבקש

ההנהלה לדווח לוועדה תוך שבוע ימים על עמדתה הסופית באשר לרצונה לשדר או 

 לא לשדר את לאטמה. 

אני לא רוצה שתעלה תכנית סאטירה אחרת לפני  :קובי אוז

 לאטמה. אני רוצה שקודם תעלה לאטמה.

 אני הולכת עם מה שקובי אמר.  :דבורה הנדלר

שנים,  5מרים אם זה בוועדת התקשרויות והם או :קובי אוז

 הם לא יאשרו את זה. 

האם הלשכה המשפטית אישרה את ההתקשרות  :דבורה הנדלר

 עם לאטמה?

נמרוד, אני מעלה אותך מהטלפון שלי ואני מעלה  :ר אמיר גילת"היו

 את ליאת פה.

ליאת, אני שם אותך ברמקול פה בוועדת תוכן. שואלים פה לגבי לאטמה. האם 

 טמה? זאת שאלתה של דבורה.הלשכה המשפטית אישרה את לא

 האם היא בחנה את תנאי ההתקשרות עם לאטמה? :דבורה הנדלר

את תנאי ההתקשרות, תנאי הסף וכל הדברים  :ר אמיר גילת"היו

 האלה. מבחינתכם, האם זה עבר אישור?

לא. בוא נבהיר, תנאי הסף מדווחים ללשכה  :ליאת בלום

ת ההתקשרויות על ידי גורמי המשפטית כמו שהם מדווחים לכל החברים בוועד

 התוכן. 

 אוקי. :ר אמיר גילת"היו

תנאי הסף שעלה רק לאחרונה, התעורר. הוא  - - - :ליאת בלום

 לא נבדק על ידנו. 

 אוקי, בסדר גמור. :ר אמיר גילת"היו
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זאת אומרת שיכול להיות מצב שחברת הפקה שלא  :קובי אוז

ם רשות השידור במשא ומתן ארוך עומדת בתנאי הסף על פניו מלכתחילה, נמצאת ע

 של כמה שנים מבלי לדעת שאין להם סיכוי בכלל לזכות. 

. לאטמה  - - -בקול קורא  - - -למה מבלי לדעת?  :ליאת בלום

אושרו בפעם הראשונה בתקופת כהונתו של המנכ"ל שקלאר, לא במסגרת קול 

קורא  קורא, לכן לא הייתה שום חובה לתנאים האלה. אחר כך פורסם קול

לסאטירה על ידי ההנהלה הנוכחית, ובמסגרת הקול קורא הזה לאטמה זכתה. 

לאטמה זכתה משום שבהתחלה ההצעה של הרכישה על ידי חברה אחרת, ואחר כך 

 - -הם ביקשו להחליף חברה. במקור ההצעה שהוגשה לרשות השידור, הוגשה על ידי 

יקשו לעשות החלפה בין חברות ולא על ידי לאטמה. אחר כך הגיעו גורמי התוכן וב -

 פה הזאת לא נבדקו מחדש תנאי הסף.ההפקה. במסגרת ההחל

 אז זו רשלנות קשה, ליאת. :דוד חיון

 יכול להיות שזה בתום לב.  :ליאת בלום

 . - - -מה זה בתום לב? אם צריך לבדוק תנאי סף  :דוד חיון

והם גם נבדקים על ידי גורם  - - -תנאי סף  :ליאת בלום

 יבת התוכן.מחט

שאלה פרקטית. ועדת  זו רשלנות. ליאת, :דוד חיון

ההתקשרויות של ההנהלה החליטה השבוע החלטה שלדעתנו פה, משמעותה מחיקת 

שנות ניסיון  5לאטמה. ברגע שהם החליטו שצריך שלחברת ההפקה הזו יהיו 

שנות ניסיון, אז המשמעות היא מחיקת  4מינימום וללאטמה אומרים פה, יש 

נית הזאת. שאלתי המשפטית היא כזאת: האם אנחנו כוועדת תוכן יכולים כעת התכ

להורות להנהלה להפוך את ההחלטה, זאת אומרת בפועל לעכב את תנאי הסף מאחר 

שאנחנו רוצים להכניס כוחות צעירים וכו' וכו'. אגב, עשינו את זה בפעמים אחרות, 

ם יוצרים צעירים ואף אחד כמו למשל לאחרונה בסרטי תעודה שלנדסברג הביא מש

לא קפץ ולא אמר כלום, וזה נראה כמו איפה ואיפה לכאורה. האם אנחנו יכולים 

אחרת אין לאטמה. לפי החלטת  טת ההנהלה?במקרה הזה לבוא ולחלוק על החל

 ועדת ההתקשרויות של ההנהלה, אין לאטמה. 
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ראשית, אני לא מסכימה איתך שאנחנו עושים  :ליאת בלום

פה. אני לא מכירה שום החלטה ברשות השידור שהתקבלה בניגוד לתנאי איפה ואי

 סף שהתפרסמו בקול קורא, שבו זכתה אותה הצעה. 

