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  ועדת תוכןישיבת  פרוטוקול החלטות
03/2021 

 2021 אוגוסט 22מיום 

 אדר תשפ"א כ"

 ישיבה מקוונת
 

 :תהמשפטי צתהיוענציג 
 תומר קרניעו"ד 

 
 מזכירת המועצה:

 נילי פזגב' 
 
 

 סדר יום:
 
 

 אישור טבלת מעקב אחר משימות  09:00-09:05

בדיון ישתתפו סמנכ"ל  - 6.5.21מדיניות גיוון תוכן בהמשך להחלטת הוועדה מיום  09:05-09:50
 אור אברבך-הטלוויזיה טל פרייפלד וסמנכ"ל הרדיו לי

 אור אברבך-בדיון ישתתף סמנכ"ל הרדיו לי -מדיניות מורשת  09:50-10:35

 אישורי הפקות  10:35-11:00

 דיון ישתתפו טל פרייפלד וטל קרמרב –הליך בחירת השיר לאירוויזיון  11:00-11:30

 
 
 
 

 9:00 הישיבה:עת תחילת ש
 11:20 ישיבה ננעלה:ה

 

 מוזמנים: :הוועדהחברי 
 מר גיל עומר   –יו"ר 

 פרופ' דוד אלכסנדר 
 כדורי-גב' מיכל רפאלי

 
 מועצה:החבר 

 ששון-פרופ' מנחם בן

 השידור הישראלימר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד 
 מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל

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

 גב' רובא ורור, מנהל התוכן, המדיה בערבית
 הייבלות, המדיה בערבית-גב' איילת כהן

 גב' טל קרמר ודעי, חטיבת הטלוויזיה
 חטיבת הטלוויזיהמר קובי נוסבאום, 
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 :אישור טבלת מעקב אחר משימות. 1

 הוועדה מאשרת את הטבלה. 

 החלטה: פה אחד

 

 :6.5.21מדיניות גיוון תוכן בהמשך להחלטת הוועדה מיום . 2

והשיב   של התאגידפעולה לגיוון התוכן  הטיוטת מסמך  סמנכ"ל חטיבת הרדיו הציג בפני הוועדה את  
 לשאלותיהם של חברי הוועדה.

כחלק , כולל יעדים יותר קונקרטיים ומדידיםאשר  מדיניות מסמך תגיש בתוך חודש ההנהלה
ועדת גיוון והכלה, כפי שהוצע במסמך שהוצג רחבה יותר שתעשה לאחר כינוס עבודה תוכנית מ

 בישיבה.

  

 :מדיניות מורשת. 3

שנשלח לקראת  מורשת מסמך מדיניותטיוטת ל ששון-בןהערותיו של חבר המועצה פרופ' מנחם 
 יועברו להנהלה.  הישיבה

 יוחזר הנושא לדיון בוועדה. ולאחר מכן  בנושא ההנהלה תגבש את עמדתה

 

 :אישורי הפקות. 4

-------- 

 החלטה: אושר פה אחד

----------- 

 (מיכל לא השתתפה בהצבעה) וב קולותהחלטה: אושר בר

--------- 

 החלטה: אושר פה אחד

---------------------- 

 החלטה: אושר פה אחד

 

 : הליך בחירת השיר לאירוויזיון. 5

ככל שמבקרת , ובחירת הזוכה ב"קול הקורא" "קול הקורא" לבחירת השיר לאירוויזיוןבהמשך ל
  .להנהלה אותן, היא תפנה או לא יושמו במלואן בעיתיות שהינןעדיין יש הערות כי סבורה הפנים 

  

 

 

________________ 
 גיל עומר                      

 יו"ר המועצה                                                                                                                               


