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אני פותח את ישיבת הוועד המנהל, בהיעדר  :היו"ר, אמיר גילת

היערכות לאולימפיאדה. אנחנו לא  קוורום אנחנו נעשה היום דיווח. הנושא הראשון,

מדברים על החסויות שדיברנו לפני רגע בוועד מנהל פרסום אלא על השידורים 

 עצמם. קידום העובדה שהשידורים הם בלעדיים וכל מה שקשור בזה.

בואו נתחיל מזה שהעובדה שאנחנו לא מוציאים  אורי לוי:

הן ברמת התוכן וגם נוסף את זה לערוץ הספורט הרחיבה מאוד את השידורים שלנו 

לנו פחות או יותר חצי יום שזה לא מעט בשידורים בסדר גודל כזה וזה יותר מלשדר 

ערב האולימפיאדה ביום חמישי ערב טקס הפתיחה או לפני טקס הפתיחה משחק 

כדורגל של בריטניה נגד סנגל. זה נשמע כלום אבל כשזה בוומבלי מלא עד אפס 

ניה משחקת עם היגס ועם בקהאם אז זה הופך להיות אלף צופים, ובריט 80מקום 

אטרקציה שהיא עוד סוג של, לא לזלזל בזה, סנגל היא נבחרת מעניינת וזה יאפשר 

 - - -לנו 

 לכבוד מה זה המשחק? דוד חיון:

 משחק אולימפי.  אורי לוי:

 משחק אולימפיאדה? דוד חיון:

 - - -בוודאי, הם פותחים את האולימפיאדה  אורי לוי:

 חשבתי שזה טרום.  דוד חיון:

לא. מתאים לנו אולי לפתוח ביום חמישי בערב מיד  אורי לוי:

אחרי מבט או אחרי גאולה, בתשע בערב, לפתוח עם משרד אולימפי של ערב טקס 

הפתיחה שמוביל בסופו של דבר למשחק שהוא הבונוס, שהוא בעשר בערב שעון 

ה יפה ולהיכנס בצורה טובה ישראל ונותן לנו ממש ערב לפני לעשות מקדמ

 למשחקים. 

 יש לכם כבר פריסה של כל התוכניות?  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בוודאי. אתה מדבר על   אורי לוי:

מה אנחנו משדרים, מה רואה הצופה. אז אנא  ר, אמיר גילת:"היו

 להעביר. 

 יש הכל.  אורי לוי:
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יר לחברי ועדת אורי, אנא באמצעות המנכ"ל להעב ר, אמיר גילת:"היו

 תוכן את לוח התוכניות כיוון שהמסך הולך להשתנות.

 כבר העברנו להם את זה.  יוני בן מנחם:

 זה פחות או יותר לוח התחרויות עצמם.  אורי לוי:

 העברנו לכם את זה כבר לפני חודשיים. יוני בן מנחם:

זה יותר מפורט, אפשר להעביר את זה, זה לא  אורי לוי:

 בעיה. 

 העברתם לוח תחרויות, לא העברתם לוח משדרים.  אמיר גילת: ר,"היו

זה מה שאני עושה עכשיו, אני מתעסק עם לכתוב  אורי לוי:

 - - -חוברת כזאת שבה אני אתן קצת רקע 

אני מבקש, לכשהיא תושלם, אני מקווה שזה יהיה  ר, אמיר גילת:"היו

לראות את זה בזמן  בימים הקרובים, אנא העבירו כדי שחברי ועדת תוכן יוכלו

 אמת. 

יש לנו. אנחנו פותחים כמובן ביום שישי עם טקס  אורי לוי:

ימים של  16הפתיחה, גם שם נעשה משדר להקדים את ערב טקס הפתיחה ויש לנו 

 שידורים. 

 מה עם הפרומואים לקראת?  ר, אמיר גילת:"היו

בפרומואים מתעסקת מחלקת הפרומו, הם קיבלו  אורי לוי:

 שות את הפרומואים. תקציב לע

 מושון, אתה יכול לדווח, פרומואים לקראת. ר, אמיר גילת:"היו

 לקראת האולימפיאדה הם הכינו. מושון מצליח:

 מתי זה באוויר?  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אני לא יכול להגיד לך תאריך כי לא שאלתי  אורי לוי:

 לא, שאלתי את מנהל הטלוויזיה. ר, אמיר גילת:"היו

 אפשר לקבוע מתי שאתם רוצים. ון מצליח:מוש

 מחר. ר, אמיר גילת:"היו

 להערכתי תוך ימים ספורים, מחר מחרתיים. מושון מצליח:
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יש לנו קודם דברים יותר, פרומואים יותר חשובים  יוני בן מנחם:

 לקמפיין של החסויות, אנחנו יושבים על זה מחר. 