 אנחנו מקווים. :דוד חיון

רק אני אסביר לחברים שאני אהיה בטוח שכולנו  :ר אמיר גילת"היו

 שנים תנאי סף. במקרה הספציפי יש 5הבנו. במקרה הזה הייתה מגבלה מראש של 

שנים בניגוד כנראה  5פה בעיה, שבקול קורא הוגדר מראש חברה עם ניסיון של 

 לסרטי הדוקו, ששם לא הייתה מגבלה כזאת. כן, הלאה. 

זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי ההחלטה של  :ליאת בלום

ההנהלה, ממה שאני זוכרת, ההחלטה הייתה לאשר בכפוף לשני תנאים שאחד מהם 

- - - . 

 כתוב לאשר.  לא :דוד חיון

באישור הראשון לא היו שום תנאי סף. כשהנהלה  :דבורה הנדלר

ות, לא היו שום תנאי סף. עכשיו על השני, אישרה פעם ראשונה בוועדת ההתקשרוי

 כן.

 את מדברת על האישור לפיילוט. זה משהו אחר. :ליאת בלום

לא, לא, לא. לפני כמה חודשים. יש לי את כל  :דבורה הנדלר

בוועדת התקשרויות. ועדת התקשרויות אישרה את ההתקשרות עם  ההחלטות

 לאטמה ללא שום תנאי סף. 

אני מסבירה עוד פעם. מה זה ללא תנאי סף? אם  :ליאת בלום

הוועדה שומעת את גורם התוכן שאומר שתנאי הסף נבדקו והחברה עומדת, הלא אף 

 אחד לא ידע שהם לא עומדים בתנאי סף. 

 א דווח. בסדר. ל :ר אמיר גילת"היו

זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לאשר אותה  :דבורה הנדלר

מחדש, אנחנו צריכים לבקש עוד פעם שהם יחזרו לחברה הקודמת, שככה הם הציגו 

 את עצמם בשלב א'?
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שוועדת תוכן את אומרת בדיקת תנאי סף. לא.  :ליאת בלום

בתנאי סף, אז איך  יבואו ויסבירו האם היא עומדת בתנאי הסף, ואם היא לא עמדה

 זה שגורם התוכן יצא מנקודת הנחה שהיא כן עומדת בתנאי סף?

נכון. בהחלטה של ההנהלה מופיעה: באחריות  :ר אמיר גילת"היו

יואב גינאי להעביר לוועדת התקשרויות את תוצאות הבדיקה שעשה, שאכן חברת 

 ההפקה עומדת בכל תנאי הסף. 

שה פתוחה הדרך לאישור הפקות. לגבי אנחנו אמרנו שלאור הערכת המצב החד

לאטמה, האם זה יהיה נכון מבחינתנו ומבחינה משפטית לומר שאנחנו לאור 

ההחלטה של ועדת ההתקשרויות ברשות המנכ"ל, אנחנו מעוניינים לקבל תוך שבוע 

ים שלנו ימים דיווח מההנהלה לגבי תוצאות הבדיקה, ואז נוכל להמשיך את הדיונ

 הזאת, נכון. על ההפקה הספציפית

בעקבות העניין כן, נראה לי שזו החלטה סבירה.  :ליאת בלום

יש שם אמירות של ועדת כספים וגם אמירה שלי .  - - -צריך להביא כל החלטה 

 בנוגע לתנאי הסף. 

הרי  .ברור. כרגע מבחינתנו אנחנו לא יכולים :ר אמיר גילת"היו

 ו תיאורטית.כרגע מבחינתנהיא ההנהלה עדיין לא אישרה את ההתקשרות הזאת. 

