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 09/2022ישיבת מועצה   פרוטוקול החלטות

 2022במרץ   13מיום 

 תשפ"ב 'ב אדר י'

 ישיבה מקוונת 

 

 
 

 : גב' עדי זיידה רשמה
 
 
 
 דר יום:ס
 

 הצבעה  -המנכל לשימוע  נוסח מכתב זימון  .1

  החלטה  -לתפקיד הממונה על קבילות הציבורתנאי סף  .2

                

 

 17:00שעת תחילת הישיבה: 
 18:16 :ננעלה הישיבה 

  

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

 פרופ' דוד אלכסנדר  
 ששון -פרופ' מנחם בן
 מר יונה ויזנטל 
   ד"ר שרון ידין

 רו"ח אמיר סבהט 
 גב' אהובה פיינמסר 

 יוחנן צנגן מר 
 כדורי -גב' מיכל רפאלי

 
 

 שמואלביץ -עו"ד גדעון רובין, משרד רובין
 שמואלביץ -עו"ד אלון עזרא, משרד רובין

 שמואלביץ - עו"ד זהר גבע, משרד רובין
 , הלשכה המשפטית שני גרצמןעו"ד 
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 ל לשימוע "המנכ נוסח מכתב זימון .1

 ___________________________ מסמך זימון לשימוע למנכ"ל המועצה התייחסה ל

 . המועצהולעדכון הזימון לשימוע אשר הוצג ע"י יו"ר   

 : החלטה

 . המועצה מאשרת את נוסח מסמך הזימון לשימוע

 ברוב קולות. :החלטה

 נמנע: מר יוחנן צנגן.

 מתנגדת: ד"ר שרון ידין.

   )עורכי הדין ממשרד רובין שמואלביץ עזבו את הדיון, עו"ד גרצמן הצטרפה לדיון(.

 

   הממונה על קבילות הציבורתנאי סף לתפקיד  .2

הודגש כי הדיון הנוכחי הוא אינו לגופו של אדם אלא לגבי מהות התפקיד. יו"ר המועצה ועו"ד גרצמן  

הנושאים   עלו  הדיון  במסגרת  האיתור.  להליך  היערכות  בנושא  העניינים  השתלשלות  את  הציגו 

 הבאים: 

אושר ע"י    ד השידור הישראלילאיתור ובחירת ממונה על פניות וקבילות הציבור בתאגינוהל   -

 . 17.2.22מועצת התאגיד באמצעות התכתבות דוא"ל ביום 

, כך.  נקודת המוצא בגיבוש הנוהל הנוכחי הייתה לימוד מהניסיון שנצבר מיום הקמת התאגיד -

  כי  סבורים  המועצה"ר  ויו  הקבילות  על  הממונה  עבודת  את  מלווה  אשר  האתיקה  ועדת"ר  יו

בתאגיד    מונההמתפקיד   הקבילות    של   הבנה  שיאפשר,  משמעותיעיתונאי    ניסיון   דורשעל 

  וכלפי  התאגיד  פנים   כלפי  סמכא   כבר  פסלהת  . לראייתם, על הממונה בתאגיד  העבודה   מכלול 

משקל ציבורי משמעותי. לפיכך הוצעו תנאי סף שונים  יהיה , כך שלהחלטות שתתקבלנה  חוץ

 אושרו במסגרת הנוהל.   שפורסמו במסגרת ההליך הקודם, ואלו מאלו

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 __________________________ ___________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_____ ________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

להיתפ - עלול  זה  בשלב  הסף  תנאי  של  ששינוי  בדיעה  היו  המועצה  מהחברי    כנסיון   סחלק 

 להתאים את המכרז למידות של מועמד/ת מסויימ/ת.  
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 : החלטה

המועצה אינה רואה לנכון לשנות את תנאי הסף לתפקיד הממונה על קבילות הציבור, לאחר שאלו  

 כבר אושרו על ידה. 

 . פה אחד :החלטה

 

 _________________ 
 גיל עומר                       

 יו"ר המועצה                                                                                                                               