 של האולימפיאדה. ר, אמיר גילת:"היו

 של הזכויות שידור קודם כל.  מנחם: יוני בן

אני מדבר על זה, אני מדבר על פרומואים  ר, אמיר גילת:"היו

 שמשווקים את האולימפיאדה כבלעדית, לא פרומואים לשידורים עצמם.

 - - -מחר אנחנו  יוני בן מנחם:

אין טעם כרגע לשדר באיזה שעה תהיה התחרות  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -העובדה בסייף, אני מדבר על 

אנחנו בונים קמפיין, מחר יש לנו ישיבה גדולה על  יוני בן מנחם:

 - - -זה, קמפיין קודם כל מה שהוחלט פה 

 השידור הציבורי נותן לכם בלעדיות.  יעקב בורובסקי:

זה מה שהוחלט פה. אז מחר בבוקר אנחנו יושבים  יוני בן מנחם:

 על הקמפיין. 

 ותף רדיו וטלוויזיה. זה צריך להיות מש אורי לוי:

 כן, רדיו וטלוויזיה.  יוני בן מנחם:

 והוא יהיה באוויר מיד אחרי שבועות, בשבוע הבא? ר, אמיר גילת:"היו

 אנחנו מחר יושבים, בונים את הקמפיין. יוני בן מנחם:

אי אפשר לעשות כל ערב תוכנית עם איזה שהוא  דוד חיון:

 - - -ספורטאי 

  אנחנו עושים. אורי לוי:

עכשיו השאלה לגבי איזכורים לעובדה  ר, אמיר גילת:"היו

שהאולימפיאדה היא בלעדית, אני אתמול ראיתי רק את הפרומו לרואים עולם, 

 - - -הקלטתי אבל עוד לא הספקתי לראות את ההקלטה, היתה שם כתבה על 

 אני עשיתי אותה.  אורי לוי:

איר אמר האם כשחזרו לאולפן יעקב אחימ ר, אמיר גילת:"היו

 האולימפיאדה משודרת בבלעדיות ברשות השידור?
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 אמר, אמר.  יעקב בורובסקי:

 אני בתוך הכתבה אמרתי.  אורי לוי:

 אבל האם גם יעקב אחימאיר אמר? ר, אמיר גילת:"היו

את זה אני לא יודע, אני יודע שכל החברים שלי  יעקב בורובסקי:

 אמרו לי שאמרו שיש בלעדיות.

 - - -בסדר, אבל כל הזדמנות  ת:ר, אמיר גיל"היו

 - - -היה פרומו לרואים עולם  דוד חיון:

 אז שם למשל זה לא הוזכר. ר, אמיר גילת:"היו

זה לא הוזכר, זה היה על האולימפיאדה הפרומו?  דוד חיון:

 כן. ר, אמיר גילת:"היו

 זה קפץ כל הזמן.  דוד חיון:

ואם פורמה אפשרית לכן אני אומר, תנצלו כל פלט ר, אמיר גילת:"היו

כבר הזכרתי בוועדת תוכן שהיו מקרים   יש פרומו לכתבה או אם יש כתבה ובמבט

 שלא אמרו, אנא נסו כל פלטפורמה אפשרית, גם טלוויזיה וגם רדיו. 

אני בחיים שלי לא אמרתי כל כך הרבה פעמים את  אורי לוי:

 המילה בלעדי כמו שאמרתי בשבועיים האחרונים.

 וזה חייב להופיע גם בכיתוב בפרומואים. ילת:ר, אמיר ג"היו

זה בכיתוב וקנינו שטחי פרסום, זה יהיה גם  יוני בן מנחם:

 בעיתונות, אנחנו עובדים על זה חזק, תוך כמה ימים נצליח להרים את זה. 

 רדיו, דני, גם שם לפמפם בכל דרך.  ר, אמיר גילת:"היו

נים, איך אמר אנחנו כל הזמן עובדים על המראיי דני דבורין:

 יוני בפעם הקודמת, מי ששומע רשת  ב' יודע שיש אולימפיאדה ברדיו.

