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 01/2023ישיבת מועצה  פרוטוקול החלטות

 2023 בינואר 22מיום 

 תשפ"ג   כ"ט בטבת

 ירושלים 
 

 

 : תהמשפטי צתהיועמ"מ 
 מרסיה צוגמן עו"ד 

 
 

 :  מזכירת המועצה
 נילי פז גב' 

 
 
         :דר יוםס
 
 אישור טבלת מעקב אחר משימות  .1
 "מפת דרכים"+ שוטף  -עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל  .2
   23ותוכניות עבודה  22דיון. בחינת עמידה ביעדי   חדשות התאגיד לאן? .3
  14.8.2022מדיניות מוזיקה בהמשך ישיבת המועצה מיום  .4
על   .5 אופי משרת  מניעת  התעמרות,  מניעת  דיווח ממונה  על  והחלטה  גזענות  ומניעת  מינית  הטרדה 

   29.3.2022הממונה בהתאם להחלטת המועצה מיום 
 גלי צה"ל    אישור לוח שידורי .6

 

 14:00עת תחילת הישיבה: ש
  18:00הישיבה ננעלה בשעה: 

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

   גב' אהובה פיינמסר
 כדורי -גב' מיכל רפאלי

 רו"ח יונה ויזנטל 
   מר יוחנן צנגן

   ששון -פרופ' מנחם בן
 )בזום(  רו"ח אמיר סבהט

   גב' קטף מוראד סלאמה
 פרופ' דוד אלכסנדר  

 
 
 

 מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי   מר גולן יוכפז,
 אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש -גב' גיתית רוזן

 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים 
 מנכ"ל ה גב' אדוה גלנטי, ראש מטה 

 מר ברוך שי, מנהל חטיבת החדשות 
 אור אברבך, סמנכ"ל הרדיו -מר לי

 המוזיקה תחנות  מר עופרי גופר, מנהל 
 רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים 

 ד"ר גילי תמיר, הממונה על התעמרות, הטרדה מינית ומניעת גזענות 
 גב' גלית אלטשטיין, מ"מ מפקדת גלי צה"ל )בזום(

 מר ערן אליקים, גלי צה"ל )בזום(
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 אישור טבלת מעקב אחר משימות  . 1

 המועצה מאשרת את טבלת המעקב.  

 החלטה: פה אחד 

 

 בית ספר לתקשורת של "כאן":  –עדכון מנכ"ל . 2

 המנכ"ל הציג בפני המועצה את ההצעה להקמת בית ספר לתקשורת של "כאן".  

תקציביות  מרזרבות  ימומןי  מקור התקציבה . פיילוטה  אתלהוציא לפועל המועצה מאשרת להנהלה 
 קיימות.  

 הצלחתו.  מידת תוצאות הפיילוט וההנהלה תדווח למועצה על  

 החלטה: פה אחד  

 

 :מפת דרכים. 3

והשיב על שאלותיהם של חברי    " של התאגידמפת הדרכיםמצגת "המנכ"ל הציג בפני המועצה את  

 המועצה.  

 .  "מפת הדרכים"היעדים שהוצגו במסגרת  הביצוע של  סטטוס  בתדון בעוד כחצי שנה המועצה  

 )ללא החלטות( 

 

 23ותוכניות עבודה  22התאגיד לאן?  דיון. בחינת עמידה ביעדי חדשות . 4

 הצטרף: ברוך שי( )

הציג החדשות  חטיבת  עבודה    מנהל  תוכנית  ביעדי  העמידה  את  המועצה  תוכנית  ו  2022בפני  את 

 השיב על שאלותיהם של חברי המועצה. ו 2023העבודה לשנת  

 2023תוכנית עבודה לשנת  

התוכנית  .  יעדיםצויינו  ה לא  נושאים שבהם  יעדים ל יש לקבוע בתוכנית העבודה  כי  הבהירה,  המועצה  

 המתוקנת תועבר לעיון המועצה. 

 בכפוף להערתה.  2023המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת החדשות לשנת 

 החלטה: פה אחד  

 חדשות התאגיד לאן? 

 .  2023חטיבת החדשות לשנת    אתגריבעוד כחודשיים על   תקיים דיוןועדת התוכן  
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 14.8.22מדיניות מוזיקה בהמשך לישיבת המועצה מיום . 5

 אור אברבך ועופרי גופר( -)הצטרפו: לי 

המדיניות את  המועצה  בפני  הציגו  המוסיקה  תחנות  ומנהל  הרדיו  חטיבת    המוזיקלית   סמנכ"ל 

יהם של חברי  תוהשיבו על שאלוהמוצעת בסוגיות שעלו בפגישת המועצה עם היוצרים הוותיקים  

 המועצה. 

