
 

 

 
 

 המועצה  החלטות
 2022יוני -פברואר ל" דוא באמצעות

 
 

 

נוהל לאיתור ובחירת ממונה על פניות וקבילות הציבור בתאגיד השידור  – 21.2.22החלטה מיום 
 :הישראלי

 בכפוף להטמעת הערותיה. שיפורסם באתר המועצה מאשרת את הנוהל

 החלטה: פה אחד.

 

 מינוי לתפקיד סגן לחדשות בערבית, בחטיבת החדשות:  – 8.3.22החלטה מיום 

בהמשך לדיוני המועצה בדבר חטיבת החדשות האחודה, וכן לדיוני המועצה בנושא מדיניות גיוון, 
יעדי גיוון ותוכנית עבודה בנושא גיוון, המועצה מחליטה לייעד את תפקיד סגן החדשות בערבית 

הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית בלבד, מן הטעמים בחטיבת החדשות לבן האוכלוסייה 
 הבאים:

קהל היעד של החדשות בערבית הינו האוכלוסייה הערבית, וסגן החדשות בערבית יהא אחראי )בין 
היתר( על כל תכני החדשות בערבית בכל הפלטפורמות. המועצה סבורה שמינוי סגן החדשות 

עימו את ההיכרות העמוקה ומקיפה ביותר של קהל  יביא –בערבית שהוא בן האוכלוסייה הערבית 
היעד, תרבותו, אורחות חייו וכיו"ב, ויבין על בוריה ועל כל היבטיה את האוכלוסייה הערבית, כמי 
שבא מתוכה וזו זהותו. ככזה, הסגן יוכל לשמש כמתאים ביותר להעמדת שידור ציבורי נגיש ומיטבי 

 לאוכלוסיית היעד. 

, חלות על התאגיד, 1959-א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15הוראות סעיף כמו כן, 
ובשינויים המחויבים.  2014-בשינויים אשר נקבעו בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

במסגרת הוראות אלה, נקבע בין היתר כי בקרב העובדים בתאגיד יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני 
בית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית. בימים אלה, המועצה יושבת על המדוכה האוכלוסייה הער

בקביעת כללים ומדיניות לייצוג הולם. בעת הזו, משהגיוס למשרה זו הינו דחוף, המועצה סבורה כי 
 יש לייעד באופן ספציפי את המשרה לבן האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית.

 החלטה: פה אחד.

 

 כללים לחברי מועצה בנושא גיוס כ"א: – 10.3.22 םהחלטה מיו

בהתאם להמלצת מבקר המדינה חודדו ההנחיות לחברי מועצה בדבר היעדר מעורבות בנושאים 
 פרטניים הקשורים לגיוס כוח אדם, על כל היבטיו.

 המועצה מאשרת את הנוסח לכללים שהוצג בפניה.

 החלטה: רוב קולות.

 

 :תדירות הדיווח למועצה לגבי עסקאות הדורשות דיווח – 31.3.22החלטה מיום 

בעקבות המלצתה של ועדת הכספים, דיווח על עסקאות הדורשות דיווח למועצה יתבצע פעמיים 
 בשנה, במועד אישור הדוחות הכספיים החצי שנתיים והשנתיים.

 החלטה: פה אחד.

 

 :כללי הפקות מקומיות קנויותטיוטת  – 10.4.22החלטה מיום 

 המועצה מאשרת את העדכון לכללים, בתוספת התייחסות לסעיף גיוון.

 באתר התאגיד.  להערות הציבור המעודכנת תפורסם הכלליםטיוטת 

 רוב קולותהחלטה: 



 

 

 

תיקון תנאי הסף של מכרז הפרסום, ותיקון לכללי מועצת תאגיד השידור   –  13.4.22החלטה מיום  
 :2022 –הישראלי )סייגים להשתתפות אדם במכרז תשדירי פרסומת(, התשנ"ב 

 המועצה מאשרת את התיקון המוצע לתנאי הסף ולכללים הנ"ל.

 לכללים יפורסם להערות הציבור באתר התאגיד. וסח התיקוןנ

 החלטה: פה אחד.

 

 עדכון לנוהל העסקת טאלנטים: – 1.5.22החלטה מיום 

בנוהל, במסגרתם נקבע כי החלטות   4.2.1ובסעיף   4.1.5המועצה מאשרת את העדכון המוצע בסעיף  
 .בדבר גיוס טאלנטים ודירוג שכרם יהיו בסמכות הנהלת התאגיד בלבד 

 החלטה: רוב קולות.

 

 לטלוויזיות חכמות:רכישת אפליקציה   – 9.5.22החלטה מיום 

המועצה מאשרת בהמשך להמלצת ועדת הטכנולוגיה ולאחר ששמעה את נימוקי ההנהלה,  (א)
 את הצעת ההנהלה לרכישת אפליקציה לטלוויזיות חכמות. 

 ₪. 862,290בסך של  2021לצורך הרכישה, המועצה מאשרת שימוש בכספי עודפים משנת  (ב)

 החלטה: פה אחד.

 

 

 עדכון מורשי חתימה: – 30.5.22החלטה מיום 

מנכ"ל התאגיד, המועצה קובעת כי כלל סמכויות החתימה של המנכ"ל  נוכח סיום העסקתו של
ממועד סיום העסקת של אלדד וזאת  - -----------, ת.ז. טל פרייפלדגב' יועברו לממלאת מקומו, 

 לתפקיד.עד כניסת מנכ"ל קבוע/ה ו 1.6.2022קובלנץ, 

 פה אחדהחלטה: 

 

 

נוהל לבחירת הפקות מקומיות ותוכן, מינוי נציגי ציבור ויועצי תוכן ולעבודת   -  2.6.22החלטה מיום  
 תנאי לקטורים:בתיקון  -ועדת התוכן

נוהל לבחירת הפקות מקומיות ב"  ת ההנהלה לשינוי בתנאי הסף ללקטוריםההצע  המועצה מאשרת
  ".ציבור ויועצי תוכן ולעבודת ועדת התוכןותוכן, מינוי נציגי 

 הנוהל המעודכן יפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.

 החלטה: פה אחד

 

 :לשעבר למנכ"לסיום העסקה הסכם  – 3.6.22 החלטה מיום

אלדד קובלנץ שהופץ מר    פרישה של, נוסח הסכם  2022ביוני    2בהמשך לדיון מישיבת המועצה מיום  
 בין החברים בדוא"ל, אושר על ידי המועצה. 

 פה אחד החלטה:

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 :נוהל לאיתור ובחירת מנהל כללי לתאגיד השידור הישראלי - 13.6.22החלטה מיום 

, המועצה מאשרת את "נוהל לאיתור ובחירת 2022ביוני  2בהמשך לדיון בישיבת המועצה מיום 
 מנהל כללי לתאגיד השידור הישראלי" בכפוף להטמעת הערותיה בנוהל.

 נוסח סופי של הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של תאגיד. 

 פה אחד החלטה:

 

 

 

 

 

_________________ 
 גיל עומר                   

 יו"ר המועצה                                                                                                                            