 לא, אבל בטלוויזיה גם.  ר, אמיר גילת:"היו

הוא רוצה את זכויות השידור, אנחנו יושבים על זה  יוני בן מנחם:

 מחר. זכויות השידור הבלעדיות.

  מחר זה יהיה בישיבה אז אנחנו נעשה את זה. דני דבורין:
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אותו דבר גם בתוכניות השונות, בערב טוב ישראל,  ר, אמיר גילת:"היו

בגאולה, בכל פלטפורמה אפשרית, לארח ספורטאים, לפמפם לפמפם לפמפם כמה 

 שיותר. עידכון רפורמה, המנכ"ל.

 אנחנו עדיין מחכים לנספח הנדל"ן.  יוני בן מנחם:

 תודה לאנשי הספורט, משוחררים.  ר, אמיר גילת:"היו

 דקות ראיתי בסלולרי שהם שלחו. 20לפני  ערן הורן:

 אתה מעדכן שהגיע.  ר, אמיר גילת:"היו

 אני לא יודע מה יש בו.  ערן הורן:

 נספח הנדל"ן הגיע לכאורה.  ר, אמיר גילת:"היו

אנחנו ישבנו הרי איתם והם הבטיחו מזמן לשלוח  יוני בן מנחם:

לא ראיתי את זה, אני לא יכול לדווח,  את זה, אנחנו נעביר לכם את זה כמובן, אני

אבל זה הגיע בשעה טובה. אנחנו התחלנו לגבש את עמדת הרשות בענין החוזים 

האישיים, אני גם קבעתי פגישה עם קובי אמסלם, עם הממונה על השכר החדש, 

אנחנו נגיש לכם את עמדתנו ונשלח אותה כמובן גם לאוצר, את נושא החוזים 

ם, עוד לא גמרנו להכין את זה, אני גם בודק במשרדי הממשלה האישים אנחנו בודקי

האחרים בדיוק איך זה בשירות הציבורי כדי שלא ינסו להפיל על רשות השידור 

דברים שלא חלים. בשעה טובה ובמזל טוב התחלנו להפעיל את ההכנות לרפורמה, 

ובטלוויזיה, הפעלנו את כל מערכות המיחשוב בפיילוטים, עשינו פיילוטים גם ברדיו 

כי לא הספקנו לעשות עוד אין לנו תוצאות, אנחנו נעשה עוד פיילוט אחד בטלוויזיה 

באותו יום את כל התרחישים לגבי הפעלת הטלוויזיה, אנחנו מעבדים עכשיו את 

התוצאות של הפיילוטים, אני אגיד רק בזהירות שמסתמן שסלי השעות הנוספות לא 

רוצה להטעות אתכם אז אנחנו נחכה בסבלנות, מספיקים להפעלה שוטפת ואני לא 

בכל מקרה אנחנו נעשה עוד פיילוט אחד בטלוויזיה, מתיא תה מעריך שיהיו לנו 

 תוצאות ערן? 

 השבוע.  ערן הורן:

השבוע יהיו לנו את התוצאות של הפיילוטים  יוני בן מנחם:

הספקנו  ונעביר לכם את זה, אבל בכל מקרה נעשה עוד פיילוט בטלוויזיה כי לא
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לגמור את התרחישים. אנחנו רוצים לעשות שורה נוספת של תרחישים חוץ משגרה, 

גם נניח חופשות בחודשי הקיץ, גם תרחיש של מצב חירום, של מלחמה, כל מיני 

תרחישים שיחייבו אותנו נניח להפעיל את הערוץ בשעות לא שגרתיות, בשעות לילה 

חמה. אני מקווה שנצליח, אנחנו ודברים כאלה שזה יכול לקרות במצב של מל

נחושים ליישם את הרפורמה ואפשר להגיד שכבר בפיילוטים האלה הרפורמה 

 התחילה.

