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 17/2022ישיבת מועצה   פרוטוקול החלטות

 2022ביוני  2מיום 

 תשפ"ב ג' בסיון

 ישיבה מקוונת 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 פרופ' דוד אלכסנדר  
 ( 4בנושא מס' )הצטרף  מר יונה ויזנטל
 ד"ר שרון ידין 

 גב' אהובה פיינמסר 
 מר יוחנן צנגן 

 כדורי -מיכל רפאליגב' 
 

 לא נכח: 
 רו"ח אמיר סבהט 

 
 

 :  מזכירת המועצה
 נילי פז גב' 

 
 סדר יום:

   מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  גב' טל פרייפלד, מ"מ
 וסמנכ"ל הטלוויזיה 

 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים 
 ודעי, רכזת תחום טלוויזיה, חט' הטלוויזיה - גב' טל קרמר

 אלה גור עו"ד 
 עו"ד גדעון רובין 

 

 
 

  
 1.5.2022-ו  27.5.2022, 7.4.2022אישור פרוטוקולים מיום   .1
 שתתף עו"ד אלה גור הבדיון  -איתור מנכ"ל ועבודת ועדת האיתור נוהל  .2
 שתתף עו"ד גדעון רובין הבדיון  –הסכם פרישה למנכ"ל היוצא  .3
בדיון תשתתף מ.מ מנכ"ל התאגיד טל פרייפלד וראש אגף רגולציה אילה    –   2023אירוויזיון   .4

 מזרחי 
 

 15:45שעת תחילת הישיבה: 
 18:15 :ננעלה הישיבה 
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 1.5.2022- ו 27.5.2022, 7.4.2022אישור פרוטוקולים מיום . 1

 המועצה מאשרת את הפרוטוקולים.

 החלטה: פה אחד 

 

 איתור מנכ"ל ועבודת ועדת האיתור . נוהל 2

   ה.טיוטת הנוהל. חברי המועצה העבירו הערותיהם לטיוטסעיפי  עו"ד גור סקרה בפני המועצה את 

 מייל.   ה אמצעותיועבר לאישור המועצה ב של הונהל נוסח הסופיה

 

 . הסכם פרישה למנכ"ל היוצא3

 התקבלו החלטות.התקיים דיון בהשתתפות עו"ד רובין. לא  

 

 ועו"ד אילה מזרחי( ל פרייפלד )הצטרפו: מר יונה ויזנטל, גב' ט

 . מכירת חבילת משחקי מונדיאל 4

  64)מתוך  משחקים    8של  הליך פומבי למכירת חבילה  לפרסום  ההנהלה  המלצת  המועצה מאשרת את  

 .  11משחקים(, שמתקיימים במקביל למשחקים אחרים שישודרו בכאן 

והגוף שיזכה    , "כאן"ה הדיגיטלית בי במדיאלו  את הזכות לשדר משחקים  התאגיד ישמור   במידה 

 שדרם בערוץ בתשלום שאינו פתוח לציבור. יבהליך  

 החלטה: פה אחד 

 

   2023אירוויזיון . 5

המועצה את הצעת ההנהלה לבחירת הנציג והשיר לתחרות האירוויזיון  מ"מ המנכ"ל הציגה בפני  

 והשיבה לשאלותיהם של חברי המועצה.  2023

לאירוויזיון    המועצה מאשרת את הצעת ההנהלה לבחירת נציגשהועלו ופורטו בדיון,  הנימוקים  לאור  

   .ועדהע"י    2023

 בדיון: שעלו הבאות לגבי הסוגיות  בכתב ההנהלה תדווח למועצה 

חיצונים לעובדי תאגיד וכן    בין חבריםיחס  ובשים לב ל   הרכב הוועדה שתבחר את המבצע .א

 . ייצוג טעמים מוזיקליים שוניםבאשר ל

 . משפטיתו בפן הבחינובכלל זה  –תקנון  .ב

 .אופן בחירת השיר ע"י הוועדה .ג

 החלטה: פה אחד 

 _________________ 
 גיל עומר                       

 יו"ר המועצה                                                                                                                               


