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אתיקה ועדת ישיבת  פרוטוקול החלטות
 ופיקוח על שידור פרסומות והודעות

02/2021 

 2021 יולי 11מיום 

 אב תשפ"א ב'

 ישיבה מקוונת
 

 :תהמשפטי צתהיוע
 אסי קלייןעו"ד 

 
 מזכירת המועצה:

 נילי פזגב' 
 
 

 סדר יום:
 

  2.5.21אישור פרוטוקול החלטות ישיבת הוועדה מיום  -14:00-14:05      .1

סקירת סמנכ"ל שיווק ומכירות על היחידה המסחרית  )מוזמנות: גב'  - 14:05-14:35      .2
 מנהלת רגולציה ופרסומות(-סמנכ"ל שיווק ומכירות וגב' דורית דואני-צמח -עירית שרמן

בהמשך  -שימוש אישי של עובדים בזמן האוויר של שידורי התאגיד  - 14:35-15:05      .3
 להחלטת ועדת האתיקה הפנימית 

 עדכון על הפעילות השוטפת של ועדת האתיקה הפנימית - 15:05-15:20      .4

מנהל הגיוס  -)מוזמנים: מר גיא אהרון  הצגת הלומדה בנושא האתיקה  - 15:20-15:30    .5
 רויטל גולדברג מנהלת פיתוח ארגוני ורווחה להצגת הלומדה(וגב' 

 
 
 14:00 עת תחילת הישיבה:ש
 
 15:20 ישיבה ננעלה:ה

 מוזמנים: :הוועדהחברי 
 פרופ' דוד אלכסנדר   –יו"ר 

 ששון-פרופ' מנחם בן
 גב' דלית שטאובר

 
 

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

 מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
 רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים

 צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות-גב' עירית שרמן
 גב' דורית דואני, מנהלת רגולציה ופרסומות

 , יו"ר ועדת האתיקה הפנימיתד"ר ענת פלג
 אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו וחבר ועדת האתיקה הפנימית-מר לי

 מר גיא אהרון, מנהל הגיוס, חטיבת משאבי אנוש
 גב' רויטל גולדברג, מנהלת פיתוח ארגוני ורווחה, חטיבת משאבי אנוש

 



 

2 
 

 2.5.21אישור פרוטוקול החלטות ישיבת הוועדה מיום . 1

 הוועדה מאשרת את הפרוטוקול. 

 החלטה: פה אחד

 

 . סקירת סמנכ"ל שיווק ומכירות על היחידה המסחרית2

סמנכ"ל שיווק ומכירות ומנהלת הרגולציה והפרסום הציגו בפני הוועדה מצגת על פעילות היחידה 

 המסחרית והשיבו לשאלותיהם של חברי הוועדה. 

 כללי הפרסום:  בתיקון בקשה ל. 3

 42 בכללי הפרסום בסעיףסמנכ"ל השיווק והמכירות סקרה בפני הוועדה את בקשתה לתיקון 

הנימוקים הציגה את ו ,המתייחס לאורך תשדיר פרסום 43בסעיף והמתייחס למכירת זמן שידור 

  לבקשתה.

בכללי  43-ו 42שהוצגו בפני הוועדה, הוועדה מאשרת את הבקשה לתיקון בסעיפים  הנימוקיםלאור 

 הפרסום ותעביר המלצתה לאישור המועצה. 

 החלטה: פה אחד

 

בהמשך להחלטת ועדת האתיקה  –. שימוש אישי של עובדים בזמן האוויר של שידורי התאגיד 4

 הפנימית

לבקשת המנכ"ל הובאה בפני ועדת האתיקה החלטת ועדת האתיקה הפנימית לגבי השימוש 

 בפלטפורמות השידור של התאגיד לקידום צרכים או עניינים אישיים, כדלהלן: 

בשאילתא שהועברה אליה בנושא סוגיות אתיות  16.5.2021"ועדת האתיקה הפנימית דנה בתאריך 

 אחד מהעובדים הבכירים בתאגיד. העולות משידור כתבה על פרישתו של

 16חברי ועדת האתיקה הפנימית מצאו כי השידור, שאותו יזם העובד הפורש עצמו, נוגד את סעיפי 

 ."בקוד האתי של התאגיד  17-ו

 

 עדכון על הפעילות השוטפת של ועדת האתיקה הפנימית והצגת הלומדה בנושא אתיקה. 5

 הוועדה על הפעילות השוטפת של ועדת האתיקה הפנימית.יו"ר ועדת האתיקה הפנימית עדכנה את 

חברי לנציגי חטיבת מש"א סקרו בפני הוועדה את הלומדה בנושא האתיקה. יישלח קישור ללומדה 

  הוועדה. 

 

   

                                                                                                                       _________________ 
 פרופ' דוד אלכסנדר               

 הוועדהיו"ר                                                                                                                                 