 מתי הפגישה עם הממונה על השכר?  ר, אמיר גילת:"היו

צריך לקבוע, לא יודע אם זה יהיה השבוע אבל  יוני בן מנחם:

זה שלמעשה כבר כל אנחנו מנסים לקבוע דיברתי איתו בטלפון. אבל מה שחשוב 

סדרני העבודה של הרפורמה מכירים את החומר, הם נכנסו לזה חזק גם ברדיו וגם 

בטלוויזיה, הכינו את כל הנתנוים, את הדטא בייס, הכינו, אני אומר שההכנות בשלב 

מתקדם מאוד, אני מאוד מקווה שנצליח לפתור גם את הבעיה של, ברגע שנדע את 

 תקדמים. זה פחות או יותר. התוצאות נראה איך אנחנו מ

סטטוס מכרזים, אני רוצה לעדכן את הוועד  ר, אמיר גילת:"היו

המנהל, את הפרוטוקול של הוועד המנהל, בכך שבוועדת ביקורת דווח על כל 

שהמכרזים, אני מדבר בעיקר על המינויים בפועל שהיו, יצאו, מנהל כוח אדם אמר 

לגבי תפקידים שהיו במינוי בפועל יצאו שיבדוק את עצמו שוב, אבל שכל המכרזים 

ואנחנו עושים מאמץ, רק השבוע יש כמה מכרזים נוספים, לכנס את ישיבות ועדות 

המכרזים בטווח שקבענו עד סוף מאי כולל ההנדסה, עם מאמץ מירבי לסיים גם את 

יהיו שותפים בהם גם הנושא של המכרזים של ההנדסה שחברי הוועד המנהל לא 

ובים ובכל מקרה מנהל כוח אדם יעביר תמונה מלאה ואז נוכל לראות בשבועות הקר

את התמונה כפי שהיא ולקבל החלטות אם ידרשו. מדיניות רכש סרטים וסדרות 

מחו"ל, בוועדת תוכן שמענו, נועם, אנחנו פה בהרכב חסר, אתה מדבר פה בעיקר 

נות את לפרוטוקול, אנא אנחנו רוצים את עמדתך לגבי הבקשה של ההנהלה לש

 החלטת הוועד המנהל בנוגע לרכש סרטים וסדרות מחו"ל. 

רטים והסדרות מחו"ל הם אבן בנין חיונית הס נועם שגב:

, חלק מהדברים לא ניתנים להפקה בישראל בגלל 1ללוח השידורים של ערוץ 
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שהתעשייה הישראלית לא מפיקה אותם, לדוגמה סרטי אנימציה לילדים, סדרות 

למשל, ואנחנו חושבים  BBC-דוקומנטאריות חובקות עולם ומושקעות כמו של ה

לנו לייצר לוח שידורים יותר מאוזן שפונה לקהלים רחבים  שהרכש יכול גם לאפשר

נמצא בה ככל שאנחנו כבר התחלנו  1יותר וגם בתקופת המעבר שהיום ערוץ 

להשקיע כסף בהפקה הישראלית יש מקום להעשיר את לוח השידורים כי הרכש 

איננו העיקר אלא הוא תבלין שמשלים ועוזר לנו להגיע מהר יותר לקהלים שאנחנו 

רצה ואז כשכל היצירה תצא החוצה, ההפקה הישראלית, אנחנו נגיע מוכנים יותר נ

 עם קהל שכבר נמצא אצלנו. 

אני מזכיר לחברי הוועד המנהל שההחלטה  ר, אמיר גילת:"היו

התקבלה בזמנו על רקע בג"צ היוצרים וחוסר היכולת של רשות השידור לעמוד 

א לרכוש סרטים מחו"ל כל עוד אנחנו במחוייבויותיה בחוק ואז סברתי שמן הראוי ל

לא יכולים לעמוד במיכסה של הפקות המקור הישראליות, הוועד המנהל נעתר אז 

להצעה ואסר על רכש סדרות וסרטים מחו"ל. לאור השינויים שחלו בינתיים ולאור 

בקשת ההנהלה זה הובא לדיון בוועדת תוכן שהמליצה לוועד המנהל לשנות את 

 שנקבל את זה כהחלטה של הוועד המנהל.  ההחלטה ואני מציע

סמנכ"ל כספים מה אומר, מבחנה כספית? איך זה  יעקב בורובסקי:

 - - -עומד 

 מדובר על שמונה מליון שקל.  ר, אמיר גילת:"היו

 איך הסכום הזה עומד מול עקרונות התקציב? יעקב בורובסקי:

הסכום קיים, בתרחיש של בתרחיש של רפורמה  ערן הורן:

 רפורמה, עוד לא הגענו לזה אבל אני מניח שזה יהיה אחד ממקורות הקיצוץ.  אין

אבל אם אתה עושה היום לצורך הענין, בהנחה  יעקב בורובסקי:

שהוועד המנהל יאשר את זה, יקבל את המלצת ועדת תוכן, אתה נותן אור ירוק 

 להרשאה להתחייב, נכון? כי סוג כזה זה סוג של הרשאה להתחייב. 

