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ני פותח את ישיבת ועדת התוכן, האורחים שלנו א ר, אמיר גילת:"היו

 יציגו את עצמם. 

אני אציג את כולם: הגר קורט, יוצרת שהגישה  :רוזנווקסאורי 

למספר קולות קוראים בשנה האחרונה, עו"ד אמיר רוזנברג, שמייצג אותנו בעניין 

יגוד המפיקים בישראל, ליסקה אסא, הקולות הקוראים, אסף אמיר, יושב ראש א

חברת הנהלת פורום היוצרים וגם יוצרת שהגישה קולות קוראים שבהם בנו לדון, 

ואני, אורי רוזנווקס, יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטריים, שגם מגיש קולות 

 קוראים. 

קיבלתי את בקשתכם להופיע בפני המוסדות, ואני  ר, אמיר גילת:"היו

ועדת התוכן הוא המתאים ביותר לעניין הזה. אנחנו נשמע אתכם  חושב שהפורום של

ברצון בזמן מוקצב. אני בכוונה לא מקציב אותו, אבל יש לנו עוד הרבה נושאים, אני 

אגיד את זה ככה, יש לנו עוד הרבה נושאי אחרים היום ולאחר שתציגו את עצמכם, 

 אנחנו נקיים פה דיון פנימי שלנו. 

, אז אני אפתח ואני אגיד ככה: אפשר להגיד טוב אורי רוזנווקס:

קול קורא ואין עונה. אנחנו  מדברים פה בשמם של מאות יוצרים,  -בשורה אחת 

, נענו 2012מאות יוצרים, בלי הגזמה, שהחל מהשנה שעברה, בסביבות חודש יוני 

לקולות קוראים שאותם פרסמה רשות השידור בפומבי בתקשורת, בעיתונות, 

. עשו עבודה לא פשוטה לצורך העניין הזה, ובהמשך ליסקה והגר יוכלו באתרים שלנו

לפרט לכם, חברי ועדת התוכן, במה זה כרוך להיענות לקול קורא. עבודה שאתה 

עושה באופן וולונטרי, בכספך, בזמנך. ואנחנו כולנו ניגשנו לקולות הקוראים  הללו, 

צריך לקיים אותו. ובפועל,  אותו. צריך לקיים –מתוך הבנה, שקול קורא שמפורסם 

ועכשיו, לאורך השנה או יותר, מאז כל תחילת הדיאלוג פה, היינו פה, אמיר, איתך 

נפגשנו מספר רב של פעמים. עם יואב אני בקשר שוטף. הופענו בפני מליאת רשות 

השידור, הופענו בפני הוועד המנהל, שאני רק מזכיר שבפעם האחרונה שהיינו הופענו 

המנהל, וקיבלנו התחייבות שיזמינו אותנו מדי חודש להתעדכן בנושא  בפני הוועד

הקולות הקוראים, הבטחה שמעולם לא קוימה, וכל הבקשות החוזרות שלנו לבוא 
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חודשים,  10-לוועד המנהל, לא התקבלו. אנחנו עומדים היום במצב, שלאחר יותר מ

שלגבי המצב הזה מאות יוצרים שעבדו והשקיעו, לא קיבלו שום תשובה. זה מצב 

אנחנו נפרוט אותו ונשאל שאלות מהותיות, אבל בהתחלה של הדברים אומר שאין 

עדיין ממתין גוף אחר בארץ שיוצר שהגיש אליו הצעה שבה הוא השקיע עבודה, 

קרוב לשנה לקבל בכלל תשובה שלילית או חיובית. אין מצב כזה. אין דבר כזה 

רים שבהם דובר על ייעול התשובות וייעול בשום גוף אחר. ואחרי כל כך הרבה דיבו

הדיונים וניהול העניינים, שום דבר לא נעשה. עכשיו, אני לאורך זמן התרעתי 

בשיחות ובמיילים שהעברנו, שהמצב מגיע למצב משברי. היוצרים איבדו את אמונם, 

ומתוך כך, הם גם ... מהמכתבים ששלחנו אליכם, ואנחנו רוצים להגיד דבר אחד 

צריכים להתקיים במלואם. וזאת הדרישה  –קולות קוראים שיצאו ופורסמו פשוט: 

 - - -שלנו, שהקולות הקוראים האלה שהוגשו, יקוימו. עכשיו, אני רוצה 

שנייה, אני רק רוצה להתייחס לדברים, שלא  ר, אמיר גילת:"היו

יישארו בלי מענה, הדברים שאמרת לגבי המוסדות בעיקר. קודם כל את עמדתנו 

ם מכירים, את עמדתי אישית אתם גם מכירים. אני אגיד את זה ברור, אנחנו את

רואים בכם שותפים נאמנים לפעילות של רשות השידור ופעילות רשות השידור 

מתחדשת עם התקציבים הגדולים של הפקות מקור, וצר לי שמדי פעם אנחנו 

בתי המשפט.  נפגשים גם במקומות אחרים. אני לא מדבר על הכנסת, אני מדבר על

ואני חושב שהדיאלוג הפורה ביותר צריך להיות בחדרים האלה, וככה זה צריך 

להימשך. ולכן במקביל לפעילות משפטית שמתנהלת, אני החלטתי להיות המבוגר 

האחראי, ולקיים דיאלוג במקביל לפעילות בבית המשפט, כי אני באמת מאמין 

עי של היצירות שלכם. זה בתור שאתם צריכים להיות שותפים, ואנחנו הבית הטב

התחלה והתוצאה היא המבקש היום בוועדת התוכן, שאני חושב שהוא יותר פרקטי, 

יותר יעיל ויותר מעשי מאשר מפגשים עם הוועד המנהל. נכון שהייתה הבטחה 

כזאת, אני לא מתכחש לה. אלף, הוועד המנהל התכנס בתקופה האחרונה פעמים 

להזמין אתכם, כי לא היו ישיבות, או שהיו חגים, או ספורות, לא היה בכלל זמן 

שלא היה כלום בנושא. וגם בישיבות המעטות שהיו, היו נושאים שקשורים לנושא 

באופן ישיר או עקיף, כי אנחנו דנו בעתיד רשות השידור, ואני לא רוצה פה להיכנס 
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נחנו כבר לנושא, כולנו  יודעים איפה אנחנו עומדים. במאמר מוסגר אני אגיד שא

. המוסדות, 2013נמצאים בחודש אפריל, עם תקציב שהוא תקציב מניח רפורמה של 

מתוך אחריות, הנחו את ההנהלה לגבש תקציב חלופי, ואם הרפורמה לא תצא לפועל 

במאי נצטרך להפעיל תקציב שהוא תקציב שכבר  1-בימים הקרובים ביותר, אנחנו ב

ות לגמרי. בחדש הזה ובפורום הזה אני אינו מניח רפורמה, והמשמעויות הן אחר

יכול להגיד שכמובן אנחנו מבינים את החוק בכל מה שקשור להפקות מקור. זאת 

מצד אחד שהסכום שאנחנו צריכים  - -  -אומרת התכנית תהיה בנויה על יסוד  

בהפקות מקור על פי חוק, יושקע גם בתרחיש השני. אבל זה לא  2013להשקיע בשנת 

, כי אם אנחנו נתחיל עכשיו בצעדים כאלה, 2016, 2015, 2014ה עד אומר מה יהי

אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל. אז זה במאמר מוזכר. ואורי, לגבי הוועד המנהל, אז 

אני אומר שוב, הייתה הבטחה, אני לא מתכחש לה, אני חושב שהמפגש היום הוא 

וגם לא היה לאן להזמין  חלופי, ואולי אפילו אפקטיבי יותר ממפגש בוועד המנהל,

אתכם. אז זו התשובה לגבי הדבר הזה. כל ההערות שאמרת, ואנחנו תיכף ניגע בזה, 

אנחנו כן מנסים לשפר, כן מנסים לשנות, נוהל התקשרויות חדש, מחשבות חדשות, 

תמהיל שמחלק את התקציב של השקעות מקור, ניסיון וגם נדון בזה בהמשך 

בי תכניות ארוכות טווח ולוחות משדרים שאנחנו הישיבה, בחלק שלא תהיו, לג

בונים קדימה, וכו' וכו'. וגם פה אני אומר את מה שאני אומר כל הזמן, משחתת 

עוד פעם, אני מבין שנה באותו כיוון, אי אפשר ביום אחד להסיט אותה.  40שנעה 

אתכם, אני קראתי לכם בשביל לשמוע אתכם, אבל שוב, תבינו, זה לא משהו 

ם ככה והוקוס פוקוס, כל הבעיות נפתרו ויפתרו. זה לוקח זמן, ואנחנו כן שעושי

 - - -מנסים, לצד המודעות והחשיבות של השינוי, אנחנו גם חיים באי בהירות 

לפני שאסף יגיע אני אגיד משפט אחד. את כל  אורי רוזנווקס:

ו הדברים האלה שאתה אמרת עכשיו שמענו כבר עשרות פעמים ממך. אנחנו באנ

 לעניין אחד ספציפי, ארבעה קולות קוראים שאנחנו רוצים שיקיימו אותם. זה הכל. 

 בוא רק נרגיע את הטונים.  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לא, כי אתם  אורי רוזנווקס:
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רגע, אורי, בסדר, בוא ננסה, יש פה אנשים שלא  אסף אמיר:

פגישות, והפגישות תמיד שמעו אותנו ולא מכירים אותנו. אז קודם כל היינו בהמון 

עם רצון טוב של שני הצדדים זה נראה, ואז שנפגשנו בכנסת בזמנו, הוחלט מה 

שהוחלט על ידי ועדת הכלכלה וגיבשנו את זה, זאת אומרת אתם גיבשתם את זה 

יחד איתנו, והגענו למסקנה מה, כמה ואיך הדברים צריכים לצאת. אני הוזמנתי 

לושה שבועות, לפגישה בפורום היוצרים לפני איזה שבועיים זה היה, ש

הדוקומנטריים. אני יושב ראש איגוד המפיקים, אני בדרך כלל לא בא לישיבות 

ארבעה אנשים, כפי שנהוג, -האלה. אני הייתי בטוח שאני מגיע לישיבה של שלושה

שמחליטים מה עושים ואחר כך מזמינים את היתר. אני חייב להגיד לכם, אני הגעתי 

איש, וכשהם שאלו מי  50למראה עיני. ישבו שם  איש. אני לא האמנתי 50 וישבו שם

האנשים שהגישו לקולות קוראים, כולם הרימו ידיים. כמובן שיש הרבה אנשים 

איש, ככה, באותו רגע שהגיעו מעכשיו לעכשיו לישיבה, תאמינו  50שלא הגיעו, אבל 

כך. כששאלנו מי נענה לקול לי, אני מכיר את המאבקים שלנו, זה לא עניין של מה ב

קורא, למי מכל האנשים האלה באמת ענו לקול קורא, אני התביישתי להרים את 

היד, כי באמת, במקרה אני נמצא במשא ומתן. המצב הוא שכל כך הרבה יוצרים 

הגישו כל כך הרבה הצעות ולא קיבלו תשובה שלילית, ולא קיבלו, כמובן שתשובות 

ה, אם לצידן אין תשובות חיוביות. ופשוט זו  תחושה, אני שליליות לא היו עוזרות פ

חושב שחוקית גם הדבר הזה גם כמוסד ציבורי, אני לא יודע איך זה אפשרי ואיך זה 

ניתן, ובאמת היינו רוצים לדעת. אנחנו מבינים שלוקח זמן להזיז, ומשהו שעבד ככה 

וכך צריך להוציא במשך שנים. עדיין, קולות קוראים, מישהו יושב, מחליט שכך 

קולות קוראים, מתוכם כך וכך ימומשו, ולכן כך וכך כסף נצבע לצורך העניין הזה, 

ואז הם מוציאים את הדברים, ואז אנשים מגישים. זה יכול לקחת שבוע, זה יכול 

יכול לקחת שלושה חודשים. בסוף מקבלים תשובות. אנחנו לא נגיד לקחת חודש, 

עונים ברגע לקולות הקוראים שלהם, אבל בסופו של לכם שכל המוסדות בארץ כולם 

אנחנו נמצאים במצב שעברו, אני לא יודע כמה, שנה כבר עברה. דבר מגיעה תשובה. 

מה האנשים האלה עברו? עכשיו, אני לא נכנס לעניין הזה של כמה. זו עבודה, 

ב, השקעה. להיענות לקול קורא זה עבודה, זה מחשבה, זה לכתוב, לעבור על זה שו
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לחשוב. זה לא משהו שאתה שולח פשוט. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה זמן עבר, 

ומה זה אומר לגבי האמירה שאני  חושב שהיא נכונה וגם ההזדמנות של רשות 

על פסים אחרים, ובאמת לשתף, מעבר  לעלותללכת ו השידור בעיני זה באמת

נסה לקחת אותה מכם, לעבודה שאתם עושים בתוך רשות השידור, שאף אחד לא מ

עצמאים, אמור להיות פה את העבודה הזו שרוצים להוציא החוצה לאותם יוצרים 

 10שיתוף פעולה. אם אין אפילו  תשובה, זה לא לסנן, זה יותר גרוע מלסנן. זה 

בישיבה שנקראה איש בחדר, יושבים,  50חודשים. עכשיו, אני אומר לכם, לראות 

. זה לא סימן טוב, אני אומר לכם. זה לא סימן טוב, מהיום למחר, זה לא סימן טוב

זה לא עניין של איום. זה אומר שלאנשים באמת הגיעו מים עד נפש. זה לא יכול 

להיות. תנו לנו הסבר, בבקשה, איך זה קורה דבר כזה, בחדר הזה, כדי שנבין. כדי 

ך זה יכול שנבין מה להגיד לאנשים לפחות. כדי שנבין איך לפעול. תסבירו לנו אי

 להיות. 

על כמה   -  POINT OF INFORMATION - רק :לוי-נורית ירדני

 בלבד.  11מדובר? בנייר שמופיע לפני מדוע על 

 ?11מה  אורי רוזנווקס:

קולות קוראים שפורסמו ולא טופלו. אז אולי רק  :לוי-נורית ירדני

 תסבירו לנו על איזה היקף מדובר. 

קולות קוראים.  4ן מדברים על לא, אנחנו כא אורי רוזנווקס:

, 2012אנחנו מדברים על קול קורא לסרטים בודדים, שהוגש נדמה לי בתחילת יוני 

 20אם אני לא טועה, שבו נאמר שבקול קורא הזה רשות השידור מעוניינת להפיק 

היום סרטים בודדים. לקול קורא הזה נענו מאות יוצרים. עד  20סרטים בודדים, 

 - - -רו ארבעה סרטים אוש

 אף אחד לא נחתם. הגר קורט:

במשא ומתן, ואת כל השאר  8לא, ארבעה נחתמו,  אורי רוזנווקס:

, כאשר איש מהאנשים שהגיש, מעבר לאנשים האלה, לא קיבל 2014העבירו לשנת 

כן, לא, מה קורה איתו. מדובר על סדרות, שני קולות קוראים של  –בכלל תשובה 

דרות בנושאים חופשיים, שלכל אחד מהקולות סדרות, סדרות עיתונאיות וס
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. הפעם 2012קוראים האלה הגישו מאות יוצרים. מאות יוצרים. ההגשה הייתה ביוני 

הראשונה שזה בכלל נידון בוועדת ההתקשרויות הייתה לפני חודש ואושרה שם 

למשא ומתן סדרה אחת. סדרה אחת. זאת אומרת שיש מאות יוצרים שעבדו, ועוד 

אבקש מהגר וליסקה להסביר לכם במה זה כרוך. והקול קורא הרביעי זה  שנייה אני

פרקים לשידור  15 –קול קורא לסדרה על תולדות ארץ ישראל, שעל פי מה שפורסם 

. הקול הקורא הזה הצריך עבודה מטורפת של יוצרים. אנשים עבדו, ועוד 2015בסוף 

י ימי עיון, שני ימי עיון רגע יפרטו לכם. פורום היוצרים הדוקומנטריים ביצע שנ

בשיתוף רשות העתיקות, ורשות השידור. חודש אחרי שהקול קורא הזה הוגש, 

התברר לנו שרק פרק אחד יאושר השנה, שזה בכלל מבחינה תוכנית זה מעורר סימני 

שאלה. ואני שואל אתכם, חברי המליאה והמועצה, אתם הדירקטורים של המקום 

הקוראים האלה לדרך. איך יכול להיות שהם לא הזה. אתם הוצאתם את הקולות 

מבוצעים? עכשיו אני רוצה שהגר תסביר לכם במה הייתה כרוכה העבודה שהם 

 השקיעו, בשביל להגיש לדוגמא לקול קורא הזה, על ארץ ישראל. 

 YES-אני רוצה לתאר את זה לפני זה. אני מגישה ל הגר קורט:

שה שנים, אני לא התחלתי היום לעבוד, דוקו, אני מגישה לרשות השנייה, אני מגי

שנים, אני הרבה שנים. אין מקום, חוץ מרשות השידור, שאני לא מקבלת  10-יותר מ

עכשיו, במקרה, לטוב או לרע.  –בו תשובה, תגובה, לטוב או לרע. זה לא איכפת כרגע 

גם כשמקבלים תשובה לטוב, לא בטוח בכלל שהפרויקט יצא, כיוון שלא בטוח מתי, 

אם בכלל וכאשר נוזמן לאיזו שהיא פגישה. לא, זה התהליך. כלומר התהליך יכול ו

שנים. עכשיו, סרט דוקומנטרי, אני פה מייצגת את עצמי, אבל  5להתחיל ולהימשך 

אמר אסף, זה לא אדם אחד, זה מאות. אנחנו מאות. סרט קולגות שלי, כמו ש

אקטואלי לעכשיו. אני לא דוקומנטרי שעושים אותו, בדרך כלל הוא עכשיו, הוא 

מדברת כרגע על סדרה יזומה. אם לא מתייחסים עכשיו לנושא, מה זה אומר? 

שאנחנו נצלם על חשבוננו במאות אלפי שקלים, ועוד שלוש שנים רשות השידור 

תזמין מישהו לישיבה? זאת אומרת על מה מדובר פה? סרט דוקומנטרי צריך 

ודי. לפני כמה שנים, שכן הייתי חברת הנהלה, להיעשות עכשיו, וזה העניין, הוא תיע

אני כרגע יוצרת, דובר על פרויקטים שלאנשים ניתקו כבר חשמל, בגלל שלקח 
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לרשות שנתיים להזמין אנשים ולחתום איתם חוזים. אני מדבר על אנשים שניתקו 

להם חשמל, אני לא אנקוב פה בשמות. אז זאת אומרת שיש פה ז'אנר שהוא צריך 

ידית. זה דבר אחד. ואם אין תשובה מיידית, כאילו הוא לא קיים. אתם תשובה מי

אנחנו מזמינים אתכם להציע הצעות לסרטים בודדים, כשאתם  –לא יכולים להגיד 

לא מתייחסים לזה שהדוקומנטרי קורה כאן ועכשיו. אפשר להחרים את הרשות אם 

ו, מבחינתנו, היא לא יודעת להתייחס לנושא הזה. באמת. זה לא נגיש. עכשי

קול קורא זה רשות ציבורית. אני לוקחת את זה בשיא הרצינות. אני  –מבחינתי 

מגישה לרשות מתוך מחשבה, תקווה שיענו לי ויענו לי בזמן סביר. כל גוף אחר שאני 

 200מגישה לו עונים תוך חודשיים נניח, שלושה חודשים. לכל גוף מגישים לפחות 

כמות ההגשות. ופה זה לא קורה. זאת אומרת אין  הגשות, הרי אנחנו יודעים על

תשובות. אין תשובות. למה? לא יודעת למה אין תשובות. עכשיו, במקרה ונניח 

, נאמר 2012הצלחנו לעלות שלב, כמו שקרה לי בהגשה לקול הקורא הראשון בשנת 

-. אז כעבור חודש300, הגישו שנתיים 20סרטים בודדים ייבחרו. לא הגישו הרי  20

תגישי עוד מסמכים כיוון שעלית איזה שהוא שלב. יפה. מאז  –חודשיים קיבלתי 

. עכשיו, אם זה סרט דוקומנטרי, רבותי, 2012שמעתי משהו? אני מדברת על אמצע 

תשכחו מזה. הסרט או שהוא צריך להיות מצולם, או שאני הולכת למישהו אחר. 

חצי שנה פשוט, זהו,  אבל בכל מקרה צריכים איזו שהיא התייחסות. אי אפשר

שכחנו מכם. עכשיו אנחנו נעבור לקול הקורא הרביעי, שגם אליו עשרות יוצרים 

לסדרה שאתם יזמתם. ושוב, כיוון שזו רשות שידור, הגישו. אתם פניתם בקול קורא 

אני אומרת אנחנו מתייחסים לזה ברצינות, ואני חייבת להגיד שהנציג שלכם, מנהל 

יוצרים,  50א, ושאלנו אותו שם. היינו בישיבה הזאת מולו המחלקה הדוקומנטרית ב

משהו כזה. שאלנו אותו אם יש את הכסף והוא אמר כן. הכסף קיים. אלה שמעליו 

תצא עם הסדרה הזאת. הסדרה הזאת יצאה. עכשיו, זה היה כרוך, כיוון  –אמרו לו 

של רשות  פרקים, סדרת דגל, ככה אתם במילים שלכם, סדרת דגל 15שזו סדרה של 

פרקים זה אומר עבודה  15. 2015בסוף השידור, שאתם רוצים להקרין אותה 

משוגעת, מטורפת. אז לא מגיש אחד ניגש, אלא התאחדנו, קבוצות. שלושה מפיקים, 

חודשים עבודה  3שלושה משרדי הפקה ביחד הלכו, התאחדו לגוף אחד. עבדנו 
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אפשר בבקשה, אני מאד כועסת  אינטנסיבית, לא בפרויקט שאנחנו יזמנו. וסליחה,

כיוון שאנחנו באנו כועסים. אני השקעתי שלושה חודשים מחיי בללכת ולדבר מול 

, לשבת איתם ולתחקר אותם שעות. אנשים רציניים אנשים שהם חתני פרס ישראל

מאד, פרופסורים במדינה הזאת, דיברו איתנו, שעות. כתבו לנו. נתנו לו מצגות של 

יש לכם סדרה ברמה של תקומה ועמוד האש, ואני לא מדברת פה חומרים בשביל להג

 - - - 50-60עלי. אני מדברת פה על 

 רגע, הנימה יכולה גם להשתנות.  :יעקב נווה

 לא, אני לא רוצה. לא רוצה.  הגר קורט:

לא, אל תגררי. אל תגררי. קשה לה לדבר גם ככה.  אסף אמיר:

ל הזמן, כל רגע. אפשר להקשיב לה, זה איש כ 30אתה יודע, לא כל אחד מדבר מול 

 הכל. 

ולאחר שעשינו את התחקיר, וזה תחקיר ראשוני,  הגר קורט:

עם שמות מאד גדולים, כן? שבשביל להגיש הגשה רצינית והלכנו וצילמנו והלכנו 

בוא, נצלם אותך. זאת אומרת הטרדנו אנשים,  –ומצאנו מגיש, ואמרנו לאדם שיגיש 

את זה עבודה שכרוכה באלפי אלפי שקלים של עבודה. והגשנו הוצאנו אותם, עשינו 

כיוון שזו הייתה הרמה של הגשה שאתם ביקשתם.  בזמן, והגשנו ספרים שלמים,

וישבנו בשני ימי עיון, אחד במשרדים של פורום היוצרים הדוקומנטריים, והשני 

 -ולעמוד בדדליין, -ברשות העתיקות, שגם הצטרפו לעניין, והיינו צריכים לעמוד בדד

ליין הזה אמר שאנחנו ביטלנו  מזמננו דברים אחרים. אני אישית ישבתי מול 

המחשב שלי שלושה שבועות וביטלתי דברים אחרים, בשביל שיהיה את הדבר הזה 

חודש, חודשיים, לקבל איזו  –מודפס. עכשיו, אחרי שהגשנו את זה, אוקי, סביר 

זמן הגיעה למשרדים, לא אלינו, למשרד  שהיא תגובה. שום תגובה לא הגיעה. כעבור

של פורום היוצרים הדוקומנטריים הגיע איזה שהוא אימייל. לא, הרשות בכלל 

תעשה פרק אחד וכל השאר נראה מה יהיה. עכשיו רבותי, זה קול קורא של שנת 

. מה זאת אומרת נראה מה יהיה? קודם כל בבקשה להתייחס ליוצרים. אנחנו 2012

ו יוצרים שעובדים. אז קודם כל אם מבקשים יחס, אז בבקשה יחס. לא קירות, אנחנ

 לענות כמו בכל מכרז של כל גוף. 
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 אפשר לשאול שאלה? גלילה אלקרנאווי:

לא, רק רגע. אני אשמח לענות על שאלות. אני כרגע  הגר קורט:

רוצה לדבר, ממש באתי לדבר מהלב, אחרת לא. אני כרגע לא מייצגת גופים, אני 

יצגת יוצרים. ואלף זה הזלזול. כרגע אני מדברת על הזלזול. עכשיו, ב' אני כרגע מי

אומרת קול קורא, מבחינת כל דבר ועניין זה דבר שצריך להתבצע, אחרת לא 

להוציא קול קורא. וזה לא אחד. אחד, שניים, שלושה. אז הוצאתם אחד, הוצאתם 

רבותי, צריכים להתבצע עוד אחד? אז מה העניין? מה קורה? הקולות קוראים האלה 

היא צריכה  –פרקים  15סרטים. אמרתם סדרה  20 –סרטים  20כלשונם. אמרתם 

. אנחנו 2013צריך לצאת כבר קול קורא חדש. אנחנו באפריל  2013להיעשות. 

. אז זאת אומרת אנחנו פה מדברים על דברים מאד רציניים. 2012מדברים על שנת 

דיון. אנחנו מבקשים שהקולות הקוראים  כל מה שאנחנו מבקשים כרגע זה לא

סרטים. מספר  20צריכים לצאת  –סרטים  20האלה יתממשו, כמו שהם יצאו. 