 היא אישרה בכפוף לשני תנאים. :ליאת בלום

 כן, ברור. :ר אמיר גילת"היו

 יופי, אבל התנאים האלה לא יכולים להתקיים.  :דוד חיון

טוב, אז אני מציע שנקבל את זה כאן כהחלטה  :ר אמיר גילת"היו

וצאות הבדיקה שלנו גם, שאנחנו מורים להנהלה לדווח לנו תוך שבוע ימים על ת

עליה דווח בוועדת ההתקשרויות של המנכ"ל ואז ועדת התוכן תוכל להמשיך את 

 הדיון בנושא. 

השאלה אם יש אפשרות להקל בתנאי הסף האלה.  :דבורה הנדלר

 יש איזשהו תקדים?

 אבל זה לא יגיע לשום מקום. :דוד חיון

 לא, שהלשכה המשפטית תבדוק את העניין.  :דבורה הנדלר
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ליאת, אני מניח שהתשובה היא לא. האם יצא קול  :אמיר גילת ר"היו

 קורא עם תנאי סף?

אני רוצה להסביר. אני אתחיל בלא ואחר כך אני  :ליאת בלום

אסביר למה זה קצת טיפה יותר סבוך. ראשית, אנחנו לא מכירים בתנאי סף, בטח 

ם אנחנו לא רטרואקטיביים. זה תקדים מסוכן מאוד ואין שום משמעות למכרז א

בסוף בוחרים להתקשר  עם מי שאנחנו רוצים, שהוא לא עומד בתנאי הסף. זה 

תחום שהוא בעייתי ברמה העקרונית, בטח ברמה המשפטית. יחד עם זאת מבחינה 

ה לא  בגלל לאטממשפטית יכול להיות שבהחלט תהיה בעיה בשלב הזה להגיד ל

 - - -איך זה קרה.  - - -ה שהם לא עומדים בתנאי הסף. בבדיקה הפשוטה של זה הי

. לבוא היום ולהגיד להם, רגע, לא עמדתם - - - -, נוצר איזשהו מצב כלפי לאטמה

 בתנאי סף, אני לא בטוחה שזה נכון. אני גם לא בטוחה שזה יעמוד משפטית. 

 אוקי.  :ר אמיר גילת"היו

גם יש בעיה משפטית להגיד לחברה שאנחנו במשא  :ליאת בלום

 נתיים וחצי אחרי זה, לא עמדתם בתנאי הסף.ומתן איתה, ש

בסדר. אז הנקודה הזאת נכללת בעצם בהצעת  :ר אמיר גילת"היו

ההחלטה שהצעתי, על הדיווח של ההנהלה תוך שבוע ימים. ההנהלה תתייחס גם 

 לנושא הזה. ההחלטה הזאת התקבלה על ידי הוועדה. 

שלך לגבי קצב ההתקדמות  לסיום, רק אם את יכולה לתת לנו איזה עדכון מהזווית

 .2013בהפקות מקור, 

אני יכולה רק להגיד שאנחנו לא עושים כלום חוץ  :ליאת בלום

 מזה. 

הדברים שלך עומדים בעינם לגבי הדאגה שלך  :ר אמיר גילת"היו

 שלא נעמוד בחוק או שיש איזה התקדמות שמרגיעה אותך יותר?

י הבעתי אנאני לא אמרתי שלא נעמוד, תראה,  :ליאת בלום

. אני . אני אומרת עוד פעם, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכוליםשלא נעמוד חשש

 . - - -מאוד מקווה שנעמוד 

 טוב, תודה רבה ליאת.  :ר אמיר גילת"היו
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, אז אנחנו עיינו כולנו בתכנית העבודה. 2014אז קיבלנו את ההחלטה הזאת. לגבי 

ההנהלה. אנחנו עוד פעם בעיכוב. מה  אני לא מתכוון לפתוח כרגע לדיון בלי נציגי

שאמרה ליאת בסייפא של הדברים שלה, שהוועדה צריכה לוודא שזה לא יקרה עוד 

פעם. זה בדיוק העניין הזה. אם אנחנו נחכה עכשיו לרגע האחרון עוד פעם ונתחיל 

באיחור, אנחנו עוד פעם נמצא את עצמנו באותו פלונטר, ולכן אני שוב מצר  2014את 

שההנהלה בחרה לא להגיע לישיבה היום כדי לאפשר לנו לקיים את הדיון  על כך

כדי לקדם את העניינים קדימה, וגם במקרה הזה האחריות  2014הראשוני בלוח 

 מוטלת עליה ועל החלטתה שלא להגיע לישיבה. תודה, הישיבה נעולה. 

 ישיבת הוועדה ננעלה