 כן.  ורן:ערן ה

 - - -זה בא בנוסף  יעקב בורובסקי:
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על זה אנחנו לא מחוייבים בבג"צ, להפקות מקור  יוני בן מנחם:

 אנחנו מחוייבים בג"צ, לזה אנחנו לא מחוייבים וצריך לזכור את זה.

 - - -אז אני שואל, האם זה בא  יעקב בורובסקי:

 לא הבנתי את השאלה.  ערן הורן:

 ב מתוכנן פחות או יותר כרגע, נכון?התקצי יעקב בורובסקי:

 - - -התקציב מתוכנן, שוב  ערן הורן:

 אבל אתה יכול ... אותו כוועד מנהל.  דוד חיון:

אני רוצה להבין. התקציב המתוכנן עד היום לא  יעקב בורובסקי:

 לקח בחשבון את רכישת הסרטים מחו"ל.

 איזה תקציב, רפורמה או ללא רפורמה? איתנה גרגור:

בתקציב של המאה מליון גירעון יש לך שם שמונה  ר, אמיר גילת:"היו

 מליון?

 - - -גם התקציב של הרפורמה  יעקב בורובסקי:

 כן לקח.  ר, אמיר גילת:"היו

 לקח.  דוד חיון:

 לקח למרות שהנחה לא? יעקב בורובסקי:

בתקציב ִהרפורמה יש סדר גודל של כשמונה מליון  ערן הורן:

הזאת, לא היינו מאפשרים להוציא אותם אם לא היתה  שקל ששוריינו למטרה

 משתנה ההחלטה. 

למרות שהיתה החלטה של הוועד המנהל, זאת  יעקב בורובסקי:

 אומרת זה רזרבות שאתה שם לעצמך?

 - - -זה לא רזרבות שאני שם לעצמי  ערן הורן:

 - - -הוא לקח בחשבון שיתכן שהוועד המנהל  ר, אמיר גילת:"היו

 הוא ראה את הנולד. דוד חיון:

 כלומר אתה אומר שאין בעיה, אם יש רפורמה. יעקב בורובסקי:

 בתרחיש של יש רפורמה אין בעיה.  ערן הורן:
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מישהו יודע כמה ההתחייבויות הקבועות שלנו, יש  ר, אמיר גילת:"היו

לנו הרי התחייבויות לגבי סדרות עם אורך חיים, כל זמן שהן חיות, כמה 

 נו?ההתחייבויות של

 סדר גודל של ארבעה מליון.  נועם שגב:

 - - -אנחנו ממילא לא יכולים לקבל החלטה אבל  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -לא, אתה יכול לבקש  יעקב בורובסקי:

נשלח במייל, אבל אני שואל לאור העובדה, האם  ר, אמיר גילת:"היו

 של המאה? וץאתה חושב שהארבעה מליון מתוך השמונה יהיו אחד ממקורות הקיצ

אני לא רוצה לדבר לפני שנגמרה העבודה והצגנו  ערן הורן:

 אותה למנכ"ל, אבל יש להניח כי זה סעיף שהוא יחסית גמיש. 

 מה דחיפות קבלת ההחלטה עכשיו?  ר, אמיר גילת:"היו

די דחופה. חשוב להגיד אגב שמתוך התקציב הזה  נועם שגב:

 לך גם למפיקים ישראלים. לא כל התקציב הולך החוצה, חלק ממנו הו

אז חייבים להחשיב את זה כהפקת מקור. אם זה  ר, אמיר גילת:"היו

ישראלי זה חייב לענות על הגדרות החוק של מה היא הפקת מקור ישראלית קנויה, 

 אחרת אנחנו סתם זורקים כסף.

 אבל זה לא נספר. נועם שגב:

ורית אז חבל. מה ההגיון לקנות הפקה מק ר, אמיר גילת:"היו

 - - -ישראלית 

זה יכול להיספר במסגרת הכסף אבל לא בטוח  תומר קרני:

שזה יספר במסגרת מיכסת שעות השידור משום ששם יש התחייבות לשידור 

 ראשוני. 

