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 14:00שעת תחילת הישיבה: 
 17:35 :ננעלה הישיבה

  

 מוזמנים: חברי המועצה:
 מר גיל עומר  –יו"ר 

 פרופ' דוד אלכסנדר 
 ששון-פרופ' מנחם בן
 מר יונה ויזנטל
  ד"ר שרון ידין

 רו"ח אמיר סבהט
 גב' אהובה פיינמסר

 יוחנן צנגןמר 
 כדורי-גב' מיכל רפאלי

 
 

 מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים

 מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
 אליצור, סמנכ"לית מש"א-גב' גיתית רוזן

 גב' טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
 החדשותמר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת 

 אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו-מר לי
 רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית

 גב' אילאיל שחר, סגנית מנהל חטיבת החדשות
 גב' עידית נוריאל גבע, מפיקה ראשית חטיבת החדשות

 מר עילי לוין, עורך ראשי חדשות הערב ומנהל פיתוח תוכן
 חטיבת הטלוויזיה מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי

 מר יובל פישר, מנהל מחלקת מחקר
 Power in Diversity  זמתגב' גלית דשא, יועצת, יו
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 אחר משימותמעקב וטבלת  16.1.22אישור פרוטוקול החלטות מיום  .1

 את טבלת המעקב אחר החלטות. והמועצה מאשרת את הפרוטוקול 

 החלטה: פה אחד

 

 מדיניות המועצה ותוכנית עבודה בנושא גיוון .2

)להלן: "מסמך "מדיניות גיוון, הוגנות והכללה בתאגיד השידור הישראלי",  המועצה דנה במסמך

  .דיון בנושא קיימהו תכנית עבודה"(")להלן:  ו"תכנית ועבודה בנושא גיוון"המדיניות"( 

 :החלטות

  – המדיניותלעניין מסמך  (1)

 , ובכלל זה:המועצה מאשרת את המסמך, בכפוף להטמעת ההערות שעלו בדיון (א)

 ב"ק;להוסיף להט 3בסעיף  -

הנוגע לציון במודעות הדרושים בדבר עדיפות בהליכי גיוס  8.1.1ביטול סעיף  -

 לאוכלוסיות שונות )מפורטות בסעיף(;

התאגיד יזום ככל הניתן למועמדים אלה תהליכי הכשרה  – 8.1.4תוספת לסעיף  -

 ;לשם שירות בחטיבות השונות שלו

ממודעות הדרושים יפורסמו ברשתות  50% לפחות – 8.1.6עדכון סעיף  -

החברתיות, כולל פרסום ברשתות חברתיות ספציפיות הרלוונטיות לאוכלוסיות 

 ;גיוון

גיבוש כלים לביצוע ניוד או הוראות בדבר סיום העסקה הנוגע ל  8.3.5ביטול סעיף   -

 ;לעובדים מאוכ' גיוון

 .8.3.6ם מסעיף הורדת ההתייחסות לימים מיוחדי -

 

  – עבודההלעניין מסמך תכנית  (2)

המועצה מבקשת לקבל את עמדתה המנומקת של ההנהלה לגבי האפשרות לחשב את  (א)

היקף הגיוס של אנשים השייכים לאוכלוסיות גיוון כאחוז מסך הגיוסים שהיו באותה 

 השנה.

, בדיון, בהתאם להערות שעלו המועצה מבקשת מההנהלה לערוך תיקונים במסמך (ב)

 ובכללן:

חלק את המסמך לשניים, באופן בו ההתייחסות לנושאי כ"א וההתייחסות ל -

 ;לנושאי תוכן תהיה מופרדת )בדומה למסמך המדיניות(

 ;לחדד את היעדים שנרשמו במסמך, באופן שבו יהיו ניתנים למדידה -

במסמך המדיניות ליעדים מדידים, ולכלול אותם בתכנית  3-4לפרוט את סעיפים  -

 ;בודההע

 ;לצמצם את לוחות הזמנים של תכנית העבודה, בהתאם להערות שעלו בדיון -

המועצה מבקשת לקבל דיווח על הגיוסים העונים לתוכנית הגיוון, אחת לחצי  -

 ;שנה
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יש להעלות את אחוזי הייצוג המיועדים אצל כל קבוצה ולקבוע דיווח עתי )אחת  -

 לחצי שנה, כנ"ל( מפורט למצב;

 יעדי הייצוג בקרב מנהלים, לקטורים, יועצים;יש לקבוע  -

היעדים יקבעו על בסיס איסוף נתונים קיימים, הגדרת יעדי צמיחה כמותיים,  -

 והתאמה מקצועית.

  לקצר את יעדי הזמנים. -

 
 המועצה תדון במסמך באמצעות התכתבות בדוא"ל. (ג)

  .החלטה: פה אחד

 

 עדכון עבודת ועדת אד הוק ואישור החלטות .3

 נדון.הנושא לא 

 

 דיווח ועדכון מסמנכ"ל חטיבת החדשות –חדשות העתיד  .4

 .בנושא וסטטוס הביצועתהליכי העבודה סמנכ"ל חטיבת החדשות הציג את 

 ללא החלטות.

 

 משמעויות ולקחים – TGIסקר  .5

 המנכ"ל הציג את הנושא ונערך דיון.

 ללא החלטות.

 

 התחייבויות לשידורי ספורט בשנים הקרובות .6

 ונערך דיון. ,את הנושא והציגוהצוות המקצועי המנכ"ל 

 : החלטה

הצעה לרכישת  להגיש המלצתואת המועצה מאשרת את טיעוני המנכ"ל,  הלאחר ששמע (א)

 .2026-2030זכויות שידור לטורניר המונדיאל לשנים 

המנכ"ל, המועצה מאשרת את המלצתו לפיה אין לרכוש זכויות  נימוקילאחר ששמעה את  (ב)

 של האולימפיאדה. 2026-2032שידור למחזור 

 החלטה: פה אחד.
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7. OTT – דרישת תשלום מפלטפורמות אינטרנטיות 

 ונערך דיון. ,את הנושא והציגוהצוות המקצועי המנכ"ל 

 :החלטה

לגביית   קביעת הסדריםניהול מו"מ ללשם  לפנות לפלטפורמות הרלוונטיות  המועצה מאשרת להנהלה  

 .ההנהלה תדווח למועצה על תוצאות המו"מ .-OTTתשלום בגין שידור ערוצי הלניאר של התאגיד ב

 החלטה: פה אחד.

 

 

 

_________________ 
 גיל עומר                      

 יו"ר המועצה                                                                                                                               


