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   תל אביבמליאה 

ריכוז החלטות  14.1.14  
  

, יואב הורובי$, יוסי דרמר, אלה פרקיס, אנטו" איוב,  אמיר גילת� ר "יו  :נוכחי� ועדה חברי
, ד" דייקר, דבורה הנדלר, יעקב נווה, פולני� אסתי אפלבאו�, גאולה אביד"

ילה גל, אפרי� באו', וופא פאהו� זועבי, יעקב בורובסקי, נורית ירדני לוי
  שירי" חאפי, נגיסט מנגשה, לנה קריינדלי", דוד חיו", אלקרנוואי

   יוני ב" מנח��ל"מנכ  :מוזמ� קבוע

אור" פרסיקו , דדי מרקובי$, זליג רבינובי$, איתנה גרגור, ד חנה מצקבי$"עו  :נוכחי�  מוזמני�
   ,לינדה בר, ")העי" השביעית"כתב (

  
  
  :ועדת איתור למנהל הטלוויזיה .1

  
י ועדת האיתור של "איל" דה פריס שנבחר עמר המליאה מברכת את  :ההחלט

 8,  בעד10(. ל לפעול לקליטתו" ומנחה את המנכהמליאה למנהל הטלוויזיה
 )שירי" נמנעת, מתנגדי� כולל אסתי שאינה נוכחת

  
  
  :התנהלות הרשות .2

  
 .ותר לשוב ולקיי� פגישות עבודה שוטפ"ל והיו"נחה את המנכהמליאה מ :החלטה

  
  
  :2014קציב ת. 3

 )איתי יפה, ער" הור": משתתפי�(    

ת של ועדת את ההנהלה להתייצב לישיבות הקרובוהמליאה  מנחה  :ותהחלט
 .2014כספי� על מנת לגבש את הצעת התקציב לשנת 

  

  :מ"התקשרות ע� שפ. 4

  )סולי אברמוב, מיקי מירו, ער" הור": משתתפי�(    

  
מ הכוללת "ת הצעת ההנהלה להתקשרות ע� שפהמליאה מקבלת א :החלטות

שינוי מדרגת המינימו� וכ" קול ישראל בערבית ,  חודשי�14מרכיב של 
  ) נמנע2,  נגד3,  בעד10(. מ"ישאר בידי שפ

  
  
  :מכרזי� .5
  

המליאה מנחה את ההנהלה לפרס� מכרזי� לתפקידי� הבאי� שטר�  :החלטה
  :נבחרו לה� מנהלי�

ד "בכפו. לחוו, לוויזיה בעבריתמנהל חטיבת החדשות בט .1
 .משפטית

 .ל כספי�"סמנכ .2

 .מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה בערבית .3

 .מנהל חטיבת התוכניות בטלוויזיה בערבית .4
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 .בקול ישראל' מנהל רשת ג .5

 .מנהל חטיבת הביצוע ברדיו בערבית .6

 .מנהל שירותי מינהל בטלוויזיה .7

 .מנהל מחלקת קרייני� בקול ישראל .8

 .שוב כלכלי במטהמנהל המחלקה לתח .9

 . בטלוויזיהENGמנהל מחלקת צלמי�  .10
  
  
  
  :מינוי ועדה למעמד האישה. 6

     
המליאה מחליטה על הקמת ועדה למעמד האישה שתעסוק  .1 :החלטות

בקידו� נשי� בארגו" מבחינת מדיניות ובכל הנוגע למעמד 
גלילה , בראשות הוועדה תעמוד חברת המליאה. האישה

 ) חדהתקבל פה א(. אלקרנוואי

חברי� המעונייני� להיות חברי� בוועדה יגישו את מועמדות�  .2
עד סו. השבוע באמצעות המייל ואישור� יועבר באמצעות 

 .המייל
  
  
  :דיגיטציה. 7

     
הוק למעקב ובקרה לנושא �המליאה מחליטה על הקמת ועדה אד :החלטות

חברי� המעונייני� להיות חברי� בוועדה יגישו את . הדיגיטציה
ות� עד סו. השבוע באמצעות המייל ואישור� יועבר באמצעות מועמד
 .המייל

  
  
  :ועדת האתיקה. 8

     
יעקב בורובסקי  והמליאה מאשרת את חברות� של שירי" חאפי .1 :החלטות

חברי� . בועדת האתיקה בנוס. לחברי� המכהני� היו� בוועדה
נוספי� המבקשי� להצטר. יעבירו את בקשת� עד לסו. השבוע 

 .המיילבאמצעות 

אסא ' המליאה מאשרת כי בראש ועדת האתיקה יעמוד הפרופ .2
מדובר מאחר וזאת לאחר שהנושא נבדק משפטית ואושר , כשר

 ) נמנעי�2,  בעד11(. בוועדה מייעצת
  
  
  :שונות. 9

  . ב כנספח"מצ,    הצעה של חברת המליאה גאולה אביד"
  

 .אחד פה התקבלה ההחלטה :החלטות
  
  