שווה אולי להגיד איזה שהיא מילה בהקשר הזה,  נועם שגב:

לי יש אצלנו במחלקה, יצרנו איזה שהם קריטריונים שמחלקים את הרכש הישרא

שלנו לשני סוגים, אחרי שעשינו התייעצות עם תומר, אכן יש שני סוגים של רכש, 

רכש אחד הוא רכש ישראלי שמכסה את ... ורכש אחר הוא מה שמכונה הפקת 

 - - -מקור, הפקת סוגה עילית 
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אתם מטפלים, פעם ראשונה שאני שומע את זה,  ר, אמיר גילת:"היו

 שאתם מטפלים גם ברכש ישראלי.

 כן.  ם שגב:נוע

 אני אסביר את זה.  מושון מצליח:

רק ברשות השידור המחלקה האנגלית היא  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -בטלוויזיה בערבית ומחלקת סרטים קנויים מחו"ל 

 - - -אני אסביר את זה. ועדת ההתקשרויות  מושון מצליח:

 אני חייב לזוז, אני רואה ששני הנושאים הנוספים יעקב בורובסקי:

 - - -הם נושאים, אם אתה רוצה אני חוזר 

 אין קוורום, בכל מקרה לא תקבל החלטה.  יוני בן מנחם:

נדחה ממילא,  9-אנחנו נדחה לפעם הבאה ו 8את  ר, אמיר גילת:"היו

 אז אנחנו נסיים אחרי הרכש. 

בוועדת התקשרויות להפקות מקור אלה הפקות  מושון מצליח:

כדי שיפיקו עבורנו, מה שנועם מדבר עליו זה סרט  שעוד לא נעשו, אנחנו מתקשרים

 - - -שמוכן על המדף שהופק ממילא 

 איך נקראת המחלקה שלך? ר, אמיר גילת:"היו

 סרטים קנויים.  נועם שגב:

 לא מחו"ל. ר, אמיר גילת:"היו

, ממש לא. זה סרטים קנויים לא, היא לא מחו"ל מושון מצליח:

 מכל סוג.

 אחוזים זה מהארץ וכמה מחו"ל?  כמה ר, אמיר גילת:"היו

מליון שקלים  3.5אפשר להגיד בגדול שיש בערך  נועם שגב:

שהם משוריינים לחיי סדרות זרות, הסכומים של הרכש הישראלי הם בדרך כלל 

 - - -הרבה יותר נמוכים כיוון שסרט שכבר נמצא על המדף ולא מצא בית אפשר 

לקנות סרט בשידור שני אז למה אנחנו צריכים  ר, אמיר גילת:"היו

 ושלישי?

  זה לא שידור שני.  נועם שגב:
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או ליס דוקו והוא טוב  8הפיקו בזמנו לערוץ  מושון מצליח:

 ומשרת אותנו וממלא משבצת שידור והוא בדרך כלל הרבה יותר זול. 

 אנחנו כלי שני ושלישי? דוד חיון:

 לא, אף אחד לא ראה את זה.  מושון מצליח:

יש  8זה אף אחד לא ראה את זה, לערוץ מה  דוד חיון:

 . 1לפעמים יותר רייטינג מאשר לערוץ 

זה גם לא בהכרח שידור שני חשוב להגיד, יש נגיד  נועם שגב:

סרט כמו שמשודר היום שלום אבו באסם שקיבלנו בקשה ממחלקת הדוקו לשדר 

נינו אותו ברשות השניה, ק 2005-אותו ביום ירושלים, קנינו אותו, הוא שודר בעבר ב

 שקל.  8,200-ב

 אז מה ההגיון? ר, אמיר גילת:"היו

לעומת זאת סרט כמו מלכת אנגליה של מיכה  נועם שגב:

שריר שהוא טרם הוקרן בטלוויזיה, הוא גם סרט מלפני שנתיים, קיבל סכומים יותר 

גבוהים כי הוא עונה על הסוגה העילית שאנחנו מחפשים. אז יש גם שידורים ישנים 

 שים. וגם חד

לא הבנתי עכשיו בכלל את ההגיון של התוכנית  ר, אמיר גילת:"היו

המרכזית של יום ירושלים, הפרומו שרץ עכשיו על הסרט הזה שהוא סרט שכבר 

 שודר לפני חמש שנים ברשות השניה, זה התוכנית המרכזית שלנו הערב?  

צריך לשים לב להגדרות החוק כשאתם מדברים על  תומר קרני:

הקנויים במיוחד, סוגה עילית, זה נכון שההגדרה לא כוללת שידור חוזר הסרטים 

יכול להיות  8אבל שידור חוזר מוגדר כשידור בערוץ ארצי פתוח ושידור בערוץ 

 שאפשר לשדר את זה אצלנו.