הסדרות, הסדרות החופשיות, צריכות לצאת. סדרה צריכה לצאת. זה מה שאני 

באתי להגיד פה כיוצרת שהגישה, באמת מהלב. זאת אומרת זה מה שאיכפת לי 

 קבלו עבודה. זו מטרתנו. כרגע, שהיוצרים יעבדו וי

או לחילופין, נניח והדבר הזה לא עוזר, אז אנחנו  אורי רוזנווקס:

 חושבים שמגיע פיצוי לאנשים שעבדו. 

  זה לא מתאים.  ר, אמיר גילת:"היו

 לא נכון.  אורי רוזנווקס:

רגע, רציתי לשאול שאלה טכנית. דיברתם כל הזמן  גלילה אלקרנאווי:

. זה משהו שקרה רק לאחרונה, בשנה 2012צאו בשנת על קולות קוראים שי

 - - -האחרונה, או שזה  

 .2012-לא, זה יצא ב הגר קורט:

לא, אני שואלת, אתם אנשים שעובדים, יוצרים  גלילה אלקרנאווי:

שעובדים בשטח שנים. מדברים פה על עשרות שנים. זה משהו שהוא אופייני לרשות 

 ן היה ככה?השידור בשנה האחרונה, או כל הזמ
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לא, לא היה תקציב קודם, זה משהו שנקבע בכנסת  אסף אמיר:

 - - -לפני שנתיים פחות או יותר, ומאז התחילו  

 נקבע בכנסת להוציא קולות קוראים. הגר קורט:

  - - -זה היה גם לפני. היו שנים בעבר ש  אורי רוזנווקס:

ל רשות תקציב הפקות המקור ש 2010-גלילה, ב ר, אמיר גילת:"היו

מיליון  74 – 2012-מיליון שקלים, וב 25 2011מיליון שקלים. בשנת  8השידור היה 

 . 2012שקלים. לכן התחלנו לדבר על קולות קוראים רק משנת 

 ליסקה, בבקשה. אורי רוזנווקס:

אני מזדהה בהחלט עם כל הדברים שהגר אמרה.  ליסקה אסא:

עבודה שנדרשת. החברה שלי אני רק לא יודעת כמה ברור לאנשים מה מידת ה

הגישה לשני קולות קוראים ארבעה סרטים וסדרה. מדובר במצטבר על חודשים של 

עבודה, כי בסדרה על ארץ ישראל שהיא ייחודית במובן הזה, העוול שלא עונים 

 - - -לקולות קוראים הוא גורף. אבל הסדרה על ארץ ישראל  

 ולא מממשים.  הגר קורט:

דרה על ארץ ישראל היא ייחודית במובן כן. הס ליסקה אסא:

הזה שהיא סידרה מוגדרת. אני היום, נניח שקרה פנצ'ר, לא יודעת, משהו מוצדק 

שלא מצריך מאבק, נאמר, ומשהו לא התממש במקום מסוים, אני יכולה לבוא 

אין לי כתובת אחרת. מי ביקש ממני לעשות סדרה על ולקחת אותו למקום אחר. 

עבדנו ארבעה אנשים, והקדשנו לזה שלושה חודשי עבודה, כמעט ארץ ישראל? אנחנו 

פול טיים ג'וב, באמת. גם בתחום התחקיר וגם בתחום המנחה. המנחה שאנחנו 

בחרנו זה מנחה שכנראה מאד אהוד. אנחנו בשתי הצעות שונות. אני הגשתי גם על 

לו הוא ארץ ישראל, ואני הגשתי גם על סרטי תעודה. זה מנחה שעל יום צילום ש

שקלים. אנחנו הגשנו טריילר ערוך כמו שצריך, ברמה הגבוהה ביותר,  10,000לוקח 

בגלל ההבטחה שהייתה טמונה בצורה שאתם פניתם לקהל היוצרים. סדרת דגל 

 וסדרה שאתם עומדים מאחוריה בכל צורה שהיא. זהו. 

אולי פשוט אנחנו לא יודעים וניתנה תשובה  דובר:

 נו פשוט לא יודעים על זה? חיובית למישהו, ואנח
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לא, אם ניתנה תשובה למישהו מאחורי הקלעים,  הגר קורט:

 והרי אתם לא מפרסמים ולא מגיבים. כרגע זה מאחורי הקלעים, אתה יודע מזה?

 לא.  אסף אמיר:

 בסדר, אז בואו נראה.  ליסקה אסא:

רק נקודה אחת חשובה, שאנחנו מדברים על  אורי רוזנווקס:

אמור  –נו לא חושבים, כפי שנאמר לנו פעם בחדר הזה, שכל מי שמגיש תשובות, אנח

לקבל. זה בכלל לא ככה. אנחנו מודעים לחוקי המשחק. אנחנו מגישים מכרזים 

והצעות בכל הגופים בארץ ונדחים בחלק מהמקרים, ברוב המקרים. מעטים 

הבטחת  מקבלים. אני רוצה להזכיר לכם שמדובר בציבור של עצמאים, שאין לו לא

הכנסה, לא יכול לקבל אבטלה. אנחנו אנשים עצמאים שמתפרנסים מהאומנות 

שלנו. והזלזול העמוק שמגלים פה כלפינו, דווקא בגוף שאמור להיות הגוף, כאילו 

המגדלור של היצירה התרבותית העברית, הזלזול לא קיים בשום גוף מסחרי, רבותי, 

 - - -שב שאתם  שמתקיים במדינה הזאת. בשום גוף. ואני חו

יש לי שאלה בקטע הזה. האם אתה חושב שאתה  יעקב נווה:

יכול לדבר בשם דברים שאתה עושה באופן אישי, או בשם אותם הגופים שאתה 

 מייצג. 

 אני יכול גם וגם.  אורי רוזנווקס:

כל אחד מדבר פה ספציפית על הפקות שלו. הגר  יעקב נווה:

 - - -דיברה  

 - - -לא  לא, אנחנו אסף אמיר:

 - - -אנחנו מדברים על הפקות  ליסקה אסא:

רגע, אורי. אורי יושב ראש פורום היוצרים  אסף אמיר:

 - - -הדוקומנטריים, אני יושב ראש איגוד המפיקים. הבאנו שני אנשים שהגישו 

 -- - -אני בהנהלת הפורום  ליסקה אסא:

ש רגע, הבאנו שני אנשים כדי להמחיש את זה שממ אסף אמיר:

הגישו את הסדרות. לא אני ולא אורי הגשנו, אני בטח לא הגשתי לסדרה. אנחנו גם 
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לא מבקשים, אנחנו מבקשים שתבינו את המצב. אנחנו לא כדי שתתנו לנו או 

 למישהו תשובה חיובית. 

רגע, נניח שהשקעת כל כך הרבה כמו שאת אומרת,  יוני בן מנחם:

 ואני מאמין לך ולא קיבלו.

 ורה, קורה, זאת העבודה שלנו. ק אסף אמיר:

 זה חלק מכללי המשחק, את זה אנחנו  מקבלים.  הגר קורט:

, -רק תשובה ליוני, אנחנו מגישים כל הזמן, לכל ה :אסף אמיר

ולכולם, ואנחנו  YES-ואנחנו מגישים ל 1אנחנו מגישים לקשת ולרשת ולערוץ 

 - - -ופן קבוע מקבלים תשובות. אני במשרד שלי מקבל תשובות שליליות בא

 קיבלת גם תשובה חיובית אתה בעצמך.  יוני בן מנחם:

אני אמרתי את זה. אמרתי ספציפית, אבל אחד  :אסף אמיר

 )מדברים ביחד(מכל האנשים שהגישו? זה מביך. 

פרקים למפיקים  15פרקים.  15כאן מדובר על  אורי רוזנווקס:

סיכוי סביר. אם מאות אנשים סרטי תעודה בודדים, אנחנו אומרים שזה  20שונים, 

 נבחרים, זה בעינינו סיכוי סביר, ועל זה אנחנו דנים.  20-מגישים ו

 לא זה העניין בכלל, זו בכלל לא הנקודה.  ליסקה אסא:

אני חושב שדווקא השאלה הזו אולי מחייבת  אמיר רוזנברג:

, לא אותנו לחדד משהו, כי היא מלמדת שמשהו במה שאנחנו רוצים להעביר אליכם

מבחינתנו, כשיוצא קול קורא שלכם כגוף ציבורי, הצלחנו להעביר אותו כמו שצריך. 

  ברור שי כסף צבוע.

 תציג את עצמך.  יוני בן מנחם:

עורך דין אמיר רוזנברג, אני מייצג את איגוד  אמיר רוזנברג:

כשאתם מוציאים קול קורא כרשות ציבורית, ותסתכלו גם המפיקים ואת היוצרים. 

פרקים, יוצאים  15הקול הקורא של הסדרה האחרונה, שמדובר בה על על 

לתקשורת, וזה בסדר, אני לא אומרת את זה כביקורת, כן, שתבינו איך זה נראה 

אצלנו מבחינת היוצרים. מתחייבים לכך שהולכת להיות סדרה,  מכריזים על 

בות ההשקעה הכספית, אומרים לאנשים, כותבים בקול קורא שאתם רואים חשי
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ציבורית עליונה וניקח למשל את הדוגמא הזאת של הפרויקט העצום הזה, ומבקשים 

מאנשים להגיש ונותנים להם לוח זמנים. אותם אנשים מבחינה זאת, ברור דבר אחר 

וזה כמעט נעלה מכל ספק, זה הנחת עבודה שלנו, אנחנו לא יכולים להניח אחרת 

רור שלא יעלה על הדעת שאתם תוציאו יש כסף צבוע לדבר הזה. הרי ב –בשום אופן 

קול קורא כזה, ולא יהיה כסף. זה ברור מראש. לא שיימצא לזה תקציב. קודם כל זו 

ועזוב רגע משפטית, זה לא משפטי, קודם  –הנחה בסיסית ראשונה. אם זה לא ככה 

 - - -כל אני מדבר על 

 זה לא מכרז. יוני בן מנחם:

. הקול קורא הוא הודעה לא, לא, לא, להיפך אמיר רוזנברג:

 לציבור. אני מדבר על זה, תסתכלו במשקפיים של היוצר מה הוא עושה.

 - - -אתה עורך דין, מבחינה משפטית  יוני בן מנחם:

לא, לא, שנייה, אני לא מדבר. תראה, אני הרבה  אמיר רוזנברג:

אוקי?  שנים בתוך זה והייתי פה בהמון ישיבות, אני לא מדבר דווקא מהפן המשפטי.

אני רוצה להציג לכם איך זה במשקפיים של היוצר. אחר כך, אם ליאת תרצה לתת 

לזה זווית משפטית, או אני אחשוב שיש משהו משפטי שאני רוצה להגיד, אני אגיד, 

בסדר? אבל רק כדי להבין. אז קודם כל כשאתה פונה ליוצר כגוף ציבורי ואתה אומר 

לי את הכסף. ביום שאתה תגיש לי הצעה ואני  אתה אומר לו בזה יש –לו קול קורא 

לא מתקבל על אצטרך לבחור מתוכה אחת, יש לי את הכסף, זה ברור לחלוטין. 

הדעת, בעיני אף אחד אני מניח, שגם אתם לא תגידו שכשאתם מוציאים קול קורא 

אין לנו את הכסף. תדעו לכם, תעבדו, אבל יכול להיות שאם לא  –אתם אומרים 

 מה, לא נעשה את הדבר הזה. אז כמובן שאף אחד לא יעבוד.תהיה רפור

 אין לזה קשר לרפורמה. יוני בן מנחם:

מצוין. ברור שלא. ברור שלא. אז ברגע מצוין.  אמיר רוזנברג:

, אני יכול להגיד, מכיוון -שאתה מבין שיש את הכסף, אז אתה עושה פעולות כמו ש

מאות של אנשים, אנחנו כבר יודעים שאנחנו זה רק שתי דוגמאות אבל יש המון דוג

איזו עבודה אדירה מושקעת בדבר הזה, אנחנו מביאים לכם מצגות ועושים 

ומשקיעים את כל מה שמשקיעים ומגיעים אליכם. עכשיו, מה שקורה פה זה  שאתם 
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בסופו של דבר, הקול קורא הזה, אחרי שכל האנשים מגישים לכם, אתם מודיעים 

לא נעשה שום דבר. זה דבר פסול. נקרא לזה, אני לא נכנס  נעשה פרק אחד או –להם 

למי אשם ומה אשם, זה דבר פסול והוא בלתי מתקבל על הדעת, והיוצרים באים 

אנחנו לזה לא מסכימים. פעם פחדנו להתעמת עם רשות השידור, כי אולי  –ואומרים 

ים ואומרים, לא היו נותנים לנו עבודה והייתה נקמנות וכל זה, והיום היוצרים בא

חברה תחשבו שזה הבת שלך, הבן שלך, החברה שלך, כל אחד פה אנשים הם נציגי 

ציבור, הם יודעים, חלק בעסקים וחלק לא בעסקים, אתם מבינים מה זה. אני הולך, 

וגם לכבלים, ואני לא נותן.  2אני יש לי הזדמנות לתת גם לרשות השנייה וגם לערוץ 

מה אומרים היוצרים היום? אני חושב שזה דרך  – ואז אתם מגיעים ואתם אומרים

אגב תשובה לך ותשובה גם למה שאתה שאלת. מעבר למסר שצריך להיות בצורה לא 

הדבר העקרוני שצריך מזלזלת וכדומה, כל מה שאמרו פה, שצריך לתת תשובות, 

לעמוד לשולחן הוועדה זה מה קרה עם הקולות הקוראים הספציפיים האלה, מה 

נצבע כסף? אם נצבע כסף וכמובן, לאן הוא הלך? איך יכול להיות  קרה? האם

שאנחנו באנו ואמרנו לקולות הקוראים האלה עכשיו אין לכם, זה ירד לטמיון, נעשה 

רק פרק אחד. זה לא בא בחשבון. אסור. זה לא יהיה. מה שהתכוונו היוצרים להגיד 

יך פתרון קונקרטי לקולות לכם, שמעבר לדיונים ולזה, ומה שיהיה בעתיד וליחס, צר

הקוראים שיצאו, זה דבר אחד. אני חושב שכן ברמת פיצוי, אם אנשים לא מקבלים, 

כי אם עושים דבר כזה כן צריך לבוא להתדיין עם האנשים ולהגיד. צריך שאם 

קורית איזו דרמה והעסק הזה מתבטל, נניח שיש הצדקה, אנחנו לא אומרים שאין 

לאנשים. בוודאי וודאי כשהכסף הזה היה אמור להיות הצדקה, צריך לתת פיצוי 

צבוע. והדבר השני שצריך להיות מונח לפתחכם, זה מה קורה בעתיד עם הקולות 

קוראים. מחר תצאו עם עוד קולות קוראים. האם זה יהיה אותו דבר? האם תצאו 

 עם קול קורא בלי לצבוע כסף? האם יכול להיות שתצאו עם קול קורא ותודיעו יום

ווינו לקבל אחד? אז אנחנו מבקשים שאתם תדברו על שני הדברים. אנחנו קי

 תשובות מכם גם עכשיו, לשני הדברים האלה. 

קודם כל השלמה לחלק הראשון, אורי, נזכרתי.   ר, אמיר גילת:"היו

מה שרציתי להגיד, גם הסיכום היה בישיבת הוועד המנהל, שאם תשבו עם ההנהלה 
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עם מסמך מגובש על ידיכם ועל ידי ההנהלה. גם זה לא קרה. ותגיעו לישיבה הבאה 

זה לא תירוץ ללמה לא הוזמנתם, אני רק נזכר בעוד נדבך שגרם לדחייה, ובשביל 

לקדם בכל זאת את הדו שיח בין המוסדות לביניכם, הוזמנתם לפה. אני עוד מחכה 

 למסמך. 

 המסמך הוגש. דובר:

 - - -ל בסדר, אם יש  לא הוגש אלינו, אב ר, אמיר גילת:"היו

 - - -המשא ומתן שהתחלנו לפני שנים  אסף אמיר:

 רגע, רגע. ר, אמיר גילת:"היו

לא, העלית את זה. שהתחיל לגבי ההתקשרויות,  אסף אמיר:

משהו, אנחנו מחכים. אנחנו יודעים את הכתובת שלכם ואתם יודעים את שלנו, 

 אנחנו מחכים. כל זמן. 

. כל ההקדמה הארוכה שלי הייתה על כללי, בסדר ר, אמיר גילת:"היו

קטעתם אותי לפני שהגעתי לנושא של הקולות הקוראים. הקולות הקוראים במקרו. 

זה נושא שאנחנו, לא בחלק שאתם תהיו נוכחים בו,  מתכוונים לבדוק אותו כדי 

לראות, כי יש פה כמה דברים שמסתנכרנים ביחד, זה התקציב של רשות השידור, 

חליטו עליו המוסדות, והקולות הקוראים שפורסמו. אז אנחנו בינינו התמהיל שה

נצטרך לעשות איזה סדר בין ההנהלה לבין המוסדות בעניין הזה. אז אני אומר לכם, 

 - - -נקודתית ההקדמה לא קשורה למה שאנחנו נדון  

סליחה, רק אם אתה יכול להבהיר את זה. הקשר  אמיר רוזנברג:

 את הנקודה הזאת.  –כיוצאים בקול קורא האם  –ב בין הקול קורא לתקצי

 את זה אנחנו נעשה בנושא פנימי שלנו.  ר, אמיר גילת:"היו

לא, שנייה, אני אגיד לך מה הקושי שלנו. הקושי  אמיר רוזנברג:

שלנו הוא שברגע שקשורים את זה, ולזה אם תוכל להתייחס, שכשקושרים את זה 

מרגע הפתיחה והיציאה לקול קורא, אז זה לאיזה תקציב כללי ומנתקים את זה 

היחס בין קול לתקציב.  –מנתק אותנו מהדיון העקרוני. זה בסדר שיהיה דיון עקרוני 

מה עם הקולות הקוראים האלה כשיוצאים? אתם צובעים, יש איזה דיון שיודעים 

 שנותנים את התקציב? יש אותו? מה קורה עם זה באופן שזה יוצא.



 
 ועדת תוכן –רשות השידור 

21.4.2013 17 

  אני לא אענה לך כרגע. :ר, אמיר גילת"היו

אבל אין מצב, אני לא יכול לתאר מצב, ואני מעריך  אסף אמיר:

 - - -שגם אתם  

 אני שמעתי אתכם בקשב רב. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אבל אני שואל  אסף אמיר:

 רגע, רגע, שמעתי בקשב רב.  ר, אמיר גילת:"היו

שאול את זו גם שאלה שחברי המליאה צריכה ל אורי רוזנווקס:

 עצמם.

 אורי, תן לו לענות. :ליסקה אסא

יש דברים שנייה רגע. שמעתי אתכם בקשב רב,  ר, אמיר גילת:"היו

שאני רוצה להגיד בדיון פנימי ולא בדיון הזה. אנחנו כן, קודם כל גם אנחנו, שמעתם 

מגלילה, קולות קוראים זה דבר חדש ברשות השידור. גם אנחנו, גם המוסדות האלה 

ללמוד, להפיק לקחים ו את הנושא של קולות קוראים בעבר. גם אנחנו צריכים לא חי

ולראות אם צריך לתקן, אז נתקן. כמובן שההערות שאמרתם לגבי גוף ציבורי, 

תשובות וכו', וכו', יותר קל לי לענות לכם. כן, בבקשה, חברי הוועדה. קודם אולי 

 - - -לבנטי ל התייחסות ההנהלה, ואז נתחיל את הדיון. רק מה שר

 בדיון הפנימי.  יוני בן מנחם:

 בסדר. ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אבל יוני, אפשר לדעת, כשאני אומר  אסף אמיר:

אתה רוצה לשבת בפגישה איתנו, נשב ונראה לכם  יוני בן מנחם:

 - - -את הכל. אנחנו לא 

לא, מה שאני שואל, כשאני רואה קול קורא ואנחנו  אסף אמיר:

ל גם נותנים שירות לאנשים שחברים בארגונים ואנחנו מפיצים את זה בדרך כל

'אנספק' מה שנקרא בתחום. אני לכולם. אני יודע שכשאני מכין את ההצעה שלי, אני 

מהמר, כי לא בטוח שאני אקבל. אני משקיע ולא בטוח שאני אקבל. יכול להיות 

אבל אני יודע שמישהו  שאורי יקבל או מישהו אחר. לא בהכרח אני אקבל, זה ברור.

 - - -יקבל. אבל אם אתם אומרים לי שכשיוצא קול קורא לא ברור שמישהו יקבל 
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 לא, לא, זה לא נכון.  יוני בן מנחם:

אז זה כמו על קופסת סיגריות. צריך סימן אזהרה  אסף אמיר:

 על הקול הקורא הזה. 

ר, אני אגיד לך את זה, אני איאחז בתשובה של אמי יוני בן מנחם:

שזה הכל קשור לתקציב ולתמהיל וכל הדברים האלה שאמר לך אמיר. זה לא כל כך 

 פשוט ובהיר כמו שאתם חושבים.

 אז רגע, אז אני, זו הזדמנות פז לדבר עם  אתכם.  אסף אמיר:

רגע, אני עונה לכם. לרשות השידור יש עוד מקורות  יוני בן מנחם:

חוץ מזה, אתם יודעים היטב תוכן, מעבר לקולות הקוראים, מסכים איתי? 

שהקולות הקוראים זה רק אחד המסלולים של ההתקשרויות. יש גם מסלולים 

אחרים של התקשרויות. היו גם מסלולים שאנשים יכולים לבוא לרשות השידור 

 - - -ולהציע 

 אבל הם חצי. :אסף אמיר

רבותי, אני מסביר לכם, אני עונה לכם. אנשים  יוני בן מנחם:

 - - -וא ולהציע, יוצרים יכולים לבוא ולהציע לרשות השידור יכולים לב

 מחוץ לקולקטורים, ידוע. אסף אמיר:

. אז אם יש לכם משהו 50%-מחוץ לקולקטורים, ב יוני בן מנחם:

 - - -כל כך בוער, שהוא טוב מבחינת התוכן, אתם יכולים להגיש אותו 

דברים לא, אבל אנחנו באנו הנה, תראו, יש המון  אסף אמיר:

לדבר עליהם, באמת, אבל באנו לדבר על קולות קוראים. כלומר יצא קול קורא. 

 - - - 50%-במובן הזה הוא בתור ה

 אני חושב שהבהרתם בצורה ברורה.  ר, אמיר גילת:"היו

רגע, אני חייבת להבין, סליחה, אני חייבת לשאול  גלילה אלקרנאווי:

 - - -את השאלה. מה שאני שמעתי פה 

אם אתם רוצים לבוא לדיון פרטני, תבואו  ן מנחם:יוני ב

 - - -להנהלה, נשב איתכם. אתם גם מקבלים בדיוק כל שנה איזה הפקות מקור 
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חברה, רק לחדד משהו אחד, ואז אני אגיד את  אמיר רוזנברג:

הדבר המשפטי גם לליאת וגם לחבר המליאה. לחדד משהו אחד, כי אני מכבד ואמיר 

השיב על זה פה, ושזה כן בשיח הפנימי. כן להתייחס אמר שהוא מבקש לא ל

נקודתית לשאלה האם כשיוצא קול קורא, ואני הבנתי שלא תתנו לנו על זה עכשיו 

אבל כן אם יוצא פה, ואני מאד מכבד את זה, אמרת את זה במפורש, ונכבד את זה. 

וגם  STUMקול קורא, אם הוא יוצא עם כסף צבוע, כי זה דבר שמבחינתנו זה גם 

הגיוני וגם לא יכול להיות אחרת. ועכשיו הדבר המשפטי. הדבר המשפטי, וזה אני 

אומר לליאת, גם לדיון פנימי אצלנו, אבל אני חושב שתיקחו את זה בחשבון. 

היוצרים כן, קודם כל וודאי שהם רוצים לגמור את זה בשיח ולהגיע להבנה וכל זה. 

קורא צבוע בכסף, האם כאשר  האם קול –אבל את השאלות העקרוניות האלה 

קורה דבר כזה כן צריך פיצוי, מה קורה עם הנוהל של הקולות הקוראים. הם כן 

רוצים וחושבים שצריך לשים לזה סוף  ולהביא את זה להכרעה שיפוטית. זאת 

אומרת להבין, כשאתה יוצא עם קול קורא בצורה הזאת, יצאת עם הקולות 

אנחנו רוצים לשבת, יש לנו גם איתך ניסיון  הקוראים בעבר. בהנחה שלא נסתדר,

וגם ניסיון טוב, ולפעמים פחות טובים מאנשים אחרים, אבל אפשר להגיע. שיח זה 

הכי טוב. קחו בחשבון את זה שהסוגיות, השאלות העקרוניות האלה, כן אנחנו 

רוצים להביא אותן לאיזו שהיא התדיינות, בין פנימית ובין משפטית בסופו של דבר, 

שגם לעבר, אבל גם לעתיד יש מסלול של קול קורא, שאנחנו יודעים בדיוק כדי לדעת 

  איך הוא מתנהל, שיהיה לנו את הביטחון שאנחנו זקוקים לו.

אני אענה ממש בקצרה, כי אני באמת חושבת  ליאת בלום:

שחייב להיות פה דיון מעמיק, פנימי, גם עם המוסדות וגם בהנהלה, לפני שמוציאים 

ות. אבל ברוח המשפטית, אני מזכירה שקול קורא זה נוהל פנימי שהרשות תשוב

יצרה. מה שקרה כאן זה תהליך של שנה, שבו אנחנו באנו בהידברות ואמרנו שאנחנו 

רוצים לפתוח את זה, ורוצים להגיע לכל מרחב ומגוון היוצרים, ובסוף אתם באים 

לא נענים לקולות הקוראים תקשיבו, אתם  –אלינו היום, בסוף התהליך, ואומרים 

 - - -שלנו, אז אנחנו רוצים פיצוי. אם נסתכל על זה 
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 -לא, לא, אנחנו רוצים את הפרויקטים. לא רוצים  אסף אמיר:

- - 

ליאת, רגע, סליחה, ליאת סליחה רגע, משהו  ליסקה אסא:

 בהגדרה. 

 - - -אתם  שנייה, רגע, אני אסיים ואז :ליאת בלום

 צוי זה באמת דבר שולי. ליאת, פי אסף אמיר:

 - - -שאתם ... ככה ראשית, אני שמחה  ליאת בלום:

כן, מה שחשוב זה הפרויקטים, והמסך חשוב. בואו  אסף אמיר:

 לא נשכח מה חשוב פה. המסך חשוב פה .

