
 Israel Broadcasting Authority    רשות השידור
 Governing Bodies Office    לשכת מוסדות הרשות

 

   

   

  IBA House  בית רשות השידור
 Jaffa Rd., JERUSALEM, P.O.B. 28080 Zip 91280 161  91280 מיקוד 28080ד ''ת, �ירושלי, 161יפו ' רח
  Tel. +972 (2) 501 5501/2, Fax +972 (2) 501 5504  02�5015504פקס , 02�5015501/2' טל

  

  תל אביב  ישיבת מליאה
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  2014התנהלות רשות השידור בשנת . 1

 חלופות ועל כ$ החליטה ההנהלה לאמ) את 4ר דיווח כי בפני הועד המנהל הוצגו "היו �

 .2014 ממנה יגזרו עקרונות תקציב more of the sameהחלופה של 

תקציבי� ל דיווח כי נקבעה פגישה לשבוע הבא ע� סג$ הממונה על ה"המשנה למנכ �
   .באוצר

  עדכו� מסמ� נקדי.2

הבעת עמדה ואיזו$ "מליאת רשות השידור מאמצת את מסמ' ועדת האתיקה      .1 :הוחלט 
מאחר וההנהלה לא הגישה תכנית ". בשידורי אקטואליה ברשות השידור
החלטת מליאה מיו� (,  יו� כנדרש60אופרטיבית ליישו� המסמ' בתו' 

  .המסמ' כפי שהוכ$ בוועדת האתיקהמאמצת המליאה את ) 27.2.13

, 5.2ישמשו סעיפי� , בהיעדר תוכנית חלופית של ההנהלה המתנגדת למסמ'     .2
 כמצע להנחיות מעשיות שיגובשו כהחלטות של ועדה משותפת לוועדת �6 ו5.3

  .התוכ$ ולוועדת האתיקה

י ועדת יהיו על יד,  בנובמבר�1 המעקב אחר יישו� ההחלטות שיכנסו לתו% ב     .3
  .התוכ$

 

   

 

ר "של מנהל קול ישראל ד התפרצותו וסגנו$ דיבורו , חברי המליאה מחו על התנהגותו
  . ל לנקוט נגדו בצעדי�"מיקי מירו כלפי חברי מליאה ודרשו מהמנכ

  

   

  

 