אבל הדוגמה שהעלו פה במקרה היא בדיוק הענין,  ר, אמיר גילת:"היו

 ט מלפני חמש שנים שכבר שודר. למה אנחנו צריכים להשקיע כסף בשידור סר

 זה כבר לא הנושא המשפטי. דוד חיון:

 זה לא הנושא הכספי המשפטי.  ר, אמיר גילת:"היו

 מי ראה ומי זוכר. 8אם זה ערוץ  נורית ירדני לוי:
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אנחנו רוצים להתרומם, להיות ערוץ רלוונטי, לא  ר, אמיר גילת:"היו

 ממוחזר. 

 מה ההגיון?  יוני בן מנחם:

אני לא הייתי מעורב בשיקולים של הפרוגרמינג,  שגב: נועם

אבל הסרט עצמו הוא סרט טוב ומנהל מחלקת דוקו חשב שהוא ראוי לשידור, זה 

 - - -סרט שזכה בפרס בפסטיבל חיפה 

אין לי בעיה עם הסרט, אני מדבר על, לא ידעתי עד  ר, אמיר גילת:"היו

 - - -הפרומו , אני רואה את 2005-לפני שתי דקות שזה סרט מ

 אף אחד אחר לא ידע, גם בארץ אף אחד לא יודע.  מושון מצליח:

 - - -אבל יש לנו את הענין שלנו  ר, אמיר גילת:"היו

כל מה שאנחנו עושים עכשיו נראה את הפרי בעוד  מושון מצליח:

 כמה חודשים, בינתיים המדפים שלנו ריקים. 

כספים כספים לקצץ  אבל בינתיים מחפש סמנכ"ל ר, אמיר גילת:"היו

 - - -אז אני לא מבין למה אנחנו צריכים לרכוש סרטים 

 שקל, שעת שידור?  8,000 מושון מצליח:

 ארבעה מליון שקל.  ר, אמיר גילת:"היו

אבל בסכומים האלה אתה מקבל ווליו הרבה יותר  נועם שגב:

 גבוה. 

ר זה מתחבר לעדו משהו שונה לחלוטין, אני כב ר, אמיר גילת:"היו

עוזב את הכסף ועוזב את הסרטים הקנויים, היום משודר גם הפרק המפורסם על 

משפחת סימפסון בירושלים, אני זוכר שדיברנו על זה ביום הראשון שלי בוועדת 

עוד לפני זמנך ואז אמרו תאשרו  250-תוכן לפני שנתיים כמעט, נדמה ליש זה היה ב

רושלים, אמרתי יופי כי עם זה כיח זאת העונה שבה משודר הפרק של סימפסון בי

, אמרנו בואו נעשה מזה חגיגה, אבל מסתבר 2010אפשר לעשות חגיגה. אני מדבר על 

עוד פעם, אמרנו  250-שהחגיגה היא רק עוד שנתיים, לפני כמה חודשים זה אושר ב

נעשה חגיגה והחגיגה הגיעה היום ובקול ענות חלושה כשהפמפום העיקרי הוא 

ולא לסימפסונים וגם  2005-לכן אני מחבר את זה, לסרט מבפרומואים לסרט, 
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בהודעה לעיתונות שהוציא משרד יחסי הציבור שלנו אז יש הסרט וגם הסימפסונים, 

זאת אומרת שבמקום לפמפם את הסימפסונים בירושלים עם משהו אטרקטיבי 

שהיה מושך יחסית אולי הרבה צופים ולא צופים קלאסיים שלנו, אז פמפמו את 

, שהוא מלפני חמש 2רט הדוקומנטארי שאני מבין עכשיו ולכן זה מרגיז אותי פי הס

 שנים ולא את הסימפסונים. 

 שודר איפה שהוא של הסימפסונים?  הפרק הזה דוד חיון:

 הוא שודר בחו"ל ובאינטרנט.  ר, אמיר גילת:"היו

 אמרו לי שזה פרק מדהים.  דוד חיון:

קבל כרגע החלטה, נראה איך זה אז אנחנו לא נ ר, אמיר גילת:"היו

מתחבר עם התקציב ואז ממילא אני לא יכול לקבל כי אני ממש פה אחד פה. אני 

 נועל את הישיבה, אין אפילו מה לדווח לחברים, נשלח להם פרוטוקול. 

 

 

 

 