 - - -גם לנו הפרויקטים חשוב, אבל  ליאת בלום:

 וגם המסך.  יוני בן מנחם:

קרו הרבה  2013-ל 2012 ביןובטח המסך, אבל  ליאת בלום:

דברים, ואמיר בטח יכול לדעת שרשות שלטונית צריכה לבחון את ההחלטות שלה 

בנסיבות מסוימות, בנימוקים שיירשמו. רשות השידור לא בחרה שלא להיענות 

, וזה לא סתם. 2012לפרויקטים האלה סתם. רשות השידור עברה תהליך בין 

הייתה צביעה מסוימת, היה רצון מסוים,  2012-המועדים כאן הם מאד חשובים. ב

ההנהלה נדרשה לתמהיל שוועדת התוכן קבעה,  2013הייתה כוונה מסוימת. בשנת 

קולות קוראים,  50%-נדרשה לחלוקה של ז'אנר סוגה עילית וסוגה רגילה, נדרשה ל

 המון חיתוכים, טבלאות אקסל מפה ועד להודעה חדשה. 

 חשבון העבר.אסור שזה יקרה על  אמיר רוזנברג:

 - - -שנייה, בסדר. אז אני אומרת, זה  ליאת בלום:

זה הדיון הפנימי. אסור. יצאתם עם קולות  אמיר רוזנברג:

 קוראים, ליאת? רגע, יצאתם עם קולות קוראים?

אבל גם היום וגם ... שייעשה דיון מעמיק. אנחנו  ליאת בלום:

 - - -רק מבקשים  יודעים להתמודד גם עם טבלאות אקסל מסובכות. אנחנו

 אוקי, בטוח. יצאתם אבל עם קולות קוראים? אמיר רוזנברג:
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אני רק מבקשת, האיום המשפטי לצד הניסיון  ליאת בלום:

להידברות, הוא בעייתי. אנחנו בהידברות אתכם. אנחנו נפגשנו לפני חודש עם בכירי 

והראויה. נציגכם ונפגשנו אצלכם. אנחנו באמת מבקשים למצוא את הדרך הנכונה 

 - - -אני חושב שאי אפשר לבוא לגוף כזה 

ליאת, סליחה, בתור מי שהיה פה בהמון שיחות  :אסף אמיר

 - - -איתך, המון פגישות 

וגם בפגישה האחרונה אנחנו ביקשנו מכם את  :ליאת בלום

נושא נאותות ההפקה והעלויות להביא למליאה. זאת אומרת יש הידברות. אנחנו 

 - - -ם, אנחנו רוצים ש כהנהלה אמרנו לכ

אבל ליאת, פה אני חייב להגיד לכם, תבינו את  אסף אמיר:

העניין הזה. אנחנו ואורי ואני באנו להמון פגישות, ועוד חברה, ובמאים ותסריטאים, 

בפגישות כאלה ואחרות, ותזמינו אותנו ואנחנו תמיד נגיע. אנחנו צריכים בסוף 

איש שיושבים שם, והם לא  50הזאת ורואים לחזור בכל זאת, כשאני נכנס לישיבה 

מאמינים שלא ענו להם אפילו, אני לא יכול להגיד להם שאנחנו בהידברות. מי אני 

שאני אגיד להם שאנחנו בהידברות? אני מנסה להגיד להם שאנחנו בהידברות, הם 

ומודיעים אומרים לי אוקי, אתה בהידברות, בהידברות ואנחנו לא מקבלים תשובה, 

 - - -פתאום   לנו

 הבהרתם את העמדה שלכם.  ר, אמיר גילת:"היו

אני חייבת, אני רוצה לומר משהו בהתייחס למה  ליסקה אסא:

שאת אמרת, שזה נראה לי קצת, הטרמינולוגיה היא לא מקרית. כשאת אומרת 

 הקולות הקוראים שלכם, זו טעות. זה הקולות הקוראים שלכם. 

 לא, ההפקות שלכם.  ליאת בלום:

 - - -לא, את אמרת הקולות  ליסקה אסא:

היה תכנון  2012... שלנו, אבל אני הבהרתי שבשנת  ליאת בלום:

 - - -  2013ללוח שידורים. בשנת 

 - - -סליחה, ליאת, אני רוצה להגיד לך  ליסקה אסא:

 רגע, רגע, אנחנו לא נצעק. לא, אנחנו לא.  אסף אמיר:
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להגיד. כל מה שאת  ליאת, סליחה, אני חייבת ליסקה אסא:

 –אומרת זה יפה מאד, תדברו בחדרי חדרים מה שאתם רוצים. אני רוצה להגיד לך 

אותנו זה לא מעניין. הוצאתם קולות קוראים, לא מעניין אותי מה קרה אצלכם. 

אתם צריכים לעמוד מאחוריהם ולעשות אותם, רבותי. המטרה שלנו, למה אני 

ענו מים עד נפש מההתנהלות, ומהעובדה שזה באתי לפה? להגיד לכם שהיוצרים הג

 לא נעשה.

כן, חברי המליאה במסגרת הדיון הפומבי, ואחר  ר, אמיר גילת:"היו

 כך נעבור לדיון פנימי. 

, גם הגעתם אלינו עם 2004-אני זוכר אתכם מ עאטף כיוף:

 כמעט אותן בעיות. אני אישרתי, ובאמת אין לנו כוונות לא טובות. היוצרים זה גוף

חיוני לרשות השידור. בלי היוצרים אין לנו מסך. אין לנו דברים באמת. אבל לא 

הייתה שום כוונה כדי באמת לא לקבל את כל הקולות הקוראים. היו קולות 

קוראים, ואתם אמרתם, התבטאתם עכשיו, שחלק מהם טופל וחלק אחר לא טופל. 

עוניינים מאד אנחנו עברנו, כפי שאמרה ליאת מהלשכה המשפטית, אנחנו מ

שליוצרים יהיה חלק גדול ברשות השידור. בלעדיכם, אמרתי. ועברנו כל מיני בעיות 

ה בוועדת מבחינת לוח השידורים, אם זה בוועדת התוכן לשידורים בעברית ואם ז

התוכן לשידורים בערבית, שאני יושב ראש המדיה שלהם, ובאמת גם לא ידעתי, 

 תחתית או רגילה.  –ומה סוגה  אפילו תתפלאו לשמוע, מה זה סוגה,

 ועכשיו? כי לנו זה כבר לא ברור.  :אמיר רונזווקס

אנחנו מעוניינים בשיתוף פעולה ואני חושב  עאטף כיוף:

שההנהלה והמוסדות מעוניינים בשיתוף פעולה איתכם, והבעיה הזו לדעתי, אפשר 

ינים בשיתוף לפתור אותה. היא בעיה טכנית, יותר מאשר שאנחנו לא. אנחנו מעוני

 - - -פעולה. גם כן לעודד אותנו 

 הכדור בידיכם. אתם יכולים לפתור את זה בקלות.  אורי רוזנווקס:

תשמע, אין דבר בקלות. הכל עובר כל מיני שלבים,  עאטף כיוף:

ואמר המנכ"ל גם, בקולות האלה אנחנו מוכנים לתת לכם את התשובה המתאימה 

עליהם בדיון פנימי בתוך הוועדות של רשות למה שהיה מתרחש. יש דברים שדנו 
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השידור. אני מברך כל שיתוף פעולה עם היוצרים, ואני חושב שאנחנו גם, יש לנו 

 עניין מאד מאד חיובי בשיתוף פעולה.

 אני אגיד דבר אחד.  אורי רוזנווקס:

 בוא נשמע אותם.  ליסקה אסא:

ות דבר אחד. אתם כדירקטורים יש לכם אחרי אורי רוזנווקס:

אישית וציבורית בעניין הזה, ואנחנו נדע לפנות גם אליכם בעניין הזה. האחריות 

 אחריות. שלכם, אתם הוצאתם קול קורא, אתם מפקחים על הגוף הזה, יש לכם 

 )מדברים ביחד(. - - -... עד הסוף. התהליך  ליאת בלום:

 דוד, בבקשה.  ר, אמיר גילת:"היו

א המצאה של הקדנציה הזו. היה קול קורא זה ל לוי:-נורית ירדני

 בעבר קול קורא. 

  ברור, ברור.  דוברים:

אז מה היו ההליכים? אני לא זוכרת שהייתה  לוי:-נורית ירדני

ישיבה כזו סוערת. אז אולי לא הייתי שם. אבל היו קולות קוראים גם בעבר, ואיך 

 - - -נהגו, ולא 

י יכול להגיד לא, לא קרה. לא קרה שלא נצבע, אנ אמיר רוזנברג:

 לך. 

לא בשבילך, אבל ההיסטוריה לא התחילה  :לוי-נורית ירדני

 בקדנציה הזו. 

אבל יש תשובות. לא קרה שיוצא קול קורא ולא  אמיר רוזנברג:

 נצבע לו כסף. 

 בעבר היה אחרת? לוי:-נורית ירדני

 כן. אמיר רוזנברג:

  - -רגע, מה שאמרתם, בואו נעשה  ר, אמיר גילת:"היו

אולי זה לא קורה עכשיו, יכול להיות שזה לוקח  אמיר:אסף 

 זמן. 
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בדיוק. אני ניסיתי להסביר את זה, ... את  ליאת בלום:

הרזולוציה, כי ביקשנו לקיים דיון פנימי. קרו הרבה דברים בדרך. אף אחד לא אמר 

 שזה לא נצבע. 

טוב, כמו שאמרתי קודם, אני משמש גם כיושב  :דוד חיון

ים ויושב ראש ועדת ההתקשרויות של כל התקשרות שהיא מעל ראש ועדת הכספ

שקלים של המליאה, אבל אני מדבר עכשיו בשם עצמי, אוקי? יכול להיות  250,000

שאני אשזור פה ושם איזה שהן החלטות שאנחנו קיבלנו בוועדות שאני עומד 

שיש  בראשן, שכדאי שתדעו אותן. זה לא סודות. אנחנו פתוחים לציבור ואני חושב

דברים שכן צריך להגיד לכם עכשיו, ואני הרבה דברים הולך להגיד בדיון פנימי, אבל 

חלק מהדברים אני מרגיש נוח להגיד כאן. אז קודם כל, אם אכן נכונות הטענות 

שלכם, שאתם לא מקבלים תשובות, אני חושב שאנחנו צריכים לטפל בזה ברמה 

זה. זאת אומרת זה מצב שהוא בלתי הדחופה ביותר, ואני נטפל בזה בדיון אחרי 

נסבל והוא לא יימשך. זה אני יכול להבטיח לכם ברמה האישית. בנושא של גיוון, 

אני קורא לזה גיוון מפיקים, זה מטבע לשון שאני משתמש בה, לנוכח העבר 

וההיסטוריה של הרשות, אני כל הזמן חוזר ואומר בכל דיון, שצריך לגוון יותר ויותר 

, בהיותנו גוף ציבורי. ואני חושב שאתם צריכים להתעודד מזה, שזו את המפיקים

שקל, לראות  250,000מדיניות שגם החלטנו עליה בוועדת ההתקשרויות של מעל 

כמה שיותר גיוון מפיקים, וזה אפילו הוחלט. הייתה עוד החלטה שקשורה לזה 

 - - -עוד נושא ש בישיבה האחרונה בנושא. 

שואל בתור מפיק, ברמת האחוזים? כי  סליחה, אני אסף אמיר:

 - - -אתם  יודעים שברשות השנייה אנחנו מדברים על 

 - - -אנחנו עוד לא הגענו לרזולוציה הזאת, אבל  דוד חיון:

 אנחנו בעד כמובן, שכמה שיותר מפיקים יעבדו.  אסף אמיר:

ביקשנו להכין איזה שהם נתונים פנימיים בנושא,  :דוד חיון

נושא נוסף שאני עמדתי עליו כמה פעמים ואני עוד עומד ל החלטות. ואחרי זה נקב

עליו, אין עדיין החלטות פורמאליות, אבל זה נושא של לפרוש את הקולות הקוראים 

לתקופות, לרבעונים. זאת אומרת לא לקחת את כל הקולות הקוראים ולגמור אותם 
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יותר ויותר מפיקים, בתחילת שנה או בשנה לפני זה, אלא לפרוש אותם, ואז לתת ל

הזדמנות שאם הם לא נכנסו ברבעון הזה, אז אולי ברבעון הבא ואחריו. זאת אומרת 

שיש אופק שהוא רציף. אז אני חושב שזה נושא גם שיכול לסייע בידיכם. תיכף, חוץ 

מהסוכריות יש גם מקלות בסוף, תיכף נגיע לזה. אני מסכים איתכם, ושוב אני מדבר 

לשון של אמירה, שאין מצב, אני לא יודע אם אני מביע את  ברמה האישית, בכל

שאנחנו נוציא קולות קוראים ואין דעתם של כל החברים פה, אבל אין מצב 

בשנה תקציבים צבועים. ואם זה לא יהיה בשנת התקציבים הקרובה, אז זה יהיה 

אחרי זה, או בשנתיים אחרי זה. אין מצב. אני לא מדבר עכשיו גם על הנקודה 

המשפטית, אני מדבר עכשיו ציבורית, אוקי? עכשיו, נושא אחר שאני רוצה לפנות 

וזה הנושא אליכם מבחינת המקל, וזה נושא שאני גם צועק עליו בכל ישיבה וישיבה, 

שיאפשר לכם, אני מדבר לכם גם כארגונים יציגים וגם כמפיקים, וזה נושא שיאפשר 

 דת עלויות. ליותר חברים שלכם להיכנס לרשות. וזה הור

 בוא לא ניכנס לזה עכשיו.  אורי רוזנווקס:

הקשבתי לך כשדיברת, נתנו לך להגיד את מה  דוד חיון:

 דעתי האישית אמרתי. שאתה חושב. זו 

, אורי, אני אומר לך, חשוב לשמוע. חשוב אורי :אמיר אסף

 לשמוע. חשוב מאד לשמוע.

יותר  אתם רוצים לקבל יותר הפקות, אתם רוצים :דוד חיון

גיוון מפיקים, אז בבקשה, גם בנושא של העלויות. אני לא מדבר עכשיו על מצוקה 

תקציבית, אני בכלל לא שם. יש תקציב צבוע מראש, אנחנו מחויבים לפי חוק, ואם 

נוכל, תאמינו לי, אנחנו גם נגדיל אותו. ניקח ממקומות אחרים אולי שלא מספיק 

 יותר מהחוק. הלוואי שנגיע למצב הזה. חיוניים ונעביר להפקות, נעשה אפילו 

אתה יודע שאנחנו המדינה הזולה בעולם להפקת  אורי רוזנווקס:

 סרטים והפקת סרטים דוקומנטריים. 

 על זה יש לי ויכוח.  דוד חיון:

 דוד, תסיים רק את הנקודה, כי זה גולש.  ר, אמיר גילת:"היו
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רים, אז הנה, אני מסיים, נכון. אבל אם כבר מדב :דוד חיון

 מדברים על הכל. 

 תדבר על העלויות בוועדת כספים.  ר, אמיר גילת:"היו

 אין בעיה.  דוד חיון:

 - - -אני אשמח לדבר איתך על זה, כי יש  אורי רוזנווקס:

אז נדבר על זה. אני רק זורק לכם חכה. אני חושב  דוד חיון:

-יים שמוגשים לשחשוב מאד שתשימו לב לנקודה של העלויות, שסרטים דוקומנטר

שקלים, ואני לא סתם נקבתי  300,000-שקלים, אולי אפשר לעשות אותם ב 400,000

בסכומים האלה. אני רוצה להבטיח לכם, ככל שזה תלוי בי ובוועדות שאני עומד 

בראשון, תהיה התייחסות ותשובה לכל טענה וטענה שהשמעתם ושתשמיעו גם 

ם התייחסו גם למסמכים שאתם בעתיד ואני חושב שחלק מהדיונים שהיו, ג

הוצאתם וקיבלנו וקראנו  אותם, וגם לדיון הקודם שהיה במליאה שנכחתם, ולדעתי 

 רובכם הייתי. זה מה שיש לי להגיד.

רק הערה קטנה, אני רק רוצה להגיד לך שכשראינו  אסף אמיר:

את נאותות ההפקה שהרשות הגישה לנו, דבר ראשון שכל ארגון, והיינו יחד עם 

אפשר להוריד  –ובדים והשחקים והבימאים והתסריטאים, דבר ראשון אמרנו הע

מלמעלה איזה אלפיים שקלים לדקה, כי יש שם סכומים אסטרונומיים שלא צריך. 

זה דבר ראשון שאמרנו. מי ישב איתנו בישיבה? אפשר להוריד מלמעלה, אפשר 

אפשר לחסוך.  בטח –לחתוך מלמעלה. מלמטה לחתוך זה לא המקום, אבל מלמעלה 

 אף אחד לא רוצה לבזבז כסף סתם.

טוב, בואו לא נפתח את זה פה, כי אני רוצה  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -שהחברים 

אנחנו נשמח לדבר איתך באופן יסודי על העניין  אורי רוזנווקס:

  - - -הזה, כי יש פה עניין מהותי. בסופו של דבר הרשות רוצה להיות אטרקטיבית 

 נעשה ישיבה בנפרד. דוד חיון:

 ולהביא את היוצרים הכי טובים שיעבדו אצלה.  אורי רוזנווקס:
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גם אתה אמרת שהנושא הוא הקולות הקוראים.  ר, אמיר גילת:"היו

 כן, נמרוד. 

קודם כל אני מודה שחורה לי לשמוע את תמונת  נמרוד לב:

דדים, לפי מה המצב הזאת, כפי שהיא מוצגת. אני חושב שיש כוונות טובות משני הצ

שאני יודע ומה שמוכר לי. אני חושב שיש איזה משהו בתהליך שלא עובד טוב. משהו 

כל מיני טענות, גם אתם צריכים להיות  יותר ברורים, הרבה בהתנהלות. אני שומע 

יותר ממוקדים. זאת אומרת הטענה היא מאד כללית. אתם צריכים להגיד, צריכים 

ה. אני חושב שהרשות היא ... כולם מבינים את זה. להגדיר איזה שהוא תהליך עבוד

המוסדות מאד בעדכם. אנחנו ניהלנו דיונים, אנחנו רוצים שאתם תהיו מרוצים. 

אני חושב שיש צורך מאד דחוף, במה שנקרא אתם כיוצרים צריכים להיות מרוצים. 

גיד לשבת על המדוכה עד שייצא עשן לבן, להגדיר צורת עבודה, התנהלות ברורה. לה

קול קורא יוצא, צריך לקבל תשובה כך וכך, צריך כך וכך זמן. זה גם דברים  –

שאנחנו דיברנו עליהם. גם לנו זה לא לגמרי מובן בינתיים. צריך להגיד אחת 

לשלושה חודשים, מקבלים פירוט מדויק, יושבים, איפה נמצא כל קול קורא, אושר, 

ממש תשובות ברורות. אני חושב  לא אושר, באיזה מקום במסלול הוא נמצא. לקבל

שזו אחריות של הרשות, זו אחריות של המוסדות להגדיר את אופן העבודה ואת 

התהליך. אני חושב שזה דבר שהוא מאד חשוב, וצריך אותו מאד בדחיפות. נורא 

נורא חשבו שתהיה שקיפות. חסרה לי שקיפות. אני מודה שגם אני לא מספיק מבין 

 - - -הקוראים, מה ההבדל בין ה איפה עומדים הקולות 

 בסדר, בסדר, תשאיר את זה לדיון הפנימי.  :היו"ר, אמיר גילת

לא, אני רוצה להגיד. מה ההבדל בין המסלול של  נמרוד לב:

הקולות הקוראים לבין המסלול הישיר. גם פה יש איזו שהיא בעייתיות. העליתי את 

להיות הרבה הרבה יותר זה כמה וכמה פעמים. אני חושב שהדברים צריכים 

קים מבחינת תהליך, מבחינת זמנים. אני חושב שצריכה להיות, וזה מוגדרים ומדוי

מה שאני אומר, השורה התחתונה צריכה להיות תקשורת רציפה בפורום כלשהו, 

שאנחנו נגדיר, בין המוסדות, ההנהלה והארגונים. זאת השורה התחתונה. ודבר 
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רוצה לומר, בתוך כל התהליך הזה צריך לזכור גם, אחרון, הערה אחת נוספת שאני 

 ותקנו אותי אם אני  טועה, שיש גם יוצרים שלא נמצאים בארגונים שלכם. 

 הם מיוצגים.  אסף אמיר:

 חברים.  500-אין הרבה. בפורום היוצרים ה... יש כ ליסקה אסא:

 - - -אבל יש יוצרים עצמאים שלא נמצאים ב  נמרוד לב:

 אין שום דבר שנאמר פה, לא יוצא מאיתנו. אבל  אסף אמיר:

הכל בסדר. אני בעדתכם. אני רק אומר נקודה  נמרוד לב:

וזה דגר שכולל באופן עקרוני את כל הנושא של ארגונים כאלה חשובה, שימו לב, 

ואחרים, צריכים לשים לב שמתוך הדבר הזה גם לא ייווצרו  מונופולים. זו גם 

שית. זאת אומרת שאנחנו נאפשר לכם באמת את אחריותנו, לדאוג לתחרות חופ

היכולת לתקשר באופן רציף עם הרשות, ועם זאת לא נחסום יוצרים עצמאים שלא 

 - - -נמצאים בארגונים, וזאת נקודה חשובה ש 

אבל מה שאמרנו היום מייצג. אם מישהו שהוא לא  אסף אמיר:

ו, הוא גם רוצה בארגון יגיש קול קורא, הוא חותם במאה אחוז על מה שאמרנ

 תשובה. 

תודה. מסיבות מובנות אנחנו נאלץ להמשיך  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אני אומר שוב, אנחנו  בלעדיכם. שמעתם פה  את רוח הדברים. 

 - - -אני רק רוצה  אסף אמיר:

רגע, רגע, תן לי רגע. שמעתם אותי אומר את זה,  ר, אמיר גילת:"היו

השנה התחילה באפריל, השנה התחילה  2012שנת אבל חשוב לי שתבינו אותי. ב

חודשים, כמו שאמרתי לכם נדמה לי,  8באפריל, כולנו מכירים את הסיפור. היו לנו 

ואומר שרשות השידור לא עמדה  2012נדרתי נדר שאני לא מגיע לכנסת בסוף 

במחויבותה בחוק, והיינו צריכים למצוא את האיזון בין עמידה בחוק, קרי להוציא 

חודשים, לבין התנהלות נכונה, לפי תמהיל, וקבענו גם  8מיליון שקלים תוך  74

, כדי שבאמת הכספים ילכו, ואני חושב שאתם גם חותמים על 2012תמהיל של 

התמהיל הזה של דרמה, תעודה, הפקות אחרות. והיה פה גם מרוץ נגד הזמן, גם 

 2012נקבעו.  אז שנת לימוד הנושא, וגם הוצאה בפועל לפי כללים ככה ראשונים ש
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מאחורינו בהקשר הזה, ושוב, אמרו פה: הכוונות שלנו היו טובות, זאת אומרת 

באמת, הוצאנו קולות קוראים כי נפתחו הברזים פתאום אחרי שנות הבצורת 

ארוכות, ויצאו הקולות הקוראים, שעכשיו אנחנו נצטרך לראות איך הם מסנכרנים ה

, שממש במקרה נמצא פה על הלוח, זה לא 2013מול התקציב והתמהיל של שנת 

מהבחינה הזאת היא שנת למידה שכבר שנה שמתחילה  2013לקראת הישיבה הזאת. 

בינואר, אנחנו כבר יודעים יותר, אנחנו יודעים איזה קולות פורסמו. אולי זה דווקא 

, כי שוב, אתם לא יכולים 2013לחיוב שלא פורסמו עדיין קולות קוראים לשנת 

, ופעם 2012לצעוק שלא סיימו את שנת את המקל בשני קצותיו. פעם אחת לתפוס 

, 2013-. אני חושב שזה טוב עדיין שלא יצא ב2013אחת למחות שלא יצא עדיין בשנת 

עד שאנחנו לא עושים היום את הישיבה ומסנכרנים. ובמשפט אחד, אנחנו נעשה כל 

תקינה, וודאי חוקית בכל מאמץ שרשות השידור תתנהל כגוף ציבורי, עם התנהלות 

פט שאני רוצה להגיד בפומבי, לפני שאנחנו מה שקשור לנושא הזה. זה המש

 מקיימים את הדיון הפנימי. 

מה שאמרת עכשיו לא מחזיק מים מבחינה אחת.  אורי רוזנווקס:

מגישים את הקול הקורא, אחרי שכל מה שדיברת על שנת  2013לא יתכן שבינואר 

מגישים היוצרים את הקול הקורא של תולדות ארץ ישראל,  2013, שבינואר 2012

ושבועיים אחרי זה מתברר שאין כסף. איך זה מתחבר עם הדברים שאמרת? איך זה 

 - - -יכול להיות? בתחילת השנה מגישים קול קורא 

וגם לא מעניין  אותנו איך זה קורה. אתם צריכים  הגר קורט:

 לעמוד מאחורי מה שאתם מפרסמים. 

אוקי, אוקי, חברה, אוקי. אני בכל זאת רוצה  אמיר: אסף

להגיד לכם שגם לפני הרפורמה, או הדרך לרפורמה, או ועדת הכלכלה, אנחנו ישבנו 

עם רשות השידור. אנחנו זה איגוד המפיקים, ואורי בתור הנציג של פורום היוצרים, 

הולכים ואנחנו וישבנו, והיינו במשא ומתן שהגיע, שהתקדם, והרגשנו שאנחנו באמת 

מתחילים לסגור פינות, ומתחילים. הדבר הזה משום מה התמוסס בזמן האחרון. 

אני לא יודע למה. אנחנו מוכנים להיפגש פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, 

אבל משהו שהוא רציף, שבסוף מגיעים עם איזו תשובה גם. אומרים מה זה אומר 
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כויות, כל הדברים וגם דיברנו על נוהל, כמה התקשרות, מתי, עם מי, מה עניין הז

זמן נדע, כמה זמן ייקח הקול הקורא. על כל הדברים האלה אנחנו היום מוכנים 

במסמך שאנחנו מקווים שכל הצדדים יעמדו בו. אבל צריך  עדיין לשבת אתכם

ואחר כך בואו נראה מי עומד בו ומי לא  יה מסמך שאנחנו ואתם מקבלים אותושיה

 אבל בואו תגיעו איתנו למסמך הזה. עומד בו.

