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ועדת התוכן. לצערי ההנהלה לא אני פותח את  ר אמיר גילת:"היו

הגיעה לישיבה היום. הם לצערי גם לא הודיעו, זאת אומרת, יש פה בהחלט גם ביזוי 

, טרחנו, וההנהלה של המוסדות ואנחנו רואים את זה בחומרה רבה. אנחנו פה באנו

אפילו לא טרחה להגיע או להודיע שהיא לא מגיעה. אני כינסתי את הישיבה היום 

בדחיפות כיוון שההנהלה פועלת ללא לוח משדרים מזה שבועות מספר. אנחנו בזמנו 

לא אישרנו לוח. אישרנו להם החרגות ובניגוד למה שאנחנו אישרנו, אנחנו רואים על 

תוך שמירת עקרונות השידור שלנו, למשל התכנית  המסך דברים שלא אושרו,

בלילה במקום רצועת המתח. אנחנו  23:00-"סירנות" משודרת באחד הימים ב

רואים חדשות לבקרים תוכניות שהן לא היו בתכנון בכלל, כמו שני טקסים, אחד של 

תנועת אומ"ץ ואחד של התנועה לאיכות השלטון, שמשודרים והועלו לשידור בניגוד 

והל טקסים ואירועים של הוועדה. אנחנו רואים משחקי כדורסל שנכנסים פתאום לנ

ללוח המשדרים ככה פתאום בימי חמישי. זה משחקי השלמה של המחזורים בליגה. 

זה בנוסף לזה שיש כדורסל וכדורגל ביום שני, עולים גם בימי  אנחנו לא נתנו לזה יד.

ביקשתי לכנס בדחיפות את הוועדה  חמישי והדברים האלה לא יכולים להימשך. אני

כיוון שקיבלתי ביום שישי האחרון לוח שידורים לינואר ורציתי שאנחנו נאשר אותו 

היום כדי שבאמת נאפשר להנהלה לעבוד עם לוח שידורים מאושר. מכיוון שההנהלה 

לא הגיעה, אנחנו לא יכולים לקיים את הדיון ולכן מבחינתנו ההחלטות הקודמות 

תוכן עומדות בעינן ואנחנו מנחים את ההנהלה שלא לחרוג כהוא זה מלוח של ועדת ה

השידורים כפי שהוצג לנו בחודש דצמבר, ולשדר רק את התוכניות שאושרו לשידור, 

כלומר לא לעשות שום שינויים בלוח המשדרים מבלי שזה מובא לאישורנו, לא 

בשום דבר, רק מה בכדורסל, לא ב"סירנות", לא בתוכניות רכש חדשות שעולות, 

שאישרנו, וחבל מאוד שהם לא הגיעו. דבר נוסף, התכנית "פסק זמן", אנחנו אישרנו 

בישיבה לפני חודש להעלות אותה לאוויר בצורה ניסיונית מאחר ואנחנו רואים את 

החשיבות של תכנית שתתכתב עם הפריפריה בקטע שאחרי משחק הכדורגל 

יון ואנחנו קבענו שאחרי שתי תוכניות נדון והכדורסל. ההנהלה ביקשה שבועיים ניס

תוכניות. אני חושב שהתכנית אינה עונה על ההחלטות  3-4-בכך. בינתיים שודרו כ

של המוסדות ועל המדיניות של התכתבות עם הפריפריה. מה שאנחנו רואים על 
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המסך זו תכנית ספורט ואני מבקש מהוועדה להורות על הסרת התכנית. דוד, נמרוד, 

 רוצים להגיד משהו? אתם 

 בעניין הזה? :נמרוד לב

 אין לי מה להוסיף.  :דוד חיון

אני חושב שיש איזשהו מקרה חמור של אי מילוי  :נמרוד לב

הוראות ועדת התוכן בעניין של תקצוב מורשת ישראל וילדים ונוער, התכנית 

שהנחתה הוועדה באופן ברור בישיבתה האחרונה. אני מבין שהקולות הקוראים 

שהוגדרו כקולות קוראים של מורשת ישראל ושל ילדים ונוער, אם זה בסרטי תעודה 

או בסדרות, לא הועברו לידיהם ואנחנו אמרנו בצורה ברורה והיה פה רוב מוחלט, 

שהפיקוח וההפעלה של הקולות הקוראים האלה תהיה באופן בלעדי בידי המחלקות 

ו לעשות את זה באופן אחר האלה. אני חושב שאין מנוס. למרות שבאמת ניסינ

 . - - -ז'אנרים, של תעודה ולהגדיר תקציבים ממקום של 

 והוחלט להעביר את זה לדיון בוועדה המשותפת. :דוד חיון

אני רוצה לעצור ולחבר את זה רגע לוועדת  :יעקב בורובסקי

הכספים הקודמת. בנוסף אנחנו דורשים שיהיה סוג של משק סגור לכל מנהל מדיה. 

חבר בדיוק עכשיו למה שנמרוד העלה. התקציב הולך אל המדיה ומתוך זה מת

התקציב הפיקוח מתקיים פר תכנית ולא פר הוצאה אחרת. מנהל טלוויזיה מקבל 

 את הכסף שלו. רדיו מקבל את הכסף שלו. חדשות מקבל את החלק שלו.

עקרונית הוחלט שזה אבל הנושא שהוא העלה,  :דוד חיון

 . ידון בוועדה המשותפת

לא נכון, אתם טועים. זה לא משנה אם אחר כך  :נמרוד לב

אתם הפכתם החלטה שהיה לה רוב מוחלט וגדול של ועדת התוכן, כולל אותי ואת 

קובי ונורית ודבורה וכולם. בעניין הזה שימו לב, גם אם הפכתם החלטה באיזשהו 

בעניין הזה אנחנו צריכים להיות ברורים מחטף כזה או אחר כמו שאומר חיון, וחבל. 