 הדיון, המועצה מחליטה כדלקמן:  לאור

 :  וסטטוס המדיניות השינויים את  מאשרת  המועצה    –השמעת אמנים וותיקים  •

, שמוקדשת לנכסי צאן ברזל של 13:00-14:00ד בין  -ג' החלה רצועה קבועה בימי א  בכאן

 הזמר העברי.  

ישולבו בה יצירות חדשות של אמנים  בה  הורחבה רצועת השידור של אהרון פררה בכאן גימל  

   .וותיקים

 החלה תוכנית חדשה שתסקור מידי שבוע קריירה של אמן בכיר אחר ותעסוק ביצירתו  

א המגיש   לפגוש  -חיים  ימשיך  תרומה   דור  שתרמה  אחרת  ותיקה  יוצרת  שבוע  בכל 

 משמעותית למוזיקה הישראלית. 

. תוכפל ולעיתים אף תשולש  –כמות השירים שתתווסף למאגר מדי חודש    -  מאגר מוסיקה •

 שירים מדי חודש.    40-60מאגר מעתה ייכנסו ל

 לא יערך שינוי בשיטה  – ישיבת העורכים )פלייליסט( •

כלומר    –ברשת ג' משומעת מוזיקה עברית בלבד    –השמעת מוזיקה לועזית לעומת עברית   •

   .מושמעת לרוב מוזיקה עברית  –מוזיקה עברית. ברשת ב' ומורשת  30% – 88. בכאן 100%

 זום בתחום זה. יבוחן את הדברים בחיוב ובכוונתו ל מנכ"ל התאגיד – הפקה ויוזמות •

  –עידוד צעירים/מוסיקה חדשה  •

התאגיד רואה חשיבות רבה בעידוד צעירים ומוסיקה חדשה. עורכי התחנה מקפידים לבחור  

חשיפה   ומקבלים  הציבור  לכלל  מוכרים  שאינם  דרכם  בתחילת  אומנים  של  שירים 

 משמעותית בכאן גימל. 

" התוכניות  התיכון"  במסגרת  הים  ו"אגן  בגימל"  "עצמאי  האחר"  "הצד  העשירייה", 

 מוקדמים אומנים בתחילת דרכם באופן שבועי ותדיר על פי בחירת עורכי התוכניות .  

בתוכנית "העשירייה" מתארחים מידי פעם אומנים להופעות חיות, בהם גם אומנים בתחילת  

 דרכם. 

מנכ"ל התאגיד יבחן את הנושא באופן נקודתי. בנוסף, נבחנת    –שידור מוזיקה בטלוויזיה   •

אפשרות להפקת תוכנית ראיונות מצולמת חדשה מאולפן המוזיקה בירושלים שבה אמנים  

 וותיקים יגישו שעה עם עורכים.
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 לנציגי היוצרים אשר הופיעו בפני המועצה. להחלטה זו תשובה בהתאםינסח  יו"ר המועצה

 החלטה: פה אחד 

 

 אישור לוח שידורי גלי צה"ל  . 6

 )הצטרפו: גלית אלטשטיין, ערן אליקים( 

 .2023גלי צה"ל וגלגל"צ לשנת  של   הלא צבאיים המועצה מאשרת את לוחות השידורים

 החלטה: רוב קולות

 (ואהובה  נמנעים: יונה, יוחנן)

 

הטרדה מינית ומניעת גזענות והחלטה על אופי משרת מניעת  התעמרות,  מניעת  דיווח ממונה על  .  7

   29.3.2022הממונה בהתאם להחלטת המועצה מיום 

 )הצטרפו: גילי תמיר וגיתית רוזן אליצור( 

 ד"ר גילי תמיר, הציגה דיווח על תקופת כהונתה בתפקידה ממונה והשיבה לשאלות חברי המועצה.  

 לי תמיר עזבה את הישיבה(  )ד"ר גי

המלצת ההנהלה  המועצה   ה   להמשךמאשרת את  ודפוס תפקיד  על  אופי  התעמרות,  מניעת  ממונה 
 . הטרדה מינית וגזענות

 החלטה: פה אחד 

 

 

 

 

 _________________ 
 גיל עומר                       

 יו"ר המועצה                                                                                                                               