אני רק מסתכל עכשיו על סדר היום של הישיבה  ר, אמיר גילת:"היו

היום, וזה עדיין בחלק הפומבי, אז יש פה סעיף על הפקת פרקים של סדרת מופת על 

ארץ ישראל. זאת אומרת אני הכנסתי את זה היום לסדר היום, עוד לפני שידעתי 

 - - -שאתם 

 תודה רבה.  אסף אמיר:

אני רק רוצה עוד משפט אחד. יש פה נציגים של  הגר קורט:

האיגודים שלנו, שאתם מנהלים איתם דיונים הרבה זמן, זה תפקידם ואנחנו כרגע 

מדברים על זה שהקשר שלכם, מעבר לאיגודים, צריך גם להיות עם היוצרים, 

והיא הכי  גרועה וההתנהלות שלכם מול היוצרים, סליחה רבותי, אתם גוף ציבורי 

 - - -מכל הגופים ש 

 –בוא נקרא לדברים בשמם. אנשים פשוט אומרים  אורי רוזנווקס:

אנחנו מגישים את הקולות הקוראים, והכסף מחולק למקורבים. זה הפרצוף שלכם. 

 תבינו.

 אוקי, תודה.  ר, אמיר גילת:"היו

 תודה רבה.  יוני בן מנחם:

 ם לנו. תודה רבה. תודה שהקשבת אסף אמיר:

טוב, לאור העננה המשפטית שרובצת סביב הנושא  ר, אמיר גילת:"היו

הזה, והאפשרות שהוא יגיע להליכים משפטיים, אני מבקש להכריז על החלק הזה 

זה גם מגובה בחוות דעת משפטית. ליאת,  של הדיון כדיון סגור, שחל עליו חיסיון.

 במשפט אחד על האפשרות לסגור את הדיון.

כן, אני רוצה רק להסביר כמה דברים, לפני שאתם  ם:ליאת בלו

 מתחילים, כדי שיהיה סדר. 
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 ולהתייחס למקורבים, להתייחס למילה הזאת.  יעקב נווה:

 - - -אני בטח לא יודעת לענות על ההערות  ליאת בלום:

אם מישהו חושב שנאמרו פה דברי בלע, שיגיש  :דוד חיון

 לשון הרע נגד אורי, ויוכיח אחרת. 

דוד, תירגע, רגע. לגבי סגירת הדיון אני רוצה  ר, אמיר גילת:"היו

 לשמוע. 

אז אנחנו מבקשים שהדיון הזה יהיה דיון סגור, על  ליאת בלום:

 מנת שנוכל להגיד דברים בצורה חופשית, בלי להידרש למסירת הפרוטוקול. 

 - - -מה המשמעות של סגור? אה, שלא נצטרך   :דוד חיון

חר הוא ינהל ערכאה משפטית ויבקש את שמ ליאת בלום:

 - - -הפרוטוקול, ונאמרים פה דברים ש 

אז אני מבקש לקבל את זה כהחלטה, הדיון סגור,  אמיר גילת:היו"ר, 

 בסדר?

 מדובר פה במשהו שהוא בין המוסדות להנהלה.  ליאת בלום:

אין מישהו שמתנגד. בבקשה, עכשיו אפשר  אמיר גילת:היו"ר, 

 ופשי. להתחיל לדבר ח

אני רוצה להגיד משהו. תשמעו, הוא כל הזמן  :לוי-נורית ירדני

מאיים על הדירקטורים, ואתם יודעים שהיום השיח הציבורי משנה את האווירה 

בהרבה מישורים, ולצערי כבר אפרופו אחריות דירקטורים, אני נפגשתי בזה כמה 

לכם, חיון יותר  פעמים, ולא בערכאות שהייתי רוצה לפגוש. אני מוכרחה להגיד

 - - -בעניינים, אני באה לישיבות 

 אני? דוד חיון:

לא משנה. אתה נמצא בעניינים. לי חסר איזה  :לוי-נורית ירדני

שהוא דף של רצף מה היה. חסר לי קצת תמונה מה היה קודם. יוני, הייתה קדנציה 

ה בעבר, לפניך, בסדר, אבל היו נהלים, לא המצאנו את רשות השידור היום. מה הי

איפה זה עומד היום. כאילו, אני לא רוצה להגיב סתם, שזה לא צודק, וזה לא זה, 

 ויש פה רצון טוב ויש. חסר לי קצת תמונה עד כמה מדובר, על איך מדובר. 
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רגע, סליחה, אני נגד לסגור את הדיון, תרשמי. אני  דוד חיון:

 לא, אני נגד. 

 - - -אין סיבה שאנחנו אני גם נגד לסגור את הדיון.  נמרוד לב:

אני לא יודע מה אנחנו מסתירים פה, את סודות  :דוד חיון

 האטום או משהו. 

... פרוטוקול, שיוכלו להשתמש בכל הדברים ...  ליאת בלום:

 )מדברים ביחד(.

 אני נגד. :דוד חיון

 אני נגד לסגור. אין לנו מה להסתיר.  נמרוד לב:

מבקש להעלות להצבעה את שנייה רגע, אני  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ההצעה לסגור את הדיון. אני עוד פעם מזכיר, אם יהיה הליך משפטי, הדיון 

 אין לנו מה להסתיר. מה אנחנו מסתירים? :דוד חיון

 - - -רגע, אבל לפני זה  יעקב נווה:

 לא.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -אבל לפני זה  :יעקב נווה

לפני. אני לא אתן לך. אני לא אתן לך.  לא, לא, לא אמיר גילת:היו"ר, 

 )מדברים ביחד(

. אני מבקש לומר את אתן לך לדבר גם גם אני לא יעקב נווה:

 - - -המשפט הזה. אני רוצה להבין, ליאת. הם כתבו מכתב 

 אל תעני.  אמיר גילת:היו"ר, 

סליחה, מי אתה שתגיד להם לא לענות? מי אתה  יעקב נווה:

 שתגיד להם לא לענות?

 אני מנהל את הדיון.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מה זה אל תעני לו? יעקב נווה:

אני מבקש שתעצור שנייה, אני רוצה להסביר לך  אמיר גילת:היו"ר, 

 משהו. 
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סליחה, לא, לא, אני רוצה במשפט שאני רוצה  יעקב נווה:

 לומר. 

 אני אנעל את הדיון.  אמיר גילת:היו"ר, 

 רך עורך דין. הם כתבו מכתב ד יעקב נווה:

 נכון. ליאת בלום:

האם אנחנו היינו צריכים לשבת איתם, התשובה  יעקב נווה:

שלך, של הרשות, הייתה צריכה להיות דרך הלשכה המשפטית. אני לא חושב 

 שהישיבה פה נכונה, ותעני לי בבקשה.

אני מבקש לפני התשובה, היא תענה לך, אבל אני  אמיר גילת:היו"ר, 

למען הסדר הטוב, אנחנו מקיימים כרגע דיון שאנחנו לא יודעים אם אומר עוד פעם, 

הוא פתוח או סגור. אני קודם כל רוצה להביא להצבעה אם הדיון הזה פתוח או 

 סגור, אחרי זה היא תענה לך על מה שאתה רוצה. 

  אני לא שותף להחלטה הזאת. יעקב נווה:

שלא  השאלה אם דיון פתוח או סגור היא שאלה ליאת בלום:

 - - -בטוח שלרשותנו לא לחשוף פרוטוקולים 

 יעקב נווה יוצא מהישיבה.  –לפרוטוקול  יעקב נווה:

אנחנו ביקשנו ... שיהיה הליך משפטי, והם יבקשו  ליאת בלום:

להשתמש בפרוטוקולים האלה כחלק מההליך. סברנו שככל שהמוסדות בוחרים 

להרע. אני לא בטוחה אם בית כרגע להגיד את הדברים בצורה חופשית, זה יכול 

המשפט יקבל את עמדתי, יכול להיות שהוא יחשוף את הפרוטוקולים למרות 

 החלטתנו. 

אבל הוא היה איתך עדיין בביקורת כשסגרנו את  :דוד חיון

 הדיון גם.

אבל המטרה של סגירת הדיון היא לא להסתיר  ליאת בלום:

 - - -דברים. המטרה היא לאפשר לצד שפועל 

 האם על פי חוק אפשר להסתיר דברים? לב: נמרוד
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לא, אבל הדיון קיים ואם שופט רוצה לראות  ליאת בלום:

פרוטוקול הוא יכול. המטרה הייתה למנוע מצד שמנהל נגדי הליך, בהנחה שהוא 

 לא להגיע לחקר האמת. ינהל, לא להשתמש בפרוטוקול. לא 

  אני לא רוצה להסתיר שום דבר, אני מצטער. :דוד חיון

אין בעיה שהפרוטוקול יישאר פתוח. במידה והוא  ליאת בלום:

 יגיע להליך, נידרש לשאלה הזאת, האם אנחנו רוצים לשמור אותו פתוח.

בסדר, אז אנחנו הופכים את ההחלטה על פיה,  אמיר גילת:היו"ר, 

 והדיון פתוח.

הדיון פתוח, אבל נדרש לשאלה הזאת ככל שתהיה  ליאת בלום:

  הכרעה משפטית.

אוקי, עכשיו את יכולה לענות לנווה, אבל הוא לא  אמיר גילת:היו"ר, 

 פה, אז אין  לך מה לענות. 

 כן, אני יכולה לענות לנווה.  ליאת בלום:

 טוב, מי היה? אמיר גילת:היו"ר, 

מאד אודה לכם ואני חושבת אני אמרתי שאני  :לוי-נורית ירדני

טי שצריך לצאת מחר עם ... שיוצאים שלמען הסדר הטוב, ופה אנחנו לא בגוף פולי

מהישיבה לעיתונות. אנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו לא רוצים, כי אנחנו רוצים 

אני את טובת העניין. אבל אתם לא יכולים להשאיר אותי בכזה ערפל. אני לא כל כך, 

בצניעות, חסר לי מידע על כל העניינים האלה. זו עקיפה מאד כואבת לי, כי אני 

באמת חושבת שהם יכולים להקפיץ אותנו מול השידורים העלובים שיש ברשתות 

האחרות. וזו תמצית המהות של העניין. ואנחנו אחראים על חיי התרבות במדינה 

 הזאת.

 טוב, אוקי.  אמיר גילת:היו"ר, 

ואיך שילדים גדלים פה, בורים ועמי ארצות.  :לוי-נורית ירדני

זה ציפור הנפש. אבל אין לי, חסר לי מידע, לא של בשפה, בהיסטוריה, בהכל. אז 

 - - -משפט  פה ומשפט שם. אני רוצה את טובת העניין. חסר לי 

 נו, אז תתני לו לענות.  אמיר גילת:היו"ר, 
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 אוקי, בבקשה. יוני יודע לדבר.  :לוי-נורית ירדני

אנחנו פועלים על פי נוהל התקשרויות שאושר  יוני בן מנחם:

סדות רשות השידור, ועל פי זה אנחנו פועלים. אנחנו בכוונה, אני בהנהלה ובמו

דווקא תומך בקו שנקט היושב ראש, שהוא אמר להם שזה הכל קשור לתמהיל. 

אנחנו לא רוצים להיכנס פה ... ... אני אתן לך את הדוגמא הכי בולטת, הסדרה 

ים, היינו הזאת על ארץ ישראל שהם מציגים, שאמרו שזה ... אנחנו אמורים לקי

אמורים לקיים בימים הקרובים הצגה של פרזנטציות של אנשים שנבחרו, מתוך 

 היוצרים, מתוך ההצעות שהוגשו לסדרה הזאת, כדי לאשר. מוכנים, יואב? 

 לא. יואב גינאי:

הם הודיעו ליואב שהם לא מוכנים. הם לקחו את  יוני בן מנחם:

 - - -ההצעה 

עודה. מנהל התעודה הודיע הם הודיעו למנהל הת יואב גינאי:

 - - -לי 

 שהם לא מוכנים למה? לוי:-נורית ירדני

 הם היו אמורים לעשות פרזנצטיה.  יואב גינאי:

אנשי התוכן בחרו חמש הצעות, בסדרה הזאת על  יוני בן מנחם:

 ארץ ישראל, שהם כל כך טוענים שאנחנו לא מטפלים בזה. 

 הם טוענים שזה הפך לפרק אחד.  נמרוד לב:

 השנה. יואב גינאי:

...  השנה זה החלטה של וועדת התוכן, אנחנו  יוני בן מנחם:

מבצעים את ההחלטה של וועדת התוכן. )מדברים ביחד(. רגע, אני רוצה לסיים, 

 סליחה. נתתם לי לדבר, תתנו לי לסיים. 

זה שני דברים שונים, קודם כל ברמה העקרונית   דבורה הנדלר:

 - - -איך בוחרים 

 הצעות? 5קודם כל ברמה העקרונית, נבחרו  י בן מנחם:יונ

 הוצגו חמש הצעות.  יואב גינאי:
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הוצגו חמש הצעות, אנחנו ביקשנו, כיוון שזה נושא   יוני בן מנחם:

מאד מאד חשוב, שיהיו רפרזנטציות, שהמציעים יבואו ויציגו לנו את זה בצורה 

ני דברים כאלה, והם לא מסודרת, עם דוגמאות, הרי הם עשו טריילרים וכל מי

 מוכנים. הם לא מוכנים.

 אז למה לא אמרתם את זה? לוי:-נורית ירדני

 - - -כי אנחנו לא רוצים, אנחנו לא נכנסים לזה  יוני בן מנחם:

האחרים. לא ענו  30-אבל יכול להיות שלא ענו ל דוד חיון:

 להם.

 תנו למנכ"ל לסיים.  היו"ר, אמיר גילת:

אני רוצה לענות לה, שהיא תבין. הרי אנחנו  רגע, יוני בן מנחם:

, אז ברגע שהם יהיו מוכנים ויודיעו לנו אוקי, -עובדים בשקיפות, אין לנו פה מה

אנחנו מוכנים להציג לכם, תיבחר ההצעה הראויה ביותר, על פי השיקולים 

זאת החלטה של פרקים,  15זה השנה. עכשיו, לגבי פרק אחד מתוך המקצועיים. 

 . מה אתה עושה ככה? -כן. היא הנחתה את ההנהלה, השנהועדת התו

לא, לא החלטה. קיבלנו את עמדת ההנהלה. זה לא  היו"ר, אמיר גילת:

 החלטה. 

הנחתם את ההנהלה לעשות פרק אחד, עכשיו אתם  יוני בן מנחם:

  תגידו לנו. –עוד פעם לא רוצים? תחליטו שאתם רוצים יותר 

 משיך את הטענות שלה. השאלה, רגע, אני מ :דוד חיון

רגע, אני רק רוצה להסביר, נורית נראה לי עדיין  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -נמצאת ב 

אולי אני אסביר רגע רק איפה נקבע הקול הקורא,  ליאת בלום:

 כי עלו פה המון שאלות.

רגע, שנייה רגע, נורית, אנחנו צריכים להוציא כל  אמיר גילת:היו"ר, 

 מיליון שקלים. קבענו איך יחולק הסכום.  70 – 2013שנה, נגיד בשנת 

 לפי קטגוריות. :לוי-נורית ירדני
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לפי נושאים, לפי תחומים, כמה הסכום, כמה  אמיר גילת:היו"ר, 

 החוזים, בסדר? 

הערת ביניים, שום דבר למשפחה עוד לא ייצא,  :לוי-נורית ירדני

 - - -אבל ייקח עוד כמה 

 ריית משפחה. אין קטגו אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, זו הערת ביניים. :לוי-נורית ירדני

לא, אין קטגוריית משפחה. או שזה יהיה בילדים,  אמיר גילת:היו"ר, 

או שזה בַסטיַרה על המשפחה, או שתהיה דרמה על המשפחה, או שתהיה תרבות על 

 המשפחה. אין קטגוריית משפחה. 

 - - -ד זו הערת ביניים. מותר לי להגי :לוי-נורית ירדני

אבל אין קטגוריה משפחה ונגיע לזה אחר כך גם.  אמיר גילת:היו"ר, 

זה הפקות חיצוניות, זה לא קשור אגב. יש במקביל גם הפקות פנימיות, שלא 

 נתבלבל. יש גם הפקות שנעשות בתוך הבית, כמו דוב אלבוים. זה עוד תחום. 

 מקדשים אותו לפני כניסת השבת.  :לוי-נורית ירדני

עכשיו, ההפקות על פי נוהל מתחלקות. איך אנחנו  אמיר גילת:, היו"ר

 - - -להתקשרויות   50%על פי נוהל זה  –מוציאים את הכסף 

 אני ישנתי. :דוד חיון

 דוד, באמת.  אמיר גילת:היו"ר, 

 חיון, תפסיק עם הציניות שלך.  :לוי-נורית ירדני

אנחנו  %50-מיליון? ב  70-איך מוציאים את ה אמיר גילת:היו"ר, 

מפרסמים קולות קוראים, יוצרים מביאים הצעות לתכנית על המשפחה, תכנית על 

חיילים, תכנית על פזמונים, אוקי? והרשות בהליכים המקובלים בוחנת מה 

מהקולות הקוראים היא עושה, ואיך ומי זוכה וכו' וכו', ואז זה עובר למשא ומתן. 

רוץ פתוח, זאת אומרת יש לו הצעה נותרים זה הצעות שמפיקים מגישים בע %50

לעשות תכנית על חייזרים, ועדת ההתקשרויות מחליטה שזה מצוין, ואז זה מאושר 

לפי הנוהל. אז אלף, האם  50-50במסלול פתוח, לא במסלול של קול קורא, אוקי? 

 עומדים בנוהל?
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 כן. יוני בן מנחם:

 %05-מההצעות מגיעות מקול קורא, ו %50 היו"ר, אמיר גילת:

 מההצעות בערוץ פתוח. 

 ?50-50שמי החליט שזה  דוד חיון:

 הנוהל.  היו"ר, אמיר גילת:

 זה נוהל פנימי של רשות השידור. ליאת בלום:

 אפשר לשנות אותו? דוד חיון:

 כן. ליאת בלום:

 עכשיו, זה לגבי העניין הזה.  היו"ר, אמיר גילת:

ללא קולות  %100אגב, היוצרים רצו שהנוהל יהיה  יואב גינאי:

  הם דווקא העדיפו להגיש שלא במסגרת קולות קוראים.קוראים. 

טוב, זה אחד. עד פה הבנת את התמונה הכללית?  אמיר גילת:היו"ר, 

מוסדות, על תכניות  בתוך זה נכנסים קולות קוראים של תוכניות או החלטות של

חיילים, ויצא שהמוסדות רצו, כמו תכנית לחיילים. החלטנו שאנחנו רוצים תכנית ל

קול קורא לתכנית על חיילים. חבל שיעקב יצא, אבל רצינו מצעד פזמונים. יצא קול 

 קורא לתכנית על מצעד הפזמונים. 

 שזה בנוסף? :לוי-נורית ירדני

לא, זה במסגרת הקולות הקוראים. עכשיו, פה מה  אמיר גילת:היו"ר, 

עד  טיפלתם בהם בכלל קולות קוראים שלא 11הטענה של היוצרים? אחד, הוצאתם 

שנייה, לא לרגע זה, אז בשביל מה פרסמתם אם לא טיפלתם בהם עד עכשיו. וטענה 

 - - -קיבלנו תשובה, לא אם זה נבחר, לא אם זה לא נבחר, כי 

 לא טרחתם להשיב, זלזלתם בנו. :לוי-נורית ירדני

אז זה שתי הטענות של היוצרים בהקשר הזה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ך קצת סדר?עשיתי ל

 אני אשאל ....  :לוי-נורית ירדני

תראו, אני חושב שיש איזו שהיא בעיה שנמצאת  נמרוד לב:

כרגע על פני השטח, והבעיה היא שיש בעיה. זאת אומרת שאם לא הייתה בעיה, אז 
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הייתי אומר בסדר, אבל בעצם זה שיש בעיה מראה שמשהו נעשה לא נכון. אני 

שוב, יש כוונות טובות של כל הצדדים, זה ברור לנו. זה חושב, עוד פעם, אני אומר 

ואני באופן אישי כבר במשך דבר שאנחנו מדברים עליו לא מהיום ולא מאתמול. 

שנה, יודע יואב, יודע יוני, שואל אחת לכמה וזמן, אבל לא ברור לי בדיוק מה קורה 

אנחנו לא  עם הקולות הקוראים, ומה ההבדל בין המסלול הזה לבין המסלול הזה.

באמת מקבלים דיווח כמו שצריך. אני באופן אישי, אני לא יודע. יכול להיות 

שהדברים עוברים, הם לא עוברים הלאה. יש פה איזה שהוא כשל בתקשורת, צריך 

להבין. יש משהו בנהלי העובדה, בתהליך, אמיר. את התהליך, צריך לשבת ולקבוע 

ה זוכר, אמרתי לך. אמרנו הדברים, ברגע ולהגדיר ולומר. יואב, דיברנו על זה, את

שהם כתובים, ברורים, ידועים, זה הרבה יותר קל לכולנו, זה מונע. אף אחד מאיתנו 

 - - -לא רוצה להיות במצב הזה מול היוצרים. יואב בעד היוצרים 

 יש פרוטוקולים, הכל כן כתוב.  לינדה בר:

 שנייה, זה לא קשור.  נמרוד לב:

 - -  -ה אומר שלא, את לינדה בר:

זה לא קשור, לינדה. אני לא אומר שאין שקיפות  נמרוד לב:

ואני לא אומר שום דבר, אני אומר יש בעיה. תקשיבי. יש בעיה. כשמישהו בא ואומר 

לך תקשיב, לי יש בעיה, אז אתה מבין שיש פה בעיה. אני אומר, דיברנו על זה, כדאי 

לה לבין המוסדות, ב' בין ההנהלה להגדיר נוהל ותהליך שיקשור אלף בין ההנה

המוסדות לבין היוצרים. זה משהו, אתם חייבים להבין שהדבר הזה עד שזה לא ו

יעבוד חלק, עד שזה לא יעבוד כמו שעון שוויצרי, זה רק ייצור יותר ויותר בעיות. עוד 

עניינים משפטיים, ועוד מרמור, ועוד ביקורת ציבורית. אתם צריכים להבין, התפקיד 

נו הוא לפתור את הדבר הזה, כשהוא עדיין בגודל הזה. ואני אומר, בעניין הזה של

יואב, אם יש איזה שהוא פורום קבוע, איזו שהיא הגדרה של דברים שרושמים 

וכותבים, הקולות הקוראים האלה והאלה והאלה יצאו. זה נמצא כרגע במקום הזה 

-גע על מה שמגיע עלי, כוהזה. לא בשיחה ספורדית פה ושם. למשל, אני מדבר כר

HAND USER .כ-HAND USER מה יש שם.  אין לי מושג 

 אבל יש, נמרוד. יש.  ליאת בלום:
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ליאת, זה לא עוזר לי. לא עוזר לי. תאמינו לי, אני  נמרוד לב:

 יודע מה אני אומר. 

 תנו לנמרוד לסיים.  אמיר גילת:היו"ר, 

נה, אז זה כבר ליאת, תוך שבוע אם את לא עו :לוי-נורית ירדני

 תביעה משפטית.

חברה, אם הכל היה ברור וידוע לא הייתם צריכים  נמרוד לב:

להסביר לי, כי אני לא בן אדם שצריכים להסביר לו, ואתם יודעים את זה. אני אומר 

דבר נורא פשוט, הדברים צריכים להיות רשומים, ברורים, איפה. נניח אני שאלתי 

פורי התנ"ך, אחר כך עוד שאלתי איזה פעמיים שלוש, בזמנו, ביקשנו תכנית לגבי סי

מדי פעם אני מעלה, אם אני זוכר. יש דברים שאני לא זוכר. עד היום אני לא מבין 

איפה זה עומד. אז אם היה לי איזה רישום שאני מקבל באופן קבוע, ושם רשום 

וכך, או  יצא קול קורא בחודש זה וזה. נמצא כרגע בהמתנה בגלל כך –סיפורי התנ"ך 

מחכים להגשת הצעות וכו' וכו'. אנחנו יודעים בדיוק איפה הדברים, יש לנו מעקב 

אחרי דברים שאנחנו העלינו. יכול להיות שאנחנו נסתכל בתוך הדבר הזה, זה גם 

 לטובתכם, יכול להיות שאנחנו נסתכל ונגיד בוא'נה, הצפנו. 

 אז מה אתה בעצם דורש? מה אתה רוצה? יואב גינאי:

מסוים, שבו אנחנו אני מציע לקבוע נוהל עבודה  רוד לב:נמ

מקבלים דיווח ברור ותהיה לנו היכולת לראות ולדעת איפה נמצא אלף כל קול 

קורא, ב. איפה נמצאת התקשרות שהיא לא דרך קול קורא. אתה נותן לי שני 

ם מסלולים, אתה כותב לי זה יצא בתאריך זה וזה, פה פנו אלינו, זה נמצא בדיוני

כאלה וכאלה, זה עבר פרזנטציה, צפי כזה וכזה. יכול להיות שזה גם יקל עליך, למה? 

כי יכול להיות שאני מציף אותך. יכול להיות מצב שכשאני אראה את זה מול הפנים, 

מהיל. הכנסתי תשמעו, חברה, הגזמתי. לא שמתי לב לת –אני אבוא ואני אומר 

ם אין לי את הדבר הזה, לשבת אותך למצב של איזו שהיא סחרחרת. אבל א

ולהסתכל עליו בשקט, בבית, מה שנקרא בתבונה וברוגע, ולבוא עם זה לישיבה 

ולהבין איפה אנחנו עומדים ומה האחריות של המוסדות בתוך הדבר הזה, ואיפה 

האחריות של ההנהלה בתוך הדבר הזה. זאת אומרת אתם צריכים להבין, נוהל 
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היה לטובת כולנו, ואז נוכל לבוא ולעמוד מול היוצרים העבודה ברור שאנחנו נגדיר י

חברה, הנה, זה נמצא פה, על זה אתם לא עניתם. פה הצענו לכם לתת  –ולומר להם 

פרזנטציה. הדברים ברורים, שקופים וידועים ואף אחד לא יוכל לבוא בטענות לא 

 . ציבורית, לא משפטית, הכל יהיה ברור, הכל יהיה ידוע. זו הדרך לעשות

 בואו נקבל החלטות. דוד חיון:

 טוב.  אמיר גילת:היו"ר, 

אמרתי לך את זה אז, אני עדיין עומד על הדבר  נמרוד לב:

 הזה. אני בטוח שזה יפתור את הכול. זה קל. 

