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  ועדת תוכןישיבת  פרוטוקול החלטות
01/2023 

 2023 בינואר 15מיום 

 תשפ"ג  כ"ב בטבת

 ישיבה מקוונת
 

 :תהמשפטי צתהיועמ"מ 
 מרסיה צוגמןעו"ד 

 
 מזכירת המועצה:

 נילי פזגב' 
 
 

 סדר יום:
 

 אישור טבלת מעקב אחר משימות  .1
 דיווח הפקות תקופתי  .2
 עמידה במדיניות המועצה בנושאי גיוון תוכן .3
 שונות .4

 
 

 12:00 עת תחילת הישיבה:ש
 13:30 ישיבה ננעלה:ה

 

 

 

 

 מוזמנים: :הוועדהחברי 
 מר גיל עומר   –יו"ר 

 פרופ' דוד אלכסנדר 
 כדורי-גב' מיכל רפאלי

 
 

 , מנכ"ל תאגיד השידור הישראליגולן יוכפזמר 
 , ראש מטה מנכ"לגלנטיגב' אדווה 

 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים
 אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו-מר לי

 התוכן, המדיה בערבית תגב' רובא ורור, מנהל
 גב' טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה

 גב' טל קרמר ודעי, חטיבת הטלוויזיה
 הטלוויזיהמר קובי נוסבאום, מפיק ראשי, חטיבת 
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 אחר משימותאישור טבלת מעקב . 1

 טבלת המעקב.הוועדה מאשרת את 

 החלטה: פה אחד

 

 דיווח הפקות תקופתי. 2

. נציגי חטיבת הטלוויזיה בעברית וערבית סקרו בפני הוועדה את ההפקות שאושרו ברבעון האחרון

פקות שחרגו ,  ההפקות שלא הגיעו לכלל סיום )הוקפאו(על  בהתאם להחלטת הוועדה,  דיווחו    כמו כן,

הפקות שאותרו בהן מצבי חריגה ( וחודשים ומעלה 3חריגה משמעותית של )מלוח הזמנים המתוכנן 

 .אחוז 15%מהתקציב מעל רף של 

  :לדיווחים להלן הערות הוועדה

 לדקה. ההפקה בפרטמטר התקציב את עלות  יש להוסיף דיווח על הפקות שאושרוב .1

ת בחינ בישיבותיה אך תמשיך לקבל את הדיווחים העדכניים של תמהיל ההפקותהוועדה  .2

 .תמונת מצב מלאה של השנה האחרונה ותכלול תמהיל תהיה שנתיתיעדי ההעמידה ב

 עד כה. הפקה בהושקע שכסף סכום האת בדיווח על הפקות שהוקפאו, יש להוסיף  .3

 פה אחד החלטה:

 

 עמידה במדיניות המועצה בנושאי גיוון תוכן. 3

 סמנכ"ל הרדיו דיווח לוועדה על יישום מדיניות הגיוון בתוכן והשיב על שאלותיהם של חברי הוועדה.

 )ללא החלטות(

 

 . שונות4

נוהל לבחירת הפקות, בנוגע לדיווח לוועדה כי נשלחה אליו בקשה לדיון, בהתאם יו"ר המועצה 

סבור שההחלטה צריכה אשר נציג הציבור הביע הסתייגות לגביה. יו"ר המועצה  ,להפקה בערבית

 להתקבל במסגרת דיוני ההנהלה. 

 נוהל לבחירת הפקות יתוקן בהתאם. 

 החלטה: פה אחד

 

  

________________ 
 גיל עומר                      

 יו"ר המועצה                                                                                                                               