ולבוא ולומר, כשלנו בעניין הזה. יש פה עניין מהותי ועקרוני. אנחנו חייבים להגדיר 

את המחלקות האלה כמקבלות תקציב יעודי. לא יעבוד בשום שיטה אחרת כי הם 

 לוקחים את הכסף הזה ומחלקים אותו באופן הטוב בעיניהם. 
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ד, אף אחד לא חלוק איתך על המהות. הדרך נמרו :ר אמיר גילת"היו

שעושים את זה, מאחר וזה גם נושא תוכן וגם נושא כספים, אמרנו שהיום, והיום 

צריכה להיות  היתהצריכה להיות הישיבה הזאת של הוועדה המשותפת. היא  היתה

במקור ביום ראשון הזה. אני תומך בעמדה הזאת. זה יעלה בוועדה המשותפת. זה 

ף. תוכן אנחנו מדברים בלוח שידורים, אבל מאחר ויש איזו השלכה על תוכן וכס

 תוכן ועל כסף, בואו נביא את זה בדיון בוועדה המשותפת. 

 אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. :נמרוד לב

 אבל זה לא תוכן.  :ר אמיר גילת"היו

זה לא קשור אפילו כהוא זה לוועדת כספים, עם כל  :נמרוד לב

 כספים. מדובר פה בעניין תוכן פרופר.  הכבוד לוועדת

אין עוררין, ואני אמרתי את זה במפורשות ואני  :ר אמיר גילת"היו

הבאתי את זה כהצעות החלטה מטעמי גם, שנושא מורשת ישראל היה בתת תקצוב 

. העברתי 2013-אני אמרתי בעצמי שנושא מורשת ישראל היה בתת תקצוב ב. 2013-ב

זה. תמכתי בהצעות של חברים אחרים להגדיל את זה, הצעת החלטה להגדיל את 

. אני מציע, בואו לא נעשה את זה כרגע בדיון כזה של שניים בטלפון 2014-וכך יהיה ב

וארבעה פה. כדי לתקן בכל זאת ליקוי ולעשות משהו בעניין, דבורה מעלה מזה זמן 

עכשיו  רב שנפלה לדעתה טעות בסיכום החלטות של הישיבה הקודמת. אני מוכן

לתקן את זה כדי באמת לקדם את הנושא הזה. דבורה, תראי אם אני מדייק. את 

טוענת שנשמט בהצעת ההחלטה , שבאחד מקולות הקוראים יהיה קול קורא על 

 סדרה בנושא מורשת ישראל, נכון?

 פרקים. 5נכון, של  :דבורה הנדלר

פה  פרקים. אני אומר ככה, אנחנו מקבלים 5של  :ר אמיר גילת"היו

 .- - -כהחלטה, וזה כן ועדת תוכן 

אני פה מביא לידיעת הוועדה שתבינו שאנחנו  :נמרוד לב

עומדים כרגע מול סיטואציה שבה המחלקות האלה לא קיבלו לידיהם את הקולות 

תעודה טוענת הקוראים מכיוון שנאמר להם שזה באחריות מחלקת תעודה. מחלקת 

 ולכן יש לנו כשל. שלא נותר לה כסף
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 כן, דבורה. :ר אמיר גילת"יוה

על הלוח תמליל כלשהו. אנחנו  - - -, אני בזמנו :דבורה הנדלר

 ראינו ששם מורשת ישראל לא מופיע. הובטח לי שמורשת ישראל יזכה לתקציבים.

קולות קוראים כבר הוצאנו על סדרי  5-נכון, וב :ר אמיר גילת"היו

הצעתך לתקן את הסיכום  תעודה בנושא מורשת ישראל, ואני עכשיו מקבל את

 החלטות. 

תודה. חוץ מהתיקון הזה שהוא מתבקש מאליו,  :דבורה הנדלר

וגם בתמליל זה מופיע. אני עברתי על התמליל. שלחתי לך בדיוק, מודגש. אני רק 

 . - - -מבקשת שוב לגבי התמליל כולו, כפי שיש תקציב לילדים 

 אין תקציב לילדים.  :נמרוד לב

 אני מבקש לא כרגע. זה לא מתאים כרגע. :תר אמיר גיל"היו

 בסדר, זה שייך לוועדת תוכן.  :דבורה הנדלר

לא, אבל אנחנו לא בוועדה שגרתית. זה רק דברים  :ר אמיר גילת"היו

דחופים. אני לא רוצה עכשיו לעשות דיון כזה בטלפון. זה לא רציני. אני אומר ככה, 

חד מהקולות קוראים לסדרות אני מציע פה הצעת החלטה, שהוועדה מורה שא

 פרקים או יותר בנושא מורשת ישראל.  5תעודה יוקדש לסדרת תעודה בת 

 אני מצטרפים, ובעד.  :יעקב בורובסקי

 המחלקה למורשת ישראל תפרסם קול קורא.  :ר אמיר גילת"היו

יני יש סדרות משגעות שבית אביחי הוציא, על כל מ :נורית ירדני לוי

- - - . 

 נורית צודקת.  בסקי:יעקב בורו

אני ברשותכם אנעל את הישיבה. אנחנו טוב,  :ר אמיר גילת"היו

 . - - -נקיים את הדיון הזה בצורה רצינית 

אמיר, זה לא יהיה דיון של ועדת כספים ותוכן,  נמרוד לב:

 ההחלטה העקרונית הזאת. 

 תודה רבה, הישיבה נעולה. אוקיי,  :היו"ר אמיר גילת

 