אני רק חייבת להגיד, אם אני ממפה את כל  ליאת בלום:

, אז בואו, הבעיות שאמרת עכשיו, שדי תואמות לדברים ששמענו מנציגי היוצרים

בשביל שלא עוד פעם ניצור סתם נהלים וסתם קריטריונים שהם לא מציאותיים, 

בואו נראה. ראשית, נוהל התקשרויות שאושר קובע בדיוק מתי מפיק מגיש ומתי 

מפיק מקבל, ותוך כמה זמן הוא מקבל תשובה. בכל מערכת היחסים שבין הרשות 

ם יש תיקונים, אפשר להעביר אותם, הוא מוסדר. תקראו, אם יש הערות, א –למפיק 

 אבל הנוהל קיים, אין טעם להמציא משהו חדש. 

 אז למה לא מממשים? :לוי-נורית ירדני

 רגע, שנייה.  ליאת בלום:

 זה לא הנוהל שאני מדבר עליו.  נמרוד לב:

 שנייה, תן לי לסיים.  ליאת בלום:

 - - -אני מדבר על נוהל פיקוח  נמרוד לב:

 ון, אז גם זה קיים. נכ ליאת בלום:

 סליחה, נוהל פיקוח, ביקורת והכוונה.  נמרוד לב:

אז גם זה קיים. יש נוהל ועדת תוכן שקובע בדיוק  ליאת בלום:

מה ההנהלה צריכה להגיש ומתי היא צריכה להגיש ומה הסמכויות שלך כנציג ציבור 

ת שחסר, כי שהם הגישו. עוד פעם, אם חסר דברים בנהלים ויכול להיולהעיר על מה 

 הם שניהם נהלים חדשים, בואו נתקן אותם. 
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אני מכיר את הנהלים והתוכן לא עונה על העניין  נמרוד לב:

 הזה. 

אוקי, אז בוא תבדוק אם הוא לא עונה או אם הוא  ליאת בלום:

 לא מתבצע, זה שני דברים שונים. אין טעם להמציא עוד ועוד נהלים. 

נתקן את נוהל ועדת תוכן, ליאת, יקירתי, בואו  נמרוד לב:

תאמינו לי, זה לטובת כולנו, זה האינטרס של כולנו. ליואב יהיה הרבה יותר קל שלא 

על כל דבר,  כל שנייה באים אליו ספורדית. מה עם זה ומה עם ההוא ומה עם זה, 

ולכולם יש טענות, ואני מבין. הוא יושב פה והוא אומר רגע, אני מנסה לעבוד. אבל 

 - - - אם לדברים

 אני יכול להגיד משהו? יואב גינאי:

אני אומר הדברים האלה צריכים, יואב צריך לבוא  נמרוד לב:

 - - -ולדעת שהוא אחת ל 

 צריך להנחות אותו. דובר:

, כותב לנו בדיוק זה X-אני  מנחה אותו. אחת ל נמרוד לב:

וגם נמצא פה, זה נמצא שם, לזה פנינו. בשניהם, דרך אגב, גם בקול קורא 

בהתקשרות ישירה. שנבין איפה הדברים נמצאים, שנוכל לראות את התמהיל, 

שנראה שזה נראה הגיוני ציבורית, כי יש נראות שאנחנו חייבים כל הזמן לשבת 

ולבדוק אותה. זה תפקדינו. שנבין כמה הוראות אנחנו נתנו לדברים, כמה מהן 

חנו צריכים להגדיר. לפי דעתי, הגיוניות, כמה מהן לא הגיוניות. את כל הדבר הזה אנ

לא יודע, תגדיר כמה בחודש, פעם בשלושה שבועות, פעם בשלושה חודשים. נקבל, 

נראה, נבין. אוקי, זה שהחומר הזה נמצא, זה לא עוזר לאף אחד. הוא צריך להיות 

 - - -נמצא באופן רציף, קבוע 

 נמרוד, שים נקודה. אמיר גילת:היו"ר, 

 ומאוחד. נמרוד לב:

תודה, הנה רגע, הוא שם נקודה, אני אתפוס את  אמיר גילת:ו"ר, הי

 הרגע שהוא שם נקודה. 

 נקודה. נמרוד לב:
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עכשיו, לגבי הטענה שהם לא מקבלים תשובה, מי  אמיר גילת:היו"ר, 

 יכול להתייחס?

אני קודם כל אתייחס לעניין של מערכת היחסים  יואב גינאי:

פחות נכנסתי לתפקיד, התחיל דיאלוג מאד עם היוצרים. אני חושב שמאז שאני ל

מאד פורה עם היוצרים. חשוב לציין את זה. דיברנו איתם, ישבנו איתם מספר 

המחלקה המשפטית, גם עם אנשי הכספים. נוצר דיאלוג, מה פעמים, גם עם אנשי 

שלא היה קיים הרבה הרבה זמן, מה שפתח לדעתי ערוצי שיח. אנחנו קיימנו ישיבת 

 - - -ל הקולגות לפני שבועיים מיפוי של כ

 שתי ישיבות. אחת לעברית ואחת לערבית.  יוני בן מנחם:

 - - -מיפינו את כל הקולות הקוראים לגבי   יואב גינאי:

 ?2012מה, פעם ראשונה מאז  דוד חיון:

אני לא, מה פתאום? כל הקולות הקוראים שנותרו.  יואב גינאי:

מומשו. הם  –וב הקולות הקוראים שפורסמו רוצה רק להזכיר ולסבר את האוזן, שר

 20-מדברים פה על ארבעה קולות קוראים בנושא תעודה בלבד, מתוך למעלה מ

קולות קוראים שפורסמו. קודם כל נשים את הדברים בפרופורציה. בואו נשים רגע 

  את הדברים בפרופורציה.

אבל יואב, אם היה נוהל קבוע שהיינו רואים את  נמרוד לב:

 א היית צריך להסביר.זה, ל

 בסדר, אוקי.  :יואב גינאי

קולות קוראים? זה סדר הגודל של  20מדובר על  :לוי-נורית ירדני

 ההיקף?

 .20-יותר מ יואב גינאי:

 יואב, כמה קולות קוראים פורסמו? אמיר גילת:היו"ר, 

 ... יותר משני שלישים?  נמרוד לב:

 וראים )מדברים ביחד(שנייה רגע, כמה קולות ק אמיר גילת:היו"ר, 

חברה, אבל אתם לא מבינים, אנחנו כל ישיבה  דובר:

 חוזרים על אותו דבר. 
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לא, לא, לא, זה ספורדי, זה מקרי. הכל פה  ליאת בלום:

שרירותי. זה לא טוב. עוד שנה אנחנו נמצא את עצמנו באותה סיטואציה שוב. זה 

 יותר גרוע. 

 קולות קוראים.  26 יואב גינאי:

 , נכון?2012קולות קוראים פורסמו משנת  אמיר גילת: היו"ר,

 .26כן, בדיוק,  יואב גינאי:

 כמה נחתמו? היו"ר, אמיר גילת:

נחתמו מתוכם, אני אגיד לכם בדיוק, וכשאני אומר  יואב גינאי:

 למשל.  250יש לנו גם כאלה שנמצאים לפני ועדת  –נחתמו 

 טופלו. היו"ר, אמיר גילת:

 . טופלו יואב גינאי:

 יצאו לדרך, כאילו הם כבר במשא ומתן, כמה? דוד חיון:

אני תיכף אגיד לכם. אתם מדברים כמה קולות  יואב גינאי:

  קוראים, או כמה סרטים מתוכם?

 לא טופלו.  11קולות קוראים. לדעתי  היו"ר, אמיר גילת:

 לא טופלו.  11או  10נכון.  יואב גינאי:

 מתוך כמה? דוד חיון:

לא טופלו. אז  11-טופלו ו 15, הוא אמר. 26מתוך  לוי:-נורית ירדני

  למה לא אומרים את זה?

 - - -רגע, תקשיבי רגע  יואב גינאי:

... כמה קולות קוראים ספציפיים שנוגעים  דוד חיון:

 לארגונים האלה? )מדברים ביחד(

 נורית, נורית, חכו רגע. נמרוד, תקשיב רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ע, אבל ... הדיון הזה הוא לא תשמ נמרוד לב:

 אבל אני עוד לא סיימתי לדבר.  יואב גינאי:

כי אני לא קיבלתי את זה מלכתחילה, ולראות,  נמרוד לב:

 וללמוד, ולהבין. 
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 - - -שנייה רגע, נמרוד  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ובאופן קבוע, אחת לחודש  נמרוד לב:

 .נקבל את זה כהחלטה, תיכף דוד חיון:

קולות קוראים לא טופלו  11נמרוד, תקשיב רגע.  היו"ר, אמיר גילת:

ואלה הם: זמר עברי, סטירה יומית, חיילים ובני משפחותיהם, סדרת תעודה בז'אנר 

התחקיר העיתונאי, סדרת תעודה על תולדות ארץ ישראל, כפי שאנחנו יודעים. 

דרמה -י, דוקוסדרת דרמת נוער, סדרת סיטקום, סדרת אנימציה בנושא תנ"כ

  וסדרה העוסקת בזרמים השונים ביהדות.

 אוקי, שאלה. נמרוד לב:

קולות קוראים האלה לא טופלו.  11לא, תן לי רגע.  אמיר גילת:היו"ר, 

אלף נשאלת השאלה למה. שניים, עוד לא קיבלתי תשובה למה היוצרים לא מקבלים 

 - - -תשובה על הפקות ש 

 לסיים.אם היית נותן לי  יואב גינאי:

 - - -היה ככה וככה, אז אנחנו  נמרוד לב:

נמרוד, תן לי להוציא משפט אחד שלם. זה דבר  אמיר גילת:היו"ר, 

אחד. איפה אני רואה את הבעיה? הבעיה היא בכך שהמוסדות, ואני אקח את 

הדוגמא על סדרת ארץ ישראל, כי היא ממחישה את זה בצורה הטוב ביותר. 

הראשונה, החליטה באופן סמלי ומעשי שהיא רוצה  המליאה הנוכחית בישיבתה

, אל -סדרה על תולדות ארץ ישראל. איך קורה שהסדרה הזאת עוד לא נמצאת בכלל

תפריע לי, שנייה. אחר כך אי אפשר לקרוא את הפרוטוקול. איך קורה שהסדרה 

הזאת עדיין לא יצאה, כשזו הייתה החלטת מליאה מספר אחת. שתיים, המליאה 

 דרה על תכנית לחיילים. ביקשה ס

 זה היה בישיבה השנייה. נמרוד לב:

 לא בישיבה השנייה, לא משנה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 בישיבה השנייה היה על אנימציה בנושא התנ"ך.  נמרוד לב:

 לא חשוב.  :לוי-נורית ירדני

  - - -אוקי. עכשיו, הנושאים האלה  אמיר גילת:היו"ר, 
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 כיר.ו... אני רק מז נמרוד לב:

שנייה רגע, אני רוצה לעזור לך, אבל אתה לא נותן  אמיר גילת:היו"ר, 

לי לעזור לך. ומה קורה פה? שההחלטות של קולות קוראים שנתקבלו בעקבות 

האם סומן להם תקציב, לא  -החלטות של ועדת תוכן, לא יצאו לדרך ופה אני שואל 

ולות הקוראים סומן להם תקציב. למה נכנסו הפקות אחרות על חשבון הק

שהמוסדות ביקשו. וזה הסנכרון שחסר בין החלטות המוסדות לגבי איזה קולות 

עומד לרשותנו, לבין התמהיל שקבעו קוראים הם רוצים לראות, בין התקציב ש

 המוסדות. בבקשה, אפשר להמשיך. 

דרך אגב, לא רק לגבי הקולות הקוראים, גם לגבי  נמרוד לב:

 דבר.  ההתקשרויות הישירות, אותו

בעדכון האחרון שעשינו  –אני אשלים ואומר  :יואב גינאי

החלטנו בהמלצת היועצת המשפטית, לשלוח מכתבים לכל היוצרים, ולהודיע להם 

 2013, כי התקציב של שנת 2014שהצעותיהם התקבלו, וככל שנוכל, נדון בהן בשנת 

  הסתיים.

 לחיילים? יואב, מאיזה ז'אנר למשל זה תכנית אמיר גילת:היו"ר, 

 ז'אנר תחתון. יואב גינאי:

 לא, רגיל.  אמיר גילת:היו"ר, 

 בידור.  יואב גינאי:

בידור, אוקי. איך קורה שהמוסדות אמרו לפני  אמיר גילת:היו"ר, 

 שנתיים, שהם רוצים תכנית לחיילים, ומגיעה תכנית אחרת. -שנה וחצי

ר מאד פשוט, המוסדות בעצם מטילים עלינו מספ יואב גינאי:

פרויקטים. למשל, אני אתן דוגמא את אותה תכנית רוח ששתתה לנו חלק גדול 

מהכסף במסגרת הז'אנר הרגיל, בוא נקרא לו ככה, בז'אנר הבידור. היה חשוב 

למוסדות להמשיך את תכנית האירוח, למרות שאני הסברתי בוועדת התוכן, שאנחנו 

אנחנו הכסף  –ר ואני אומר לא נוכל לעמוד מבחינה כספית בהשלמת השנה, ואני חוז

 שלנו ייגמר באיזה שהוא שלב.

 זה ברור.  אמיר גילת:היו"ר, 
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ולכן אנחנו לא יכולים. לא נוציא קול קורא ונממש  יואב גינאי:

 קול קורא על כסף שאין לנו.

זה ברור, אבל פה אני מתחבר למה שאומר נמרוד,  אמיר גילת:היו"ר, 

באים לא  גם , לא משנה כרגע המונחים, אנחנונקרא לזה קצר בין המוסדות להנהלה

לבדוק, אנחנו באים לפתור את הבעיה. אבל בסדר ההגיוני, התכנית של החיילים 

לצורך הדוגמא, שזה משהו שהמוסדות אישרו, הייתה צריכה לבוא לפתחנו לפני 

 תכנית האירוח. 

 - - -כן, אבל תכנית האירוח  יואב גינאי:

 עובד ככה. )מדברים ביחד( לא, אבל זה לא :דוד חיון

תכנית אירוח  –מה שאומר יואב, בא יואב ואמר  יוני בן מנחם:

  זה עונה. זה עונה, נסתיימה העונה. אז אמרתם נו, תמשיכו מעבר לעונה.

 לא, אני מדבר עוד לפני טל ברמן.  אמיר גילת:היו"ר, 

יואב, יואב, מה זה אומר? תאמין לי, זה לטובתך  נמרוד לב:

י זה יקל עליך את העבודה. מה שאומר אמיר והוא אומר נכון, הוא אומר אנחנו גם, כ

תשמע,  –לא עובדים מסודר. יש פה בלגן, כל דבר הוא נקודתי. כשבאים ואומרים לך 

הנה, חברה, אנחנו  –אנחנו רוצים עכשיו כזה וכזה, אתה צריך לבוא ולהראות לנו 

 - - -עכשיו יושבים 

 בא ואומר.אבל אני  יואב גינאי:

 - - -לא. אתה  נמרוד לב:

אני מבקש לבטל את  –אתה צריך ספציפית להגיד  דוד חיון:

 תכנית החיילים. 

, אני לא רוצה לבטל את תכנית -כשאתם אמרתם יואב גינאי:

 .2014-החיילים. אני רוצה ש... תהיה ל

 - - -אבל בפועל אתה אומר ש  :דוד חיון

יטת עבודה אומרת ככה: יואב, שיטת עבודה. ש נמרוד לב:

שאנחנו נגדיר עכשיו את הנוהל הזה, הוא תיכף יוגדר. אנחנו נגדיר שאתה מגיע פעם 

זמן, ואתה בא ואתה  אומר לנו חברה, עכשיו ביקשתם ממני תכנית אירוח ליום  X-ב
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שישי. תכנית האירוח של יום שישי יוצאת מהתקציב הזה והזה. לפניו יש לי כבר 

א תכנית לחיילים, אז בואו תחליטו אם אתם מבטלים. אבל הוראה שלכם להוצי

קודם כל שלא שניהם יישארו על הלוח. אם אתם רוצים את תכנית האירוח, תבינו 

האם  –שזה יוצא מאותו התקציב, אוקי? זאת אחריותך כמנהל לבוא ולומר לנו 

לך,  תכנית החיילים יורדת, אוקי, ואנחנו נקבל את כל הדיווח הזה ואנחנו נאמר

 - - -אוקי 

 אתה יכול להוציא את הפרוטוקולים.  יואב גינאי:

 - - -שנייה, לא  נמרוד לב:

צריך לבוא ספציפית, נקודתית, יואב, ספציפית  דוד חיון:

 זה יורד, זה עולה. זה עולה, זה יורד. –לבוא ולהגיד 

יואב, זאת שיטת העבודה. אין שיטה אחרת.  נמרוד לב:

ז אנחנו נוכל גם לבוא אליך. אתה תבוא אלינו ותגיד לנו חברה, עכשיו, מעבר לזה, וא

תחליטו. זה יבוא מצדך ואנחנו נבוא אתם מציפים אותי, מציפים על אותו תקציב, 

איפה סדרת התנ"ך שביקשתי כל כך, ואתה תיתן לי פירוט איפה זה  –מצדנו ונאמר 

ע, תן לי לסיים נמצא, למה זה מתעכב, למה תכניות אחרות נכנסו במקומה, ורג

בבקשה. אומר אמיר והוא אומר בצדק, הנה, אנחנו באים לישיבה ואתה בא ואומר 

ואתה מציג בפנינו ואתה אומר לנו חברה, אני רוצה עכשיו מגזין פנאי יומי, אנא 

אשרו לי. אני, זה נשמע לי הגיוני, זה נשמע לי יפה, אני אוהב את היוזמה, אני אומר 

מאותו לך. אני לא יודע באותו רגע שזה בא על חשבון דברים בסדר, אני מאשר  –לך 

מדוע נכנסה התכנית  –תקציב, ולכן שואל אמיר, אני רוצה לדייק. לכן שואל אמיר 

הזאת מתקציב, מאותו תקציב של דברים שאני כבר ביקשתי ונתתי הוראה קודמת, 

ההוא,  זה על חשבון הדבר –ומדוע כשנתת לי את ההצעה הזאת, לא בא ואמרת 

 שאני אעשה את הבחירה.

 אני רוצה לומר משהו.  :יואב גינאי

טבלה שאתה הכנת  לי כאןיואב, עוד דבר קטן. יש  דבורה הנדלר:

והיא מצוינת, למה? כיוון שהיא אומרת לי ככה: שם הקול הקורא, רשימה. שם 

ם, היצירה, מופיעה. חברת ההפקה, מצוין. אני רואה שזה מגוון, לא רק אחד, שניי
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אני רואה מגוון וזה מאד עונה לנו על הרצון לצאת להרבה מאד יוצרים, ואז אני 

, 250, אושר בוועדת 250נחתם חוזה, לקראת ועדת  –רואה סטאטוס. אז כאן חתום 

, נחתם חוזה. מבחינתי, אם כל חודש, או כל חודש וחצי 2014התקציב יהיה בשנת 

 - - -הייתי מקבלת טבלה כזאת 

 דיוק.ב נמרוד לב:

 אבל אתה מקבל אותה.  יואב גינאי:

אז הדברים היו בהירים. מי כמוני יודעת, וגם יואב  דבורה הנדלר:

- - - 

אין אין חודש שאנחנו לא מעבירים סטאטוס.  יוני בן מנחם:

חודש שאנחנו לא מעבירים. אין חודש, אני יכול להראות לך את זה. אפילו פעם 

  בשבועיים תקבלו.

אנחנו יכולים להעביר את הסטאטוס בכל רגע  יואב גינאי:

  נתון, אין לנו שום בעיה.

כן, בכל רגע. הכל אצלנו בטבלאות, עושים הדפס  יוני בן מנחם:

 ושולחים לך את זה.

אנחנו עובדים כרגע על איזה שהוא כלי ממוחשב,  :יואב גינאי

  עה ולזמן.שייתן לנו אפילו את הסטאטוס בצורה הרבה יותר מדויקת, ממש נכון לש

יופי, נשמע לי נהדר. יואב, אני רק מציע שפה גם  נמרוד לב:

 תוסיף עוד עמודה אחת שאומרת מאיזה תקציב זה. 

 זה כתוב.  יואב גינאי:

 לא, לא, ... בידור.  נמרוד לב:

 גם זה קיים.  יואב גינאי:

זה קול קורא. במקביל, טבלה חוץ מקול קורא,  דבורה הנדלר:

ז אני אישית הלכתי שאנחנו נדע את כל המכלול. )מדברים ביחד( אהפקות פנימיות, 

 - - -ושאלתי 

 נמרוד. :לוי-נורית ירדני

 נמרוד, תן לדבורה, היא באמצע. דוד חיון:
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אני מציעה לעשות לנו מיפוי כזה, גם של קולות  דבורה הנדלר:

מה שאנחנו נדע מי, מה, מו, מתי, תאריכים, קוראים, גם של הפקות פנימיות, 

היעדים, איך החלוקה. ואני גם ביקשתי לפני שבוע גם עד אז נניח ילדים מתוקצב 

 ככה וככה, מורשת ככה וככה. 

אני רוצה לומר משהו. אני רק רוצה לענות לך  יואב גינאי:

 - - -טוס, נמרוד בעניין הזה. לגבי הסטא

 כן, סליחה. נמרוד לב:

כשיו גם על כלי רגע, אני  מדבר. אנחנו עובדים ע יואב גינאי:

ממוחשב שייתן לנו ממש סטאטוס מדויק, יומי, אפילו על פי זמן באותו יום איפה 

הדבר הזה נמצא. מערכת המחשוב ממש עומדת בפני הדבר הזה,  ואז יהיה לנו את 

זה בצורה הכי מסודרת, אפילו לא על טבלאות אקסל, אלא נכון לאותו רגע. אני חייב 

ת לוחות השידורים, אנחנו בשיקולים שלנו לוקחים גם לומר כשאנחנו מגישים גם א

כמובן את ההצעות, אנחנו צריכים מימונים. ברגע שאתם קובעים שאתם רוצים 

שתהיה המשכיות כפי שאמרתם, שזו דוגמא שהיא דוגמא קלאסית, משום שהיא 

רגילה, אנחנו לא יכולים להכניס לאותה שתתה באמת את הכסף של אותה סוגה 

לאותו תקציב, הפקות אחרות. לכן אנחנו מעכבים. עכשיו, לגבי תכנית משבצת או 

חיילים, אנחנו רוצים תכנית חיילים. אני מאד רוצה שתהיה לנו תכנית חיילים. אני 

  .2013לא אוכל לממש אותה בשנת 

אתה רואה אבל איזה יופי, שכשאתה מסביר את  נמרוד לב:

יודע מה, עכשיו אולי זה נשמע לי  חברה, אתה –זה ככה אני יודע לשבת ולהגיד 

 - - -הגיוני כן להקשיב ליואב ולהגיד לו, אתה יודע 

אבל זה אחרי שהקול הקורא יצא. זה לא יפתור לך  ליאת בלום:

 את  הבעיה. 

 ליאת, אבל אז אני לוקח אחריות, תביני. נמרוד לב:

אתה היית צריך לעשות את זה לפני הקול הקורא.  ליאת בלום:

אתה אז מגיע עם ההנהלה כן על תכנית חיילים או לא, אבל פתור אותם. זה לא י

 להם יצא קול קורא, יש כבר הוצאה. 
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 - - -זה לא נכון, כי אם אנחנו קול קורא  נמרוד לב:

 זה דיון שצריך להתקיים לפני הקול הקורא. ליאת בלום:

 - - -אז זה לא נכון, מכיוון שכש  נמרוד לב:

 ון?מה לא נכ ליאת בלום:

 - - -לא נכון, היא   יואב גינאי:

היא לא צודקת. כשיתקיים הדיון הזה, אני אוכל  נמרוד לב:

אוקי, אני לא מוציא לך עכשיו את הקול הקורא הזה, כי אני  –לבוא ולהגיד ליואב 

 מבין שזה ייצא על חשבון התכנית חיילים. 

 לפני הוצאת הקול הקורא. ליאת בלום:

תי, אתם לא מבינים. זה הכרחי. רגע, וודאי. רבו נמרוד לב:

ואני הייתי רוצה גם ניהול. את זה בכלל הייתי פותח לציבור, את המערכת 

 הממוחשבת הזאת, ואז כל אחד יוכל לראות איפה זה עומד. 

רגע, יואב, לא קיבלנו תשובות למה הם לא קיבלו  אמיר גילת:היו"ר, 

 תשובות. 

 נימאלי. זהו. זה נימוס מי :לוי-נורית ירדני

 אני פונה אליך שתענה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני התחלתי בדברי לפני זה.  יואב גינאי:

אני הייתי פותח את המערכת הממוחשבת לציבור.  נמרוד לב:

 שכל הציבור יראה. מה יש לנו להסתיר?

 נמרוד, תן לו לדבר. בבקשה. אמיר גילת:היו"ר, 

 אף אחד לא יוכל לבוא בטענות. נמרוד לב:

מה אתה רוצה לעשות את הכל בפייסבוק? את  :לוי-נורית ירדני

 הכל, הכל?

 שר האוצר עושה.  דוד חיון:

 אז שר האוצר.  :לוי-נורית ירדני

 יש משהו שנקרא מנהל ציבורי שקוף.  נמרוד לב:

 אני מבקש לתת ליואב לדבר, טוב? אמיר גילת:היו"ר, 
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.... אם אני לא אנחנו על פי הייעוץ המשפטי ...  יואב גינאי:

 - - -טועה,  העדפנו שלא לתת תשובות באופן גורף, אלא לא לפצל את ה 

 אני מבקש שתתנו ליואב לדבר.  אמיר גילת:היו"ר, 

ההעדפה הייתה, ואני עדיין חושב נו, אני מספר.  יואב גינאי:

ששווה לדון עליה, שלא לתת תשובות שהן תשובות חלקיות לחלק מהאנשים לפחות, 

עכבנו את זה, משום שלא ידענו מה יהיה גורלו של אותו קול קורא. עכשיו, ולכן 

-אנחנו החלטנו בישיבה האחרונה לתת תשובות לכל הקולות הקוראים שיידחו ל

  , כולל אלה שנבחרו, מבחינת הבדיקות הפנימיות שלנו וכולל אלה שלא נבחרו.2014

 מקובל עלינו. :דוד חיון

 , לא. רגע, לא אמיר גילת:היו"ר, 

רציתי להגיב, סליחה, מכיוון שזה על פי ייעוץ  ליאת בלום:

 משפטי, אז אני חייבת להבהיר. 

 - - -התשובה לא מספקת, לכן    :דוד חיון

לא, בוא תקשיב עד הסוף ואז. אם ועדת  ליאת בלום:

אנחנו מניסיון של  –התקשרויות לא מקבלת החלטה, לא יכולה להגיד כן או לא 

שלא לפצל בין ההחלטה התכנית להחלטה התקציבית. ברגע שאתה  העבר, החלטנו

, 2014מודיע למפיק שהתוכן שלו טוב אבל אין לך תקציב ואתה דוחה אותו לשנת 

. זאת אומרת שהשיקול היחיד שתוכל לדחות ל 2014אתה מחויב לתוכן שלו בשנת 

שה שלא , הוא שיקול תקציבי ולא שיקול של תוכן. ההנהלה ביק2014אותו בשנת 

 .2014לחייב אותה על שנת 

 - - -אנחנו עוד לא שם. אנחנו שאלנו  :דוד חיון

 שנייה, שנייה, אני אסיים. ליאת בלום:

אנחנו שאלנו על עצם זה שמישהו מגיש, לא  :דוד חיון

 אומרים לו כלום כלום כלום במשך חצי שנה. 

סליחה, אם הוועדה לא יודעת להגיד אם היא רוצה  ליאת בלום:

 - - -ת ההצעה או לא, אז א
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"קיבלנו". "אנו נדון בקרוב". משהו. משהו.  :דוד חיון

 )מדברים ביחד(

 הם לא מוחים על "קיבלנו". ליאת בלום:

 "קיבלנו" זה גם לא היה בעבר. אמיר גילת:היו"ר, 

 "קיבלנו" כן שלחנו.  יואב גינאי:

הם רוצים החלטה והוועדה לא יכלה להחליט, כי  ליאת בלום:

 - - -ו שלא היה לה תקציב, או שהתוכן א

 רגע, רגע, אני לא מבין, למה הוועדה לא מחליטה? נמרוד לב:

 תעשי לנו סדר, שנבין. דוד חיון:

 לא, לא, יש פה טעות, רבותי.  נמרוד לב:

 תן לה לעשות סדר.  דוד חיון:

אם יש כאן טעות. אם הוועדה אין לה תקציב, היא  נמרוד לב:

קיבלתי. נגמר הסיפור. היא לא יכולה למשוך את זה סתם. זו דרך  תגיד סליחה, לא

 ציבורית לא נכונה. זו הטעות שלכם.

אבל ההנהלה ביקשה שלא לדחות את ההצעות  ליאת בלום:

האלה. אתה צריך להבין שברגע שאתה אומר למפיק לא, הוא יכול לקחת את 

 ההצעה וללכת לכל גורם אחר.

לאכול את העוגה ולהשאיר אבל אתה לא יכול  נמרוד לב:

 אותה שלמה. 

לא, לא, אבל מצד שני שמעת את היוצרים. הם  יואב גינאי:

אנחנו לא יכולים להגיש את זה לאף אחד. אני בעדם, ולכן אני לא פוסל את  –אמרו 

 זה על הסף. 

 לא, רק על ארץ ישראל.  אמיר גילת:היו"ר, 

 על כל דבר. כל הצעה.  יואב גינאי:

 כל החלטה כזאת ... שנה.  ליאת בלום:

אז יואב, אז טוב הלב שלך כרגע גורם לזה שיהיה  נמרוד לב:

 - - -פה 
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 לא, הם יודעים את זה.  יואב גינאי:

לא, זה לא קשור. אז אנחנו צריכים לבוא ולומר,  נמרוד לב:

חברה, לא יישאר דבר פתוח. אם אין תקציב, אם אין שוב דבר, אנחנו דוחים, 

נותנת תשובה שלילית. בשנה הבאה נרצה את זה שוב? נוציא קול  ההנהלה דוחה,

 נוציא קול קורא חדש. נקבל הצעות חדשות. קורא חדש. 

 ואז אתה יוצר בעיה אחרת. אתה יוצר בעיה.  דוד חיון:

קולות קוראים שלא טופלו, אז  11אז לא היה לך  ליאת בלום:

לה והדיונים האלה קולות קוראים שלא טופלו, כי הדברים הא 20היה לך 

צריכים להיעשות טרום הוצאת הקול הקורא. אתה לא יכול כגוף  והחישובים האלה 

 קולות קוראים, אבל להגיד לו חודש אחרי אין לי כסף.  20-ציבורי לצאת ל

אבל יקירתי, הרגע דיברנו, הרגע אמרנו שאנחנו  נמרוד לב:

 - - -נקיים 

 זה לא קשור.  ליאת בלום:

ייה, זה לשני צעדים. אנחנו נקבע נוהל שלפיו שנ נמרוד לב:

 - - -אנחנו לא נציף את ההנהלה, אלא 

 אבל כאשר הוצאת קול קורא, גמרת.  דוד חיון:

 בדיוק, בדיוק, אז אנחנו נבין.  נמרוד לב:

 - - -וועדת ההתקשרויות  ליאת בלום:

ויואב, גם נורא חשוב לא לשמור על התחום האפור  נמרוד לב:

 - - -ו, תחום אפור הזה. תבינ

 איזה תחום אפור? אין פה שום תחום אפור.  יואב גינאי:

חברה, חברה, מאז ומעולם, זה הניסיון שלי בכל  נמרוד לב:

דבר בחיים האלה. כל דבר שאתה משאיר אותו, אני רוצה לשמור, לא לצאת, לא 

, לא טוב. להגיד, לא נעים, לא זה, לא שם, אני רוצה לשמור את זה, אולי שנה הבאה

 כל דבר כזה אלף זה לא ראוי לגוף ציבורי כמו רשות השידור.

אז לא ראוי להוציא את זה מלכתחילה, נמרוד.  ליאת בלום:

 לא, לא להשיב להם. 
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 אני עניתי לך ואני אענה שוב.  נמרוד לב:

 תן לי להגיד כמה משפטים. עאטף כיוף:

ני דברים אבל אני עניתי לך ואני אענה שוב. זה ש נמרוד לב:

שונים. אנחנו נקבע נוהל לגבי הדבר הזה, ואז גם לא נציף. אוקי, זה אחד. שתיים, 

 תינתן תשובה.  –ליין של לתת תשובה -נקבע שאם יש דד

 יש דד ליין, בנושא התקשרויות יש דד ליין.  ליאת בלום:

יופי. זה לא יכול לקרות, סליחה ליאת, לא יכול  נמרוד לב:

רים לא יקבלו תשובה בגלל שההנהלה רוצה לשמור את זה לשנה להיות מצב שבו יוצ

 - - -הבאה 

לא, לא, לא, זה לא בגלל זה, סליחה. הייעוץ שלנו  ליאת בלום:

 לא ניתן בשביל זה, סליחה. 

לא יקרה. לא יקרה. או שאין לה תקציב, אז היא  נמרוד לב:

 תגיד לא. הכל בסדר. אז היא תגיד לא. 

לצנו לא להשיב משום שלא רצינו אנחנו המ ליאת בלום:

להפריד בין התוכן לתקציב. אני לא אומרת להנהלה אם להגיד כן או לא, שיהיה 

 ברור.

 - - -חברה, זה לא מעניין אותי. אני כדירקטור  נמרוד לב:

 נמרוד, נמרוד. עאטף כיוף:

 אני לא בהנהלה. )מדברים ביחד( נמרוד לב:

  כן, עטאף בבקשה. אמיר גילת:היו"ר, 

אני כדירקטור לא יכול להתעלם מבלי לראות את  נמרוד לב:

 התוצאה. 

 תרשה לי, אדוני יושב הראש. עטאף כיוף:

 עאטף, בבקשה.  אמיר גילת:היו"ר, 

תשמעו רבותי, אני באמת מקשיב לכם ואני ככה  עאטף כיוף:

הגעתי לאיזו מסקנה. זה של הוראות נוהל או הנחיות נוהל. אפשר לשפר את 

 תשמע מה שאני אומר עכשיו לגביך. אל תלך. ת, אבל ההוראו
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 אני שומע.  נמרוד לב:

אנחנו מה התפקיד שלנו? לפקח על רשות השידור,  עאטף כיוף:

נכון? הייתה איזו תכנית על ארץ ישראל, הוא אמר לפני שנתיים, אז למה לא עקבת 

 אחריה אתה?

 מה זה לא עקבתי? אני שואל כל ישיבה.  נמרוד לב:

לא, אני אומר אנחנו תפקדינו גם לעקוב ולפקח.  כיוף: עאטף

 - - -הדבר השלישי שאני רוצה לומר 

 - - -אבל  נמרוד לב:

אני לא מתווכח איתך. הדבר השלישי, למרות שאני  עאטף כיוף:

דיברתי על היוצרים, רבותי, הם באמת העכירו את האווירה. כשהוא אמר הבחור 

אתם דואגים למקורבים ואני לא יודע מה. הם תשמע,  –הצעיר הזה את מה שאמר 

באים לכאן, הם מגיעים לכאן, יש להם איזו שהיא בעיה על קולות קוראים, הזמינו 

את עצמם, כמה קולות קוראים לא נענו. אנחנו שמענו, צריכים לקבל החלטות. בסוף 

הוא מדביק לנו סטיגמה, כאילו אנחנו הדירקטוריונים, לא יודעים מה התפקיד 

לנו, מה הסמכות שלנו. אנחנו דואגים למקורבים. למרות שאני שיבחתי אותם. לכן ש

אני חושב שגם צריך להעמיד אותם במקום. אתם באתם לכאן, עוררתם איזו שהיא 

 בעיה, שמעו אתכם, הקשיבו לכם ויש פתרון לבעיה. יש פתרון.

טוב, עאטף, תודה. קודם כל, המנכ"ל, האם לכל  היו"ר, אמיר גילת:

 קול קורא שיצא היה תקצין משוריין?

 מראש? לוי:-נורית ירדני

 לא.  –ספציפית לקול קורא  יוני בן מנחם:

  אוקי, אז זו בעיה. היו"ר, אמיר גילת:

זה לא צריך לחזור על עצמו. צריך להחליט שבלי  דוד חיון:

  צביעה תקציבית לא מוציאים קול קורא. תקבלו החלטות.

מיליון, נכון? כמה מהם הלכו לקול  70 רגע, היו דבורה הנדלר:

 קורא?
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לא הייתה חלוקה לקולות קוראים, הייתה חלוקה  יוני בן מנחם:

 לז'אנרים.

 - - -נכון, את זה אני יודעת. אני שואלת   דבורה הנדלר:

 זאת החלוקה שלפיה התנהלנו.  יוני בן מנחם:

היות טוב, החלטה ראשונה ברשותכם, זה חייב ל אמיר גילת:היו"ר, 

ברור. זה ברור מאליו, שכל קול קורא שיוצא יהיה צבוע תקציבית מבחינת הז'אנר 

שלו, וכל מה שצריך לצבוע בו. אז אחד, קול קורא, וזה ימנע כבר תקלות מהסוג 

 הזה. 

 זה כהחלטה, אמיר. :דוד חיון

יהיה  –כן, זו החלטה. כל קול קורא שמפורסם  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ר שני, אני עוד פעם דבצבוע תקציבית. 

 אבל זה לא מחייב אותנו לאותה שנה. :דוד חיון

 - - -צבוע תקציבית, אבל ברור.  אמיר גילת:היו"ר, 

אז צריך להבהיר להם. יש להם ציפיות, שזה יהיה  דבורה הנדלר:

 ברור. 

 רגע, שנייה, אני מגיע לזה. אמיר גילת:היו"ר, 

כול להיות צבוע ולא מחייב, זה סותר. איך זה י זליג רבינוביץ:

 המנכ"ל?

זה חלק מהעניין, שאתה מוציא אותו באמצע  ליאת בלום:

 .2013, הוא מתכוונן לזה שזה ייצא מתקציב 2013

 , למשל ארץ ישראל?2015-ואם אני רוצה את זה ב :דוד חיון

לשידור, אתה צריך לחתום לפני. אתה תקבל את  ליאת בלום:

 - - -, אבל 2015-זה בשידור ב

תשמעו רגע, נו, קול קורא לא יכול להיות תלוש, כי  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -מה שקרה, אם אנחנו נאבחן את מה שקרה 
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לא, הוויכוח הוא לא על תקציב, תקציב כן,  ליאת בלום:

. אני חושבת שזה 2014-השאלה היא אם שנתי או אם אני יכולה להעביר אותו ל

 ת זה מה שקרה כאן. צריך להיות מוקש מהתקציב, אחר

 לא, למעט ההחרגה שתיכף נעשה. אמיר גילת:היו"ר, 

 -למה? למשל סדרה על ארץ ישראל, שהיא חשובה  יוני בן מנחם:

- - 

 למעט החרגות. אמיר גילת:היו"ר, 

רגע. אפשר לדבר גם? או שאתם רק רוצים  יוני בן מנחם:

אנחנו בעד זה ואנחנו  להשמיע? למשל הסדרה על ארץ ישראל, זה משנה, זה חשוב,

 ?2014-או ב 2013-עושים את זה. זה משנה אם זה יהיה ב

אם הוא רוצה לפצל את זה לכמה שנים, זה  :דוד חיון

 אפשרי. 

כן, אבל בהחלטה. ההחלטה שלך לצאת בקול  ליאת בלום:

 קורא,  מראש צריכה להגדיר מאיזה תקציב זה יוצא.

ועל מה יצא קצפם? סך זה לא כלול באותה שנה.  יוני בן מנחם:

הכל אמרו להם לא השנה, שנה שעברה. על מה יצא קצפם? על ארבעה קולות 

 .26-קוראים מתוך ה

אז למה אתם לא מדברים ונותנים פרופורציות  לוי:-נורית ירדני

 בזמן אמת?

 הנה, אנחנו נותנים לכם. יוני בן מנחם:

 לא עכשיו, בזמן אמת.  :לוי-נורית ירדני

אני לא רציתי להיכנס איתם לדיאלוג. שלחו לי  :יוני בן מנחם

 - - -מכתב מעורך דין, מה, אני עכשיו 

 חברה, בואו נקבל החלטה. נמרוד לב:

קיבלנו כבר החלטה אחת, שכל קול קורא יהיה  אמיר גילת:היו"ר, 

 אתה היית בחוץ. צבוע תקציבית. 

 - - -בסדר, אבל בוא נגדיר  נמרוד לב:
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תיים. יואב, יש פה בעיה, עוד פעם, שנייה רגע. ש אמיר גילת:היו"ר, 

מבחינת החלטת המוסדות, עוד פעם, אני עוד לא הבנתי, אם אנחנו החלטנו על 

 הבידור, נכון? ... תכנית לחיילים אתה אומר שזה ז'אנרתכנית לחיילים, 

 כן.  יואב גינאי:

או תרבות, לא משנה. איך פתאום בא גל  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -ומקבל קדימות על פני ההחלטה  אוחובסקי

סליחה, גל אוחובסקי זה תרבות. קודם כל זה  יואב גינאי:

 תרבות.

 לא משנה.  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה יורד מאותו תקציב, יואב.  נמרוד לב:

תכנית האירוח היא דוגמא, שוב אני חוזר, כי  יואב גינאי:

ם שגם דיברת איתי בנושא הזה, תכנית האירוח, ואתה יודע את זה היטב אמיר, משו

מיליון שהתכנית הזאת לקחה, הייתה יכולה לפרנס  5-או ה 4-תכנית האירוח היא, ה

 -  - -לפחות עוד שתי תכניות קטנות יותר לנו 

לך את אל תדאג אנחנו בקרוב, היום אנחנו פותרים  :דוד חיון

 הבעיה הזאת, אל תדאג.

 כמו תכנית חיילים.  יואב גינאי:

רגע, אבל הסדר היה שקודם היה, יואב, אל תבלבל  אמיר גילת:, היו"ר

את הזמנים. קודם החלטנו על תכנית חיילים, ואחר כך, אחרי כמה חודשים באתם 

 עם התכנית אירוח של טל ברמן. 

 למה אישרת אותם בלוח, סליחה? זליג רבינוביץ:

כי לא ידעתי שזה יורד מהתקציב, זליג, זו הבעיה.  נמרוד לב:

 ם הייתי יודע הייתי אומר לא. א

שנייה רגע. המוסדות היו משוכנעים, אני אציג את  אמיר גילת:היו"ר, 

 זה ככה, שיש גיבוי תקציבי לכל קול קורא שיצא. 

 בדיוק. נמרוד לב:
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רק בסוף טל ברמן הצפתם את הנושא שאין לכם  אמיר גילת:היו"ר, 

 כסף.

נית האירוח של חברה, עדיין עוד לא הבנתי, תוכ נמרוד לב:

 - - -אוחובסקי, רק בשביל להבין, התכנית אירוח הזאת של אוחובסקי 

 היא של וילו ויעקב.  יואב גינאי:

לא, התוכנית של אוחובסקי, אמיר שאל. אז אני  נמרוד לב:

 רוצה להבין, זה כאילו נכנס על אותו תקציב של תכנית החיילים?

 כן.  :לוי-נורית ירדני

 לא. יואב גינאי:

 לא? אז מאיפה זה יורד?  נמרוד לב:

 מתכנית האירוח.  :יואב גינאי

 אז בואו תסבירו לי.  נמרוד לב:

 על מה אתה מדבר, על וילו? אמיר גילת:היו"ר, 

 לא משנה, סתם נתתי דוגמא.  יואב גינאי:

אבל זהו, חברה, זאת הנקודה. אני לא יכול לעשות  נמרוד לב:

 עושה ממני צחוק. את העבודה שלי בצורה כזאת. זה 

תראו רגע, אני מציע ככה, היו עקרונות טובים  אמיר גילת:היו"ר, 

או  2013, בואו נחליט מה דינם. אם אנחנו רוצים אותם בשנת 2012שפורסמו בשנת 

 לא. 

אבל אני לא יכול להחליט ככה. אני צריך לקבל  נמרוד לב:

 - - -פירוט תקציבי, להבין מה עומד מול מה. זה לא 

 מה אתה מוריד, מה אתה מענה. ד חיון:דו

אני אף פעם לא ראיתי צורת עבודה כזאת, סליחה  נמרוד לב:

רבותי. אני ישבתי בהמון מקומות, עבדתי עם המון גופים והמון אנשים ומעולם לא 

 ראיתי דבר כזה.

אני אלך לסוף. אני מבקש מההנהלה כהצעה  אמיר גילת:היו"ר, 

, כבר 2015-ו 2014הכין תכנית עבודה, תמהיל לשנים אישית שהתכוונתי להציע, ול
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שנתיים קדימה, כי אני חושב שאנחנו כן צריכים לחשוב קדימה. אנחנו גם לוקחים 

 20%-בחשבון שסכום ההפקות אמור לעלות במסגרת המתווה, וכבר אמור להגיע ל

ר . בהתאמה גם אחוז הסוגה העילית. ואני מבקש כב2015בשנת  25%-ול 2014בשנת 

עכשיו להכין את התכנית, הצעת ההנהלה לתמהיל ההתקשרויות של הפקות מקור 

 . זה יהיה הבסיס למה שאתה מבקש בעצם. 2015-ו 2014לשנים 

 עם פירוט מדויק.  נמרוד לב:

 סוגה עילית, סוגה תחתית, ז'אנרים.  דבורה הנדלר:

 לא, סוגה עילית זה בחוק. זה לא קשור.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני יודעת, אבל תצבעו. זה לחיילים אמרנו, זה  ה הנדלר:דבור

 לסוגה תחתית כי זה בידור, אנחנו נדע למה זה הולך. 

 אוקי. בסדר, מקובל? אמיר גילת:היו"ר, 

כן, וגם הבקשה היא שלזה להוסיף גם את הקולות  נמרוד לב:

 הקוראים הקיימים שהיו, וגם את ההתקשרויות הישירות.

זה מה שרציתי, של הקולות הקוראים שפורסמו,  :אמיר גילתהיו"ר, 

 שאנחנו רוצים להטמיע אותם בהצעה, אם כן או לא.

 שזה יבוא ביחד. תכנית עבודה.  נמרוד לב:

 תמונת מערכתית, שאנחנו נדע. דבורה הנדלר:

אז זו החלטה ראשונה. עכשיו, לגבי הסדרה על  אמיר גילת:היו"ר, 

 ארץ ישראל, מה העלות שלה?

 כל פרק זה חצי מיליון שקלים. בן מנחם:יוני 

 15-כל פרק הוא חצי מיליון, צריך להכפיל את זה ב יואב גינאי:

 פרקים.

עוד פעם, לא סתם הבאתי את זה להחלטת  אמיר גילת:היו"ר, 

המליאה הראשונה, כי היה חשוב שנטביע חותם בתקופה הזאת גם על הנושא הזה. 

להגדיל, במסגרת התוספות שאנחנו מייעדים אני כן חושב שצריך לעשות כל מאמץ 

 מיליון. 3-לסכומים של הפקות המקור, כבר הגדלנו סוגה רגילה ב

 מיליון.  1.1לא,  יואב גינאי:
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מיליון לסוגה עילית, אז יש פה עוד  3אז כבר צריך  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -פרק שכבר אפשר 

לא העלו לא, אבל אחת הטענות של היוצרים והם  יואב גינאי:

אותה כאן, אני שומע את זה מהם, הם טוענים שאי אפשר להפיק בעצם פרק אחד 

במסגרת הזאת, כי מדובר במכלול מאד גדול של סדרה שהיא סדרה רוחבית, שבעצם 

 צריך להפיק את כולם ביחד. 

מה ההיגיון של לעשות רק פרק אחד היום, לא  :דוד חיון

 הבנתי. 

שיק את התכניות, ולהתחיל איתה אנחנו רוצים לה יואב גינאי:

 - - -כבר השנה. אחרת נעביר את כולה 

 ומה ההמשכיות? מה מבטיח לנו המשכיות? דוד חיון:

 מה זאת אומרת? יואב גינאי:

 השקת את הפרק הראשון, מה הלאה? :דוד חיון

 זה פרק ראשון בסדרה בת כך וכך פרקים.  יואב גינאי:

 - - -נחנו יודעים שיהיה שמתי יהיה הפרק הבא? א דוד חיון:

בשנת התקציב הבאה, זה היה הרעיון, להעביר את  יואב גינאי:

 זה לשנת התקציב הבאה. 

 אז מה? אני כצופה אראה פרק בשנה? :לוי-נורית ירדני

 לא, לא, לא. יואב גינאי:

 זה שזה יופק, זה אומר שזה ישודר. יוני בן מנחם:

 קים ישודרו ביחד.זה ישודר ביחד, כלומר הפר יואב גינאי:

כן, אבל זה מבטיח לי שאני לא זורק את הכסף  :דוד חיון

 פרקים? 14סתם על הפרק הזה ושאולי לא יהיו עוד 

 למה שלא יהיו? יואב גינאי:

למה שלא יהיו, אם אתה חותם איתם על הסכם  יוני בן מנחם:

 התקשרות, למה שלא יהיו?

 חת?אז למה לא לעשות את הכל בחבילה א דוד חיון:
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 . 2013כי אין לך את הכסף בשנת  יואב גינאי:

 .2014אז אתה צובע את זה לשנת  :דוד חיון

 נכון. נו, זה הרעיון.  יואב גינאי:

אנחנו מקבלים  –ההחלטה התקינה אמורה להיות  נמרוד לב:

 - - -פרקים. צודק חיון, ההחלטה צריכה להיות  15החלטה שיהיו 

 הקורא.  יש את הקול אמיר גילת:היו"ר, 

נהדר, אבל כשאתה מביא את זה עכשיו לאישור  נמרוד לב:

של הפרק האחד לוועדת התוכן, אתה לא מגיש אותו ככה ואתה לא מאשר אותו 

פרקים, אנחנו באותה החלטה צובעים תקציב  15-זה חלק מ –ככה. אתה אומר 

ת זה , או מה שלא יהיה, רואים א2015ואם צריך אז גם הלאה, לשנת  2014לשנת 

 מבחינה מערכתית. זאת הדרך הנכונה.

טוב, אני אומר ככה: במידה ואנחנו נצליח לגייס  אמיר גילת:היו"ר, 

אני מציע  -את הסכום הנדרש להגדלת התקציב של הפקות מקור  2013בשנת 

 שהעדיפות תינתן לסדרה על ארץ ישראל. 

אני מציע שהעדיפות תינתן אלף לסדרה על ארץ  נמרוד לב:

 . ב', שהקולות הקוראים שכבר יצאו יהיו בעדיפות ראשונה מעתה והלאה. ישראל

 אין, התקציב סגור השנה.  יוני בן מנחם:

אנחנו מדברים על סדרת התנ"ך, אנחנו מדברים על  נמרוד לב:

תכנית לחיילים, אנחנו מדברים על כל הדברים שכבר הוגדרו ונקבעו, ונתחיל לעבוד 

ליטים לבטל אותם. ועכשיו זה מביא אותנו אל עליהם. אלא אם כן אנחנו מח

 ההצעה, שאם תרשה לי אציג אותה. 

 כן.  אמיר גילת:היו"ר, 

אני חושב שהדבר הכי חשוב לדיון הזה, צריך  נמרוד לב:

 לצאת כהחלטה של רענון נוהל עבודת ועדת תוכן לגבי הפקות המקור.

 נוהל התקשרויות.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ה. לא משנ נמרוד לב:

 הפקות בכלל, לא רק מקור.  דבורה הנדלר:
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אנחנו מקבלים  -יאמר מעכשיו   Xלא חשוב, נוהל  נמרוד לב:

באופן רציף, הוועדה מקבלת באופן רציף, אנחנו צריכים להחליט אחת לכמה זמן. 

אנחנו רוצים אחת לחודש? אנחנו מקבלים דיווח מפורט מההנהלה לגבי קולות 

ות, איפה עומד, מה עומד, קולות קוראים ישנים, כל קוראים והתקשרויות ישיר

 - - -ההפקות 

בסדר, אני לא חושב שצריך לשנות את הנוהל  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -בשביל זה, אתה יכול לקבל 

 שנייה, שנייה, שנייה. נמרוד לב:

 לא, אני איתך.  אמיר גילת:היו"ר, 

. פעם זאת הגדרה. אנחנו צריכים לקבוע את זה נמרוד לב:

בחודש מקבלים, כתוב בדיוק מאיזה תקציב זה יורד, אנחנו נוכל לעשות את החישוב 

אם אתם רוצים תכנית חיילים  –שלנו. יואב ירשום את ההערות שלו בצד ויאמר 

ייתן יואב ותכנית אירוח ותכנית זה וזה, זה הכל יורד מאותו תקציב, ואני לא יכול. 

שהוא יצטרך לבוא לפה ולהציג ולהתווכח.  של הדברים, במקום HIGHLIGHTSלנו 

הכל יהיה ברור וידוע. עכשיו, אני אומר יותר מזה, בעיני הדבר הנכון לעשות, 

ובהנחה שמה שיואב אומר אכן הולך להתקיים בקרוב, המערכת הממוחשבת 

שהולכת לתת פירוט באופן רציף כל דקה וכל רגע לגבי המיקום, הסטאטוס של 

 - - -ההפקה 

אתה מדבר על העתיד, כי היא לא קיימת. בוא  אמיר גילת: היו"ר,

 נדבר עליה כשהיא תהיה קיימת. 

 אני מציע שהדבר הזה יהיה פתוח לציבור. נמרוד לב:

 בסדר, אז בוא נדבר עליה כשהיא תהיה קיימת.  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -שכל מי שרוצה, ארגוני היוצרים או חנה מ  נמרוד לב:

אבל אתה מדבר על משהו שהוא עוד לא קיים. בוא  לת:אמיר גיהיו"ר, 

 נדבר על מה שקיים.

או חנה מעפולה רוצה לראות, נכנסת ומסתכלת,  נמרוד לב:

 אין לנו מה להסתיר.
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 טוב, נדבר על זה שזה יהיה קיים. אמיר גילת:היו"ר, 

מתי זה אמור להיות קיים? יואב אומר שזה ממש  נמרוד לב:

 אוטוטו.

 - - -אני לא יודע, זה   יואב גינאי:

 אתה יכול לקבל החלטה? נמרוד לב:

שנייה רגע. החלטה: ההנהלה תעביר לוועדת תוכן  אמיר גילת:היו"ר, 

לכל חודש, דיווח על סטאטוס הפקות מקור, שם ההפקה, שם  1-מדי חודש, ב

המפיק, עלות ההתקשרות, הז'אנר ממנו לקוח התקציב ואם מדובר בסוגה עילית או 

 הערות. לא, ו

הערות, בדיוק. וזה המקום של יואב לבוא ולומר  נמרוד לב:

 - - -לנו, חברה, פה אתם עושים לי סמטוכה, פה זה 

האם המקור שלה או קול קורא או לא, גם כן  אמיר גילת:היו"ר, 

 להוסיף לדיווח. 

 להגיד אם זה קול קורא או התקשרות ישירה.  נמרוד לב:

קולות קוראים. ההנהלה  11לחן יש כרגע על השו ליאת בלום:

קולות קוראים  11-טרם הוציאה מכתבים למפיקים. צריך לקבל החלטה לגבי ה

האלה.  11-שלא טופלו בכלל. ואם תשימו לב, מה שאורי רוזנווקס דיבר לא כלול ב

 - - -הוא דיבר על סרטי תעודה 

 .11אין לנו  יואב גינאי:

 לא. ליאת בלום:

 כן.  יואב גינאי:

לא. מהסיבה הפשוטה שהוא מתייחס לזה שאתה  בלום:ליאת 

סרטים. אז אצלנו זה הוגדר  20הפקות, להבדיל מזה שפרסמת  4-5-התקשרת ל

 כטופל חלקית. 

 סרטים.  10לא, אנחנו בחרנו  יואב גינאי:
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נכון, אבל במיפוי שלנו זה מוגדר כטופל חלקית.  ליאת בלום:

סרטים או לא; וכנ"ל לגבי סדרות  20-צריך לקבל החלטה האם אנחנו ממשיכים ל

 - - -דרמה. אני מצטערת להשבית את השמחה, אבל  

 נדון בזה.  יוני בן מנחם:

 הנוספים.  10-אנחנו נדון ב יואב גינאי:

 ההנהלה יכולה להודיע להם שאנחנו לא רוצים.  ליאת בלום:

 כן, בסדר, אוקי.  יוני בן מנחם:

החליטה לא לטפל נקרא לזה?  נמרוד, ההחלטה  אמיר גילת:היו"ר, 

 לבטל את הקולות הקוראים שפורסמו?

 לדון בזה מחדש.  ליאת בלום:

 כלומר לבטל.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, אני לא מוכן לזה, מה פתאום? :דוד חיון

לדון מחדש זה אומר שכרגע אין מחויבות לקול  ליאת בלום:

 הקורא.

ין מחויבות? לא, לא, לא, אין מצב כזה. למה א :דוד חיון

 למה הוצאנו את זה? מה, אנחנו עושים מעצמנו צחוק?

 - - -בשביל זה הם ביקשו החלטה ברורה, כדי ש  ליאת בלום:

 מה פתאום? :דוד חיון

אנחנו מדברים על מצעד הפזמונים, על הסיטקום  אמיר גילת:היו"ר, 

 ועל זה? 

 כן, כן.  :יואב גינאי

, 2014-2015תכנית העבודה על  אוקי. אז במסגרת אמיר גילת:היו"ר, 

 להטמיע את הקולות הקוראים שכבר הוצאו. 

 נכון, נכון.  דבורה הנדלר:

 לא, אמיר יש פה בעיה, צודק חיון.  נמרוד לב:

 - - - 2014כי זה ייגזר לך מתקציב  ליאת בלום:
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לפחות אני אדע מה התקציב, בסדר, אז הם ייקחו  אמיר גילת:היו"ר, 

 את זה בחשבון. 

אמיר, צודק חיון. הטקט מבחינה ציבורית, יש לנו  מרוד לב:נ

אני  –בעיה. אתה עושה את התהליך ההפוך. אתה אומר, ההנהלה באה ואומרת 

 - - -מבטלת, בואו נאשר מחדש, לפי ה 

 אתה רצית לבטל.  יואב גינאי:

 - - -לא אמרנו  נמרוד לב:

 - - -נמרוד, נמרוד  אמיר גילת:היו"ר, 

 א, לא, אני אמרתי משהו אחר.ל נמרוד לב:

 2015-ו 2014נמרוד, תקשיב לי רגע. על השנים  אמיר גילת:היו"ר, 

מגישים עוד תכנית עבודה, ... ... התקשרויות, איזה ז'אנרים איזה זה וזה. בתוך 

-ומ 2012מטמיעים את הקולות הקוראים שפורסמו משנת  2014התכנית של שנת 

2013 . 

 - - -ו לא יפה, אז אנחנ נמרוד לב:

 אנחנו אומרים אותו דבר.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ומקיימים את כל הקולות הקוראים כלשונם.  :דוד חיון

 יפה. יפה. עם שמות היוצרים, ונדון בהתאם.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, מה זה בהתאם? :דוד חיון

 .2013-שזה עבר ל אמיר גילת:היו"ר, 

מציע כנוהל עקרוני, כדי יש לי הצעה. קודם כל אני  :דוד חיון

אין מצב שלפחות מגיש קול קורא כזה  –להיות שקופים לציבור כמו שצריך, אחת 

אחת לחודשיים. אני מציע  –"בטיפול"  –או אחר, לא מקבל תשובה כל שהיא, אפילו 

 לעגן את זה בנוהל. אחת לחודשיים זה סביר? תגיד לי כיוצר.

 כן. נמרוד לב:

ם אומרים לך 'חכה עוד קצת', אחת לחודשיי :דוד חיון

 'בטיפול', 'תיכף נחליט'. זה סביר?

 בטיפול.  :לוי-נורית ירדני
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אוקי. אני גם הייתי נותן איזה שהוא ...., אם  נמרוד לב:

 - - -אפשרי 

 אבל יש סמכות לבטל קול קורא? עאטף כיוף:

 לא, החלטנו לא לבטל.  דוד חיון:

ארבעה -שלושהנניח שיש קול קורא, אחרי  עאטף כיוף:

 חודשים, שיקול הדעת של אנשי המקצוע אומר לבטל. 

 לא, זה נראה רע מאד ציבורית.  :דוד חיון

לא, הוא שואל אם משפטית בכלל אתה יכול  נמרוד לב:

 לעשות את זה. 

 אני שאלתי שאלה.  עאטף כיוף:

 משפטית אני לא יודע אם זו בעיה.  :דוד חיון

 א אומר. כי יש משהו במה שהו נמרוד לב:

זה ליאת תענה לך. רגע, אז זה בסדר, אחת  דוד חיון:

 לחודשיים הזה?

 כן, כן.  אמיר גילת:היו"ר, 

לא משנה באשר הוא, להודיע לו מה קורה איתו.  :דוד חיון

 תכינו את זה באיזה משהו, שמשה לב יכין לכם, שקופץ אחת לחודשיים. 

ת? אוקי, אז כיסינו אוקי, טוב. עוד בסוגיה הזא אמיר גילת:היו"ר, 

 את הנושא של הכיסוי התקציבי ושל הסדר בקולות הקוראים. 

אז אני רק רוצה להבין: אנחנו מודיעים עכשיו לכל  יואב גינאי:

אלה טופלו. הדיווח בעצם לכל הקולות הקוראים שלא טופלו, הוא שהדיון נדחה 

 .2014לשנת 

 .2014שהם יוטמעו בשנת  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, לא הדיון. לא הדיון, מה פתאום? ון:דוד חי

תקבל החלטה חודשים?  7עוד פעם המפיק יחכה  ליאת בלום:

תודיע שלא. זאת  –, אבל כבר למי שלא 2014ותודיע לו שההסכם ייחתם בשנת 

  קולות קוראים. 11-אומרת אתה צריך לקיים עכשיו דיון בכל ה
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כמה נושאים  טוב, עוד משהו? אני עובר על אמיר גילת:היו"ר, 

 במהירות. 

 . 2014עד שנת  כבן ערובה גם ככה את תופסת אותו לינדה בר:

 ואז הוא יחליט אם הוא רוצה.  :דוד חיון

מותר לו להחליט שהוא לא רוצה? הוא לא  לינדה בר:

 מתחייב?

ברור שכן. הוא מסיר את הצעתו. אין ערבויות  דוד חיון:

 בנקאיות. 

כך. לפעמים זו הפקה שאנחנו  יש משא ומתן אחר ליאת בלום:

 - - -אישרנו והיא נופלת במשא ומתן, כי הוא לא מסכים לזכויות ה 

אפשר להוסיף גם דבר נוסף. במידה שיש הצעות  יואב גינאי:

 - - -שהן בלתי ראויות בקול קורא מסוים, האם 

אני מבקש שתוסיף להחלטה, תקשיבו. אני מציע  :דוד חיון

 מיידעים במיידית את המפיקים בהחלטות שקיבלנו. להוסיף להחלטה שאנחנו 

ברור, ברור. אני אכתוב להם מכתב על החלטות  אמיר גילת:היו"ר, 

הוועדה. טוב, אני עובר רגע על כמה דברים. תראו, יש כמה דברים ששוב, במסגרת 

החלטות של ועדת תוכן לא מיושמות והייתי רוצה להעלות את זה. אחד זה הנושא 

 - - -בועטים, שכבר דיברנו אלף פעם של התכנית 

 רגע, הוא מחכה בחוץ. דוד חיון:

שתיים זה התכנית ערב טוב ישראל, שקיבלנו  אמיר גילת:היו"ר, 

החלטה שהתכנים שלה צריכים לעסוק בחינוך, פריפריה, חברה, תרבות, וקיבלנו את 

זה כהחלטה מפורשת, כי ראינו שאנחנו לא מצליחים להתחרות בתחרות 

-טואליה של הערוצים האחרים, וקיבלנו החלטה שלא מיושמת, תסתכלו בלייןהאק

אפ של התכנית, זה לא מיושם. אני מבקש שהמנכ"ל ידאג שזה יהיה מיושם. אותו 

דבר עם הנושא של שידורים מהשטח. דיברנו על שבוע שידורים מהשטח, שיוקדש 

ר תקציב, אמרנו ליישוב מסוים וגם ההחלטה הזאת לא מתקיימת. הנושא של חוס

, אם עושים שבוע באר שבע, אז אם אין -לכם תפתרו אותו על ידי, לא צריך ל
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תקציב, למרות שבואו נשים את הנושא התקציבי רגע בצד, זה לא הפורום המתאים, 

אבל אפשר לעשות שבוע באר שבע גם בלי לרדת לבאר שבע, למרות שאני אומר את 

ץ שתכנית אחת או שתיים כן ישודרו מבאר זה בצער. אני חושב שאפשר לעשות מאמ

שבע. אבל לפחות שהכל דיבורים, סדר יום, ערב טוב ישראל, אפרופו הערתי 

הקודמת, כן יגעו בבאר שבע. כי אמרתי, יש לזה חשיבות שיווקית רבה ותדמיתית 

 רבה, ודיברנו על זה כבר אין ספור פעמים, וזה לא קורה.

 - - - זה קורה, כשאמרת  יוני בן מנחם:

לא, אני מדבר על עברית, אני לא מדבר על ערבית.  אמיר גילת:היו"ר, 

 אני מדבר על עברית. 

 יש בעיות תקציב. יוני בן מנחם:

 - - -אבל אני אומר, מה הבעיה ל  אמיר גילת:היו"ר, 

אי אפשר לעסוק בבאר שבע  בנושא חדשותי  יוני בן מנחם:

ונאי. אם אין נושא חדשותי, אז כל היום בנושא חדשות. באמת אמיר, אתה היית עית

 ידברו על משהו שהוא לא חדשותי?

 - - -אפשר למצוא. זה בדיוק ההחלטה  אמיר גילת:היו"ר, 

 אמרו בכל השידורים. יוני בן מנחם:

מבחינה תקציבית, זה עניין של סדר עדיפויות. זאת  נמרוד לב:

 ההגדרה של סדר עדיפויות. 

רתי בכל השידורים. אם מחליטים שבוע לא אמ אמיר גילת:היו"ר, 

באר שבע, אז רשת ג' מקדישה שעה לשירי באר שבע והנגב, והכל דיבורים יום אחד 

כן מקדיש את עצמו לבאר שבע, והיומן עושה כתבה מבאר שבע, ופוליטיקה יורדת 

 לבאר שבע. זה דוגמא, ככה בשלוף. 

 נשמע הגיוני מאד.  נמרוד לב:

אני מבקש שההחלטות האלה יישומו, כי אנחנו  אז אמיר גילת:היו"ר, 

מקבלים פה החלטות ואין להן פירות בשטח, אין להן תוצרים. עכשיו, לגבי בועטים 

לא הנחו אותך והסברנו לך  גם התכנית בועטים, ישבת פה ואמרת בפעם הקודמת –

בדיוק מה הכוונה, שתהיה תכנית טלוויזיה שאחרי המשחק המרכזי תתכתב עם 
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זאת אומרת, אני אתן את הדוגמא שאני כבר נתתי שמונה פעמים, אם יש  המשחק.

משחק בין קריית שמונה לירושלים והוא בקריית שמונה, שהתכנית לא תהיה תכנית 

ספורט פר אקסלנס, שהיא תהיה תכנית שתתכתב עם המשחק. שיארחו שם אנשים 

 מקריית שמונה, כי הניידת ממילא נמצאת בקריית שמונה.

זה כך נעשה, אם היית צופה במשחק של קריית  :בר אבי

 במשחק האחרון. כך אנחנו עושים.  שמונה,

אבל זה לא נעשה בקריית שמונה. זה תמיד אותם  :דוד חיון

 אנשים שמגיעים לאולפן המחומם או הממוזג בירושלים. 

אבל אני הסברתי את הבעייתיות שיש בהפקת  :בר אבי

פשר לעשות אותה במגרש, כי המגרש, ברגע התכנית הזו בקריית שמונה, אי א

 - - -שמסתיים המשחק 

 לא במגרש.  דוד חיון:

נו, אז התכנית נעשית באולפן בירושלים,  אבי:

 ובמוקדים בחיפה. 

אתה יכול לעשות על הספרייה בקריית שמונה  :דוד חיון

 שבסכנת סגירה, סתם לדוגמא.

רופו גם למשחק עוד פעם, אני אומר את זה אפ אמיר גילת:היו"ר, 

אנחנו העברנו במייל, אני רוצה לאשרר את ההחלטה שאנחנו מחדשים את המרכזי. 

זה. אפשרנו לרשות להתמודד. אנחנו קיבלנו החלטה באמצעות הדואר האלקטרוני 

בשל דחיפות העניין. זה עוד פעם דוגמא למה זה ברגע האחרון. שלוש שנים יודעים 

וש שנים. למה זה הגיע לרגע האחרון, הנושא של שהחוזה שלנו עומד לפקוע בעוד של

 המכרז של ההתאחדות? אבל עזוב את זה. 

 אני יכול לענות? אני אענה.  אבי בר:

 - - -כי שלחת תשובה מהירה, כשזה נגזר  יוני בן מנחם:

 - - -נכון, ההתאחדות לכדורגל פרסמה מכרז  אבי בר:

 ולא ידעתם שיש מכרז? אמיר גילת:היו"ר, 
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שנייה, ההתאחדות פרסמה את המכרז, יום   ר:אבי ב

 למחרת אנחנו רכשנו את החוברת. 

 לפני חצי שנה ידעת שהולך להיות מכרז? אמיר גילת:היו"ר, 

אף אחד לא ידע, לא יודעים באיזה מועד מתפרסם  אבי בר:

 המכרז.

 לא אמרתי מועד.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ידעתם שנגמר הזמן.  :דוד חיון

נגמר העונה, אנחנו רכשנו הרי זכויות לשלוש  גילת: אמירהיו"ר, 

שנים, עוד לפני זמנך. רכשנו זכויות לשלוש עונות. ברור שבתום העונה השלישית 

 נצטרך לדון אם אנחנו ממשיכים או לא. 

 נכון. אבי בר:

 אז למה זה מגיע אלינו יומיים לפני? אמיר גילת:היו"ר, 

י נורא מצטער. אני שוב זה לא הגיע יומיים לפני, אנ אבי בר:

 - - -אומר 

 זה הגיע יומיים לפני. סליחה, ארבעה ימים לפני.  אמיר גילת:היו"ר, 

 -ברגע שנודע לנו, למחלקת הספורט, שיוצא מכרז  אבי בר:

- - 

 תקשיב רגע, אני לא תוקף אותך.  אמיר גילת:היו"ר, 

 לא, אבל אני פשוט רוצה להסביר את ההתנהלות.  אבי בר:

 

רק שנייה. רכשנו את הזכויות לשלוש שנים. הרי  אמיר גילת:"ר, היו

ברור שבמועד כזה או אחר, בתום השלוש שנים, נצטרך לדון בזה. יודעים שהעונה 

מתקרבת לסיומה, ושוודאי ההתאחדות תפרסם מכרז חדש. לכן כדאי היה ורצוי 

ון. מה קרה? היה, ואני מבקש להקפיד על זה, שיבואו מבעוד מועד, לא ברגע האחר

שאנחנו נאלצנו לעשות דיון לפתרון בדואר האלקטרוני במהלך  חופשת הפסח, כדי 

לקבל החלטה. גם לפני שלושה חודשים אפשר היה לעשות דיון האם בעונה הבאה, 

בלי קשר למכרז של ההתאחדות, דיון פנימי שלנו. הרי ברור שייצא מכרז של 
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בר, מתי שהיה יוצא מכרז. לכן אני במאי, ביוני, באפריל, בספטמ –ההתאחדות 

מבקש פה תכנון ארוך טווח, שהוא עובר כחוט שני לאורך כל הנושאים שלנו. אז זה 

במישור הזה. עכשיו, אני חוזר אחורה שלושה שנים, כשקיבלנו את ההחלטה, אני 

אומר עוד לפני זמנך, על רכישת הזכויות של המשחק המרכזי, הייתה התניה של 

ה היה ועדת טלוויזיה בזמנו, שהמשחק הזה ישודר בתנאי שיהיה ערב ועדת תוכן, ז

של תרבות ישראלית, שכדורגל הוא חלק ממנה, והתכנית שעוקבת אחריו תהיה שלם 

תכנית שתתכתב עם המשחק. היא תעסוק באווירה שסביב המשחק, אבל היא לא 

ני לא תהיה תכנית ספורט פר אקסלנס. אני לא רואה פה לקבוע את התכנית, א

 העורך. אני רק מדבר על ההנחיה שניתנה וחזרה וניתנה גם במוסדות הנוכחיים. 

רגע, היו עוד הערות בנושא תכנית הספורט שאני  דוד חיון:

 הערתי לכולם, ואם אני לא טועה גלילה הסכימה איתי. 

 - - -לא, לא  אמיר גילת:היו"ר, 

ר עצמו, לא, זה חשוב. אני חושב שהתוכן של המשד :דוד חיון

ואני חוזר על זה בפעם המאה, וזו ההזדמנות להחליט ולשנות את זה, הוא ברמה של 

 - - -הקריינות והפרשנות. ברמה ש  –הבלתי נסבל 

 אתה מדבר על המשחק עצמו, לא על בועטים.  אמיר גילת:היו"ר, 

שידור וגם לא -על המשחק עצמו. וגם לא על הפרה :דוד חיון

 על אחרי השידור. 

 אתה מדבר על השדרן ועל הפרשן.  :בר אבי

 על המשחק עצמו.  דוד חיון:

בוא נשים את הדברים על דיוקם, אתה מדבר על  אבי בר:

 השדר ועל הפרשן. 

 אמרתי.  דוד חיון:

 לא, כי הם לא מבינים.  אבי בר:

אמרתי. אתה מתרגם אותי? גם כתבתי מייל לכל  דוד חיון:

אני חושב שצריך לרענן, צריך להחליף אותם,  החברים פה וכתבתי את זה בפירוש.

במיוחד שהשדר הוא לא ייחודי ובלעדי לרשות השידור, והוא משדר בכל הערוצים 
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האפשריים. וכבר שהוא משדר הוא מתבלבל, הוא כבר לא יודע להגיד, כשהוא עושה 

. הוא כבר לא יודע 1בערוץ  –פרומו לאיזו שהיא תכנית, הוא אפילו שוכח להגיד 

פה הוא משדר בדיוק באותו יום. וגם אנחנו ביקשנו מהמבקרת, אני ביקשתי אי

מיושב הראש והיושב ראש ביקש מהמבקרת גם לבדוק את נושא, עם קשר או בלי 

 - - -של ה קשר, את נושא השכר 

 זה לא פרסונאלי.  אמיר גילת:היו"ר, 

ביקשתי לבדוק את נושא אני לא אומר שמות.  :דוד חיון

גיש, בעקבות פרסומים שהיו בעיתונות, גם של הקריין. הייתה טענה השכר של המ

שהוא מקבל פי שניים או פי שלושה משדרים בערוצים מתחרים. אנחנו ערוץ כל כך 

עשיר, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמו. ואני חושב שאנחנו צריכים לקבל פה 

שעוד ציינתי  . ומההחלטה שאנחנו משנים את התמהיל הנוכחי של הפרשן והקריין

 - - -במייל, אני אזכיר לחברים שלא שמעו, שאנחנו  

 - - -אתה כתבת שיש מצאי בתוך ה  :לוי-נורית ירדני

אה, יפה, טוב שיש אותך. שיש מצאי בתוך הרשות  דוד חיון:

של קריינים, כולל כאלה שכבר קריינו את המשחק, ואני לא יודע אם הם עובדים, על 

אם הם לא עושים את הדברים האלה. הם לא משדרים  מה הם מקבלים משכורת,

 זהו. זו דעתי.לא את זה, לא את משחקי הכדורסל, לא שום דבר. 

אני רוצה ברשותך קודם להמתין לתוצאות המכרז,  אמיר גילת:היו"ר, 

ואז נקיים דיון מקיף על זה, עכשיו יש לחץ של זמן. נקיים על זה דיון בנפרד. שמעת 

 תוכל להתכונן. את ההתייחסויות, 

 מה, רק הרשות הגישה? דבורה הנדלר:

רגע, אולי זה כספים ולא זה, אבל אני רוצה שרגע  :דוד חיון

נחשוב גם ברמה האסטרטגית, בהנחה, וזה וודאי שאנחנו לבד? אני קראתי על זה 

 בעיתונות? זה לא  וודאי?

 עזוב את זה עכשיו.  אמיר גילת:היו"ר, 

 ות ושמועות. זה הכל ספקולצי אבי בר:

 אולי אנחנו יכולים להוריד את המחיר. :דוד חיון
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 בסדר, אבל זה לא לפה.  אמיר גילת:היו"ר, 

ההצעה היא חלוטה? זאת אומרת אנחנו יכולים  :דוד חיון

 - - -לבוא ולהגיד סליחה, אנחנו  

 אני לא מכירה את  המכרז. ליאת בלום:

 אירוח מחר שבת. זה לא לפה. טוב. תכנית ה אמיר גילת:היו"ר, 

 רגע, אתה קיבלת החלטה לגבי בועטים? :דוד חיון

 - - -אמרנו שהתכנית  אמיר גילת:היו"ר, 

 - - -או שגם על זה אתה רוצה להחליט  :דוד חיון

זה ממילא. יש החלטות כבר, רק הפניתי את  אמיר גילת:היו"ר, 

 תשומת הלב. יואב או מישהו, מתי נקודת היציאה של מחר שבת?

 בעוד שבועיים.  אב גינאי:יו

 זה נורא משמעם. :לוי-נורית ירדני

 אז זה הזמן.  דוד חיון:

 - - -כן, אז אנחנו  אמיר גילת:היו"ר, 

ומלכותית. וילוז'ני מלך ושחקן כזה גדול, הוא  :לוי-נורית ירדני

פתאום כאילו, לא יודעת, שום דבר לא זורם שם. ממש, אני באדיקות מנסה 

 י לא יכולה להישאר עם זה.להסתכל, אבל אנ

 טוב, אתה רוצה להביע את דעתך קודם? אמיר גילת:היו"ר, 

 - -אני מצטערת להגיד, הם אנשים מוצלחים, אבל  :לוי-נורית ירדני

- 

-ו 2זו תכנית שירדה אפילו מתחת לרמה של ערוץ  דוד חיון:

10. 

 הם לא במיטבם.  :לוי-נורית ירדני

ת יש פגמים. אני לא חושב אני חושב שבתכני יואב גינאי:

שהדרך להוריד תכנית באמצע העונה היא נכונה. עשינו את זה כבר. אני לא חושב 

שזה נכון, גם מבחינת התדמית שלנו. אנחנו צריכים, תכנית טלוויזיה צריכה זמן 

אוויר, צריכה מסלול המראה, לוקח לה זמן. אני לא חושב שאנחנו יכולים קצרי 
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שום שהסיטואציה הזאת תשאיר אותנו ללא תוכן כרגע, וכדי סבלנות באופן כזה, מ

 להכין תכנית חלופית ייקח לנו הרבה מאד זמן. לכן אני חושב שזה לא נכון להוריד.

 כמה זמן? :לוי-נורית ירדני

 - - -זה זמן. לפחות חודש וחצי כדי  יואב גינאי:

 תלוי מה אנחנו מחליטים. תלוי איזה סוג תכנית.  דוד חיון:

 כל תכנית שהיא שאנחנו מחליטים.  אב גינאי:יו

 כמה הרייטינג שלה? אמיר גילת:היו"ר, 

 .4.5הרייטינג שלה הוא  לינדה בר:

 זה עלוב ביותר.  :דוד חיון

זה  4.5, והיא בסימן עלייה. אבל 2.7-זה התחיל ב לינדה בר:

 - - - -ה

 .6עלוב. טל ברמן היה  :דוד חיון

 קודם?כמה היה ה :לוי-נורית ירדני

 . 2.7היה  לינדה בר:

, מה פתאום? בחיים הוא לא 6טל ברמן לא היה  יואב גינאי:

 .6היה 

 ?5.8אז כמה הוא היה?  :דוד חיון

 . 4-גם לא. טל ברמן גירד את ה יואב גינאי:

 מה פתאום. דוד חיון:

רגע, אנחנו מדברים על השידור הראשון או על  אמיר גילת:היו"ר, 

 שניהם יחד, שספרתם?

 רגע, אני כבר אגיד לכם.  לינדה בר:

אני חושב שצריך לעשות דיון בכלל על הצורך  יואב גינאי:

 - - -בתכנית אירוח ביום שישי. זה היה דיון שבעיני 

שבת, -זה רק על יום שישי. אמיר שאל אם זה שישי לינדה בר:

 או רק שישי. 
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בש אני חושב שצריך לקיים דיון בדבר הזה. אני מג :יואב גינאי

 - - -כרגע איזה שהוא נייר בנושא הזה. אני חושב ש 

 אין לנו זמן.  דוד חיון:

 אמיר, זה רק על יום שישי. לינדה בר:

מיליון שקלים שנזרקו לפח, לטעמי, התכנית  3זה  :דוד חיון

 הזאת. 

 מיליון? 3למה  :לוי-נורית ירדני

מיליון  3תכניות.  10כי זה המחיר שזה עולה,  דוד חיון:

 לים. שק

רבותי, אגב, אני חושב שאין הבדל בין הנתונים של  יואב גינאי:

 טל ברמן לוילוז'ני. 

 יותר נמוכים הם היו.  לינדה בר:

 מבחינת מחירים, עלויות? :לוי-נורית ירדני

 של טל ברמן? לינדה בר:

, אבל זה לא 6יותר נמוכים. אני זוכר, זה לא היה  יואב גינאי:

צריכים לדון בעניין של האם אנחנו זקוקים לתכנית מהסוג  חשוב. אני אומר, אנחנו

 הזה, דווקא ביום שישי. 

 כנראה שלא.  :דוד חיון

יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, צריך לבדוק.  יואב גינאי:

 שלושה חודשים זה כלום.  –אני חייב לומר שבזמן של טלוויזיה 

 - - -תראה, אתם החלטתם  דוד חיון:

שנייה, תן לי לסיים, דוד. אני אומר כזה דבר,  יואב גינאי:

תכנית טלוויזיה, זמן ההתערות בקרב הקהל, הוא הרבה יותר ארוך. זה נעשה לאורך 

חודשים, במיוחד כשהפלטפורמה היא עוד לא מיוצבת. ולכן כדי למצוא את מה 

שנקרא מקושש את הצופים שיגישו, לוקח זמן. זה עובר מפה לאוזן, זה עניין של 

 - - -סי ציבור יח
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יואב, אנחנו משלימים אתכם עכשיו. אתם  דוד חיון:

החלטתם שברמן נכשל והחלטתם להוריד אותו. עכשיו אנחנו אומרים, הרוב פה 

 אומר, גם נמרוד, והוא יצא, שהקונספט הזה, התכנית הזו הנוכחית נכשלה. 

 אני לא בטוח. יואב גינאי:

 ברי ועדת תוכן. שנייה, אנחנו, ועדת תוכן, ח :דוד חיון

 אוקי. ברמן ירד אחרי עונה, אני חייב לומר.  יואב גינאי:

 כמה זה עונה? :לוי-נורית ירדני

 תכניות.  20עונה זה  יואב גינאי:

כמה שהם מחליטים שזה עונה, זה עונה. אנחנו  דוד חיון:

 - - -מחליטים, אנחנו רואים 

 אתה מציע.  אמיר גילת:היו"ר, 

 מה? :דוד חיון

 אתה מגבש הצעת החלטה.  אמיר גילת:"ר, היו

לא, אני לא אומר הצעת החלטה. הצעת ההחלטה  :דוד חיון

שאנחנו רוצים להוריד אותה. זה מה שרוב החברים חושבים. אני  -היא ברורה  

אומר שבניתם בסופו של דבר קונספט שנכשל. לדעתכם בהתחלה הוא נכשל, ועכשיו 

של. יכול להיות שתכנית אירוח ביום שישי היא לדעתנו, חברי ועדת התוכן, זה נכ

רעיון, אני מודה, אני מכה על חטא גם, שאני טענתי שצריך המשכיות לתכנית 

אירוח. יכול להיות שאתם לא יכולים להרים תכנית כזאת. וכנראה שקונספט 

תכניות האירוח פשט את הרגל, לא יודע. בכלל בערוצי הטלוויזיה. יכול להיות 

 ארצות הברית ולא מקום אחר. פה זה לא תופס. שאנחנו לא 

אני חושב שזה אומר גם על הדימוי שלנו, כערוץ  יואב גינאי:

 שמוריד תכניות אחרי זמן כל כך קצר. 

יכול להיות שההיפך. שאם רואים שאנחנו  :דוד חיון

 - - -מבזבזים 

 תן לי לסיים.  :יואב גינאי

 ר, דיברת.אתה דיברת כבר הרבה. דיברת כב דוד חיון:
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 אז דבר, אני לא אדבר.  יואב גינאי:

אנחנו מבזבזים כספי ציבור, ועל כן, אם אנחנו  :דוד חיון

 חושבים שזה כך, אנחנו צריכים לעצור את זה.

רגע,  תראו, הנושא של יום שישי, אני מסכים  אמיר גילת:היו"ר, 

זה לא כאן. אירוח או לא, שהוא מחייב חשיבה אסטרטגית לגבי האם צריך תכנית 

 הארכה תהיה אוטומטית.ליין שאם אנחנו לא מחליטים עכשיו, אז -פה אנחנו בדד

 אני לא חושב שצריך להוריד תכנית באמצע העונה. יואב גינאי:

בסדר, אמרת את דעתך. עכשיו, מה שלי מפריע  אמיר גילת:היו"ר, 

ל זה, היא יותר מכל בתכנית הזאת, וגם קובי דיבר על זה בזמנו ונמרוד דיבר ע

מחטיאה את המטרה שלה מבחינת זה שהיא לא תכנית אירוח של הערוץ הראשון, 

 - - -היא מרבה לארח טאלנטים מערוצים אחרים מתחרים  

 ועל זה הערנו לכם המון פעמים. :דוד חיון

רק שנייה. ואני תמיד אומר את הדוגמא של  אמיר גילת:היו"ר, 

אחרונות, הוא התרסק, מפני שמי שרוצה  מעריב. כשמעריב רצה לחקות את ידיעות

יש לו את האורגינל, הוא לא צריך את החיקוי. ואותו דבר  –את ידיעות אחרונות 

 2יודע להיות ערוץ  2, אז אנחנו נתרסק. כי ערוץ 2פה, אם אנחנו רוצים להיות ערוץ 

את . אז כל הנהירה הז2ולא ערוץ  1יותר טוב מאיתנו, ואנחנו חייבים להיות ערוץ 

להופיע אצלנו, אני חושב, כמה שאנחנו מדברים על לבדל את  2של כוכבים של ערוץ 

עצמו מהערוצים המתחרים, אז למה להביא לתכנית שלנו ביום שישי בערב את היפה 

מהיפה והחנון, או את הגיבור של הריאליטי הזה, או את הגיבורה של הריאליטי 

 ההוא, כשאנחנו כל הזמן מנסים לברוח מזה. 

קובי אמר, זה צריך להיות משהו כלל ישראלי,  נמרוד לב:

 יותר לכיוון השמרני, יותר לכיוון המשפחתי. 

אמרת בזבוז כספי ציבור, אז זו סיבה אחת.  אמיר גילת:היו"ר, 

מבחינה ציבורית אני אומר, אני לא רוצה ששקל אחד מכספי רשות השידור, מכספי 

 של ערוצים אחרים. זו עמדתי.  משלם האגרה, יושקעו בשיווק של תכנים

 אנחנו צריכים לחשוב מה המנדט שלנו.  :לוי-נורית ירדני
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 המנדט שלנו הוא לתת לציבור משהו ישראלי.  נמרוד לב:

 תפקידך לא לפרסם אחרים.  :לוי-נורית ירדני

אני אענה לך, דוד, לגבי השאלה הקונספטואלית  נמרוד לב:

יד תכנית אירוח, האם תכנית אירוח היא האם הערוץ מסוגל להעמ –שאתה אומר 

קונספט שעדיין מתקיים, בעיני כן. אבל זה משהו שדיברנו עליו לאורך הישיבות 

האלה. כשהוחלטה תכנית האירוח בהתחלה, אז באמת דיברנו על זה שצריך להיות 

איזה תכנית מאד מאד מרכזית, מקובלת על כולם. אני סתם נתתי אז דוגמא, זרקתי 

ד למשל. אני רק נותן את זה כדוגמא, אני לא נכנס לשמות. אבל מישהו אברי גלע

כמו אברי גלעד, שיכול באמת ככה להעלות נושאים מעניינים ואיך שהוא לקבץ אליו 

באמת שדרה רחבה של הציבור, שתתעניין באמת בדבר הזה ביום שישי. אז קודם כל 

 זה תלוי איזו תכנית. 

 ה שלמה. אבל זה נכשל כבר שנ דוד חיון:

שנייה, שנייה. כשמיד כשהועלה הרעיון של טל  נמרוד לב:

ברמן, אנחנו הלכנו עם הדבר הזה. זה נשמע לנו שזה יכול לצמוח למקום כזה. יואב 

צדק בתפיסה שלו, שבאמת הדבר הזה יכול לצמוח. זאת אומרת טל ברמן היה יכול 

 - - -לצמוח 

המליצו להוריד אבל הם הורידו את טל ברמן.  הם  דוד חיון:

 את טל ברמן.

עזוב, דוד, אני מדבר על הקונספטואלי,  תכנית. זה  נמרוד לב:

לא קרה. לא משנה כרגע למה ואיך, אבל זה לא קרה. במקומו הציעו לנו תכנית 

שהיא יותר בידורית, כי ברגע שמעלים את וילוז'ני ויעקב כהן, שהם נהדרים, וכבודם 

ותם, כולם פה אוהבים אותם. אבל אמרנו במקומם מונח, ואנחנו אוהבים א

מלכתחילה, זה אחד ההרהורים, השאלות שעלו, יואב, אם אתה זוכר. אמרנו תשמע, 

, למה אתה צוחק? לא, אבל אתה זוכר את הדיון הזה -יכול להיות שזה לא ה

שאמרנו, גם קובי, גם אני, גם דוד, אמרנו תשמעו, יכול להיות שזה לא הדבר 

 1מה שייתן לנו את המענה, זה לא יהפוך את יום שישי של ערוץ  האמיתי, שזה לא

באמת למדורת השבט הזאת שאנחנו רוצים. אז אני שואל את עצמי האם אנחנו לא 
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מסוגלים באמת לנסות להביא איזו שהיא דמות שהיא רחבה יותר, ואני שוב חוזר 

וגמא, אבל על הדוגמא הזאת, ואני לא נכנס דווקא לשמות, אני נותן את זה כד

 - - -מישהו שיוכל לתת משהו שהוא 

 ... כסף לתכניות שאמרנו שלא עלו. דוד חיון:

אני אתן לך דוגמא, נגיד אם קובי לא היה חבר  נמרוד לב:

מליאה, הייתי מציע את קובי. קובי למשל יכול היה לעשות משהו שהוא גם רציני 

 - - -והוא גם 

 אני יכול להתייחס? עאטף כיוף:

 קודם כל שיתפטר מהמליאה.  :וןדוד חי

לא, לא, אמרתי אם הוא לא היה חבר מליאה, אני  נמרוד לב:

 - - -רק נותן אותו כדוגמא. אני חושב שיואב יכול 

 נמרוד, תשמע את ההצעה שלי.  עאטף כיוף:

 אתה ראית את התכנית? :לוי-נורית ירדני

קש, נמרוד, עכשיו אני מבראיתי את כל התכניות.   עאטף כיוף:

 ביקשתי מיוני, הוא לא נתן לי רשות דיבור, אתה נותן לי?

 הוא יושב ראש הוועדה.  יוני בן מנחם:

תשמע, לגבי תכנית אירוח, אני לא מסכים איתך  עאטף כיוף:

שעבר הזמן על תכניות אירוח. ההבדל ביני לביניכם, אני גם כן צופה בערוצים 

 - - -הלוויינים 

 נית אירוח, בערבית, לא?היום הורדנו תכ :דוד חיון

רגע, תשמע אותי עד הסוף. אני מדבר על הערוצים  עאטף כיוף:

 הלווייניים, במיוחד בלבנון. יש תכנית שקוראים לזה חדיף אל בלד. 

 אבל שם זורקים נעליים אחד על השני, בקבוקים.  דוד חיון:

 - - -זה לא זה. למה אתה  עאטף כיוף:

 ה לי טובה, יש הרבה אנשים בחוץ. עאטף, תעש אמיר גילת:היו"ר, 

 בסדר, אני התחלתי.  עאטף כיוף:

 אז תקצרו. הם מפריעים כל הזמן.  :לוי-נורית ירדני
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 ונגדיר אותם מופרעים.  עאטף כיוף:

 חברה, אתם נורא מפריעים, בחייכים.  :לוי-נורית ירדני

 מפריעים, לא מופרעים.  דוד חיון:

קוראים לה חדיף את בלד, אז יש תכנית אירוח ש עאטף כיוף:

THE TALK OF THE TOWN בלבנון, והם מזמינים ,- - - 

עאטף, אני חייב להתקדם. נדבר על זה כשנדבר על  אמיר גילת:היו"ר, 

 בדיון אם צריך אירוח. 

 לא, על תכנית אירוח, בגלל שדיברו על זה.  עאטף כיוף:

דיון על תכניות לא, מדברים על זה. אין כאן עכשיו  אמיר גילת:היו"ר, 

 אירוח. זה נקודתית על זה. 

 מה קורה במיידי.  :לוי-נורית ירדני

  - - -אז כשאתם צופים בתכניות האלה  עאטף כיוף:

 תתני להם הוראה למצוא, הם ימצאו.  :דוד חיון

 מה, הוא יכול לשלוף? מה, הוא קוסם? :לוי-נורית ירדני

 זה משהו שלוקח זמן.  יואב גינאי:

יש עוד בעיה עם התכנית הזאת, שאין לה עמוד  יר גילת:אמהיו"ר, 

שדרה. זאת אומרת, דיברנו על זה גם. אף אחד לא מבין מה המוטו של התכנית, 

, ולכן אני אומר, שוב, אני מבין את מה שאתה אומר, -המרואיינים מובאים באופן

 - - -אבל  

 - - -אבל אתה צריך לחשוב על  יואב גינאי:

ברור, ברור. עוד פעם, אמרתי את זה גם בישיבה  לת:אמיר גיהיו"ר, 

 הקודמת, זה המחיר ש... 

 - - -אבל זה צריך להיות אחת ולתמיד להחליט  :דוד חיון

 ובטח ביום שישי בערב.  :לוי-נורית ירדני

 עכשיו הוא לא מאפשר תקציב לטאלנטים? נמרוד לב:

 יש, הנה, אישרנו. דוד חיון:

 הו אחר. )מדברים ביחד( זה מש אמיר גילת:היו"ר, 
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זה פיילוט לשידור. אני אומר, ... של תכנית אירוח,  יואב גינאי:

 )מדברים ביחד( - - -אם אתם רוצים שהיא תראה כפי 

 לא מורידים, לא מורידים. :דוד חיון

 יש לי דה ז'ה וו. נמרוד לב:

 אז מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אמיר גילת:היו"ר, 

דע. גם אז היה לי דה ז'ה ווה מהדה ז'ה אני לא יו נמרוד לב:

 וו.

אם אתה וקובי הייתם מצביעים אז איתי נגד  :דוד חיון

 התכנית הזאת, לא היינו פה היום. 

 )מדברים ביחד( - - -אבל תשמע דוד, אבל מצד שני  נמרוד לב:

 אנחנו גם רוצים לתת להם לעבוד, אתה יודע, צריך לתת איזה צ'אנס.

מוכרחים לפחות ליום שישי בלילה, שאנחנו כל כך  :לוי-נורית ירדני

 מתאמצים לעלות על סדר היום הציבורי, אז מה?

אני גולש פה לדיון האסטרטגי, פשוט בשביל לדבר  אמיר גילת:היו"ר, 

על התכנית הזאת. אני לא חושב שאין מקום לתכניות אירוח, אבל יש מקום 

ציבור מחפש. ואם למשל, סתם, לתכניות אירוח בידוריות. אנחנו רואים גם מה ה

עוד פעם, נווה לא פה לצערי, היינו מחליטים על קו שהתכנית הזאת עוסקת בתכנית 

 - - -אירוח של זמר עברי, ואתה מארח זמרים ומראיין זמרים 

 זה אירוח של הזמר העברי. יואב גינאי:

בסדר, אבל אתה מארח את הזמרים ומספר את  אמיר גילת:היו"ר, 

 אחורי השירים. הסיפור שמ

 זה לא אירוח ממש. )מדברים ביחד( :דוד חיון

טוב, חברים, השאלה, האם אתם רוצים לקבל  אמיר גילת:היו"ר, 

 החלטה היום על הורדת התכנית?

 אין לך ברירה.  :דוד חיון

 היציאה היא עוד שבועיים.  דבורה הנדלר:
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בר נו? אבל הוא אומר שאין לו זמן לעוד שבועיים כ דוד חיון:

 להכין חלופה, או לעוד שלושה. 

 ברור שלא.  יואב גינאי:

 בסדר, עוד חודש? דוד חיון:

דוד, אני מציע ככה, בואו נתכנס בעוד שבוע, נקבל  נמרוד לב:

 את ההחלטה הזאת. 

מה ישתנה עוד שבוע בתכנית? אתה רוצה להמשיך  דוד חיון:

 בתכנית?

 אני לא יודע.  נמרוד לב:

 א יודע?מה אתה ל :דוד חיון

 אני רוצה לשמוע חלופות.  נמרוד לב:

 רעיון טוב, זמר עברי.  דוד חיון:

אני רוצה לשמוע חלופות, אני רוצה לדעת מה יהיה  נמרוד לב:

 בינתיים, מה קורה אם אני מוריד את התכנית.

 שידורים חוזרים, אני כבר יכול להגיד לך.  יואב גינאי:

 של מה? :לוי-נורית ירדני

אנחנו נמצא תכניות שהם שידורים חוזרים. אני  :יואב גינאי

 לא יודע, מופעים. 

 כמה זמן ייקח לך לעשות פיילוט? :לוי-נורית ירדני

 נקבל הערכה מתי תעלה תכנית.  נמרוד לב:

 לפחות חודש וחצי . )מדברים ביחד( יואב גינאי:

שודרה תכנית מיוחדת ליום העצמאות, היא זכתה  יואב גינאי:

 מאד יפים.  לנתונים מאד

 . 5 דוד חיון:

יש לי הצעה. אם יואב אומר שייקח לו חודש וחצי  :לוי-נורית ירדני

 - - -לעשות איזה שהוא פיילוט 

 לפחות.  יואב גינאי:
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חודש לעשות פיילוט, זו הצעה הכי אחראית  :לוי-נורית ירדני

 מבחינתנו, לתת לנו שיעשה פיילוט. 

תכניות  10וד אבל את תצטרכי להאריך ע דוד חיון:

אוטומטית. עוד שלושה מיליון שקלים לפח. )מדברים ביחד( אתה גוזל ממנו זמן 

 היערכות. 

 שייערך מחר בבוקר. :לוי-נורית ירדני

 מה תחליט בעוד שבוע? דוד חיון:

אנחנו עוד שבוע נחליט להוריד את זה. )מדברים  נמרוד לב:

 ביחד(

הזאת יכולה לרוץ  אני יכול להציע משהו? התכנית :יואב גינאי

 עד הקיץ. 

 תכניות.  10זה  :דוד חיון

 אמיר, חבל ככה בלחץ.  נמרוד לב:

טוב, נעשה דיון בתוך שבוע. אני מבקש מההנהלה  אמיר גילת:היו"ר, 

לגבש את המסמך שאמרת לגבי תכניות האירוח, ונעשה דיון אסטרטגי על תכניות 

 כן או לא.  –אירוח 

 אחר.  או משהו :לוי-נורית ירדני

 ומה החלופה.  דבורה הנדלר:

אני רוצה להציע משהו, באמת. אם הוועדה  יואב גינאי:

 מחליטה להוריד, שתוריד בסוף העונה. אנחנו בינתיים נכין חלופה לאחרי. 

 תכניות.  10זה עוד  דוד חיון:

 יואב, אני מציע כזה דבר, יש לי הצעה.  נמרוד לב:

יורדים על התכנית פה לא יכול להיות שאנחנו  דוד חיון:

 - - -כולם, ומחליטים להשאיר 

שוב,  חברה, ההצעה שלי, יואב, אנחנו נתכנס  נמרוד לב:

אלף, תציג בפנינו בינתיים מה הולך להיות בינתיים, חלופות  –ובקשתי היא 

 אפשריות, רעיונות מקוריים, אתה יודע, אתה איש יצירתי. 
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זמן. אם אני מוריד זה לא קשור אלי, זה לוקח  :יואב גינאי

 - - -תכנית 

 אני הבנתי, הבנתי.  נמרוד לב:

לו היית אומר לי לעשות את זה ברדיו, הייתי מפנה  יואב גינאי:

 אליך באותו יום אפילו. 

יואב, אני הבנתי. אני מבקש אם תוכל לתת לנו  נמרוד לב:

לא נקבל  כבר רעיונות ולתת חלופות. ואתה יודע מה, מה שדוד מפחד זה שאם אנחנו

החלטה עכשיו, אתה לא תתחיל להיערך. אני מציע שניתן כבר הוראה ליואב 

 להתחיל להיערך, אפילו אם זה בסופו של דבר יהיה רק בקיץ. 

אבל כאן אנחנו ניכנס שוב ליוצרים. אם אני  יואב גינאי:

אתחיל להיערך ונוציא קול קורא, אז אני שוב יכול להיתקע. אני רק רוצה לסבר את 

 - - -אוזן בעניין הזה, שאם אני מוציא הצעה ה

אתה לא תיתקע, מכיוון שפה מדובר על סך הכל גג  נמרוד לב:

-שלושה, הנכון? אתה אומר גם אם זה יעבור את הקיץ, אז חודשיים-חודשיים

 שלושה זה הגיוני וסביר, נכון?

 צריכה להתקבל פה החלטה ברורה. יואב גינאי:

אני רוצה החלטה  –לך בעצמו הנה, הוא אומר  :דוד חיון

 ברורה, נמרוד. הוא אומר בעצמו. 

 אני מעלה להצבעה.  אמיר גילת:היו"ר, 

אבל אנחנו עובדים בצורה מאד לא רצינית.  :לוי-נורית ירדני

מנסים, מורידים, מנסים מורידים. מה? עושים איזה שהוא תחקיר לפני כן, מה עשוי 

 לעניין את הציבור. 

 ט. פיילו :דוד חיון

 אז תצביעו, אני נמנע. נמרוד לב:

 מה אתה נמנע? :דוד חיון

 לא, אני לא יכול לקבל ככה החלטות. נמרוד לב:

 טוב, אני חוזר על הצעתי: אמיר גילת:היו"ר, 
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. אנחנו לא דנים בעניין היום. אנחנו מבקשים הצעה מההנהלה לגבי דיון אסטרטגי 1

 חלופות אפשריות. ו 2013בנושא תכנית אירוח, מה מקומה בשנת 

להציג חלופות ללוח  –מחר שבת  –. במקרה שהוועדה מחליטה להוריד את התכנית 2

 המשדרים בתקופה של התכניות שחסרות. 

. ממילא היערכות עתידית, גם אם אנחנו לא מורידים, מה אתם חושבים לעשות 3

 אחר כך, כשהתכנית תרד. 

 בדיוק. נמרוד לב:

 כך. לא אחר  :לוי-נורית ירדני

 יואב, תביא איזה מישהו, אתה יודע.  נמרוד לב:

 כן, הכל שאלה של כסף.  יואב גינאי:

 בסדר, אתה יודע.  נמרוד לב:
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