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  תל אביבמליאה 
ריכוז החלטות  2.12.13 

   
לילה 'ג, דוד חיו", נמרוד לב, יוסי דרמר, אנטו" איוב,  אמיר גילת�ר "יו :נוכחי� ועדה חברי

גאולה , לוי� נורית ירדני, זועבי�וופא פאהו�, יעקב בורובסקי, אלקרנוואי
 , )נכח רק בדיו" על האירוויזיו" (יעקב נווה, אביד"

  יוני ב" מנח��ל "מנכ :מוזמ� קבוע
, ד ליאת בלו�"עו, ד חנה מצקבי)"עו, )"אבי כ, עודד בירגר, ער" הור" :נוכחי�  מוזמני�

 יראו" רופי", דדי מרקובי), רפי יהושע, איתנה גרגור
   

  :2014התנהלות רשות השידור בשנת  .1
          

  :הקפאת מכרזי רכש
   

חוזרת על החלטתה במסגרת מדיניות הריסו" התקציבי המליאה  :החלטה
ואת כל מכרזי הרכש למעט התקציבי�  להקפאת קליטת כח אד� 
 . לדיגיטציה ולמדיה הדיגיטלית

   
   

  :הקמת ועדות איתור
המליאה דנה בהצעה לבטל את ועדת האיתור למנהל הטלוויזיה שטר� סיימה את  �

  .עבודתה על א, הזמ" הארו- שחל, ולהקי� ועדת איתור חדשה
ציינה כי אינה רואה שו� מניעה בהקמת ועדות האיתור המוצעות היועצת המשפטית  �

  .נוכח הנסיבות בה ההחלטה עומדת
היועצת  . ד משפטית מנומקת ובכתב"ביקשה לקבל חוו, גאולה אביד", חברת המליאה �

  .המשפטית ציינה כי נתנה את חוות דעתה בישיבה והיא מוקלטת 
   

 :החלטה
 שתי ועדות איתור לאיוש שני מליאת רשות השידור החליטה על מינוי

  :תפקידי�

  מנהל הטלוויזיה �

  שירות הלקוחות/ מנהל הגביה �

ועדת האיתור ,  מנהל טלוויזיהללא שני� �3הטלוויזיה מתנהלת קרוב ל
) חודשי� �10שהורכבה מנציגי ועד מנהל ופעלה במש- כ(הקודמת 

 על המועמד המתאי� ביותר לתפקיד אול� 10.2.13החליטה ביו� 
 את החלטתה הסופית עד לסיו� חקירה משמעתית שהתנהלה הקפיאה

הוגשה , החקירה המשמעתית הסתיימה . כנגד המועמד המתאי� ביותר
תובענה כנגד המועמד האמור וההליכי� בבית הדי" למשמעת טר� 

  .כתוצאה מכ- טר� מונה מנהל טלוויזיה, הסתיימו

  חודשי� �20משמעות הדבר היא כי ועדת איתור אשר מונתה לפני כ
מאחר . לבחירת מנהל טלוויזיה לא הצליחה להביא לאיוש התפקיד

ומליאת הרשות רואה בחומרה רבה העובדה שהטלוויזיה הישראלית 
וכי אי" להשלי� ע� מצב לא תקי" , מתנהלת מזה שני� ללא מנהל קבוע

המליאה על ביטול ועדת איתור הקודמת והקמת ועדת  מחליטה , זה
  .איתור חדשה

  :עדת האיתורהרכב ו

נציג איגוד ,  יוסי דרמר�נציג המליאה , ל"מנכ, ר ועד איתור" יו�,ר"יו
  .עיתונאי� ונציג ציבור
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ותפעל בהתא� לנוהל , במועמד המתאי� ביותר) לא תמלי)(הועדה תבחר 
  .בהתאמות הנדרשות, החל על עבודת ועדות איתור בשירות המדינה

דות לועדת האיתור הנהלת הרשות תודיע למועמדי� שהגישו מועמ
  . הקודמת על ביטול עבודתה והקמת ועדת איתור חדשה

ל הגבייה שאמור לסיי� "שירות לקוחות יחלי, את סמנכ/ מנהל הגביה  
  .את תפקידו בקרוב

  .תפקידו יהיה אחראי על מער- הגביה תו- שפור השרות לאזרח

  :הרכב ועדת האיתור

, נציג הסתדרות, נטו" איובא  �נציג המליאה , ל"מנכ, ר הועדה" יו�ר"יו
  .נציג ציבור

ותפעל בהתא� לנוהל , במועמד המתאי� ביותר) לא תמלי)(הועדה תבחר 
  .בהתאמות הנדרשות, החל על עבודת ועדות איתור בשירות המדינה

הנהלת הרשות תודיע למועמדי� שהגישו הצעות למכרז מנהל שירותי 
  . תורגביה על ביטול המכרז וההחלטה על הקמת ועדת אי

א ברשות " חודשי� על הקפאת מכרזי כ�4המליאה שהחליטה לפני כ
במסגרת המאמ) להביא לשינוי , ל" התפקידי� הנ2החליטה על החרגת 

  .ולשיפור משמעותי בהתנהלות הרשות

מתו- חוסר , ל יהיו לתקופה מגובלת"מי שיבחרו לאחד מתפקידי� הנ
ת תפקידי הניהול הבהירות לעתיד רשות השידור מחד והרצו" לאייש א

מובהר כי מי שיבחרו לאחד , הבכירי� לעת הזאת מאיד- גיסא
ל יכהנו בפרק זמ" מוגבל שיושפע בי" היתר מההחלטות "מהתפקידי� הנ

     .על עתידה של רשות השידור

   
   

   
  :10.11.13החלטות ועדת מדיה דיגיטלית מיו� 

   
 . מאושר :החלטה

   

  :י אג# הגבייה"ד ע"יניות העסקת עוהשירות לאזרח ומד, מער� הגבייה .2
  ")הצלחה"עמותת , ד אלעד מ""עו: משתת,(
   

 :החלטה
המליאה מחליטה פה אחד על הפסקה מיידית של ההתקשרות  .1

המליאה מנחה את . ע� משרדי עורכי די" לאיתור ולגבייה
ר על המועד "ל לקיי� ישיבה דחופה בנושא ולהודיע ליו"המנכ

     . ה ההנהלה להפסקת ההתקשרותמוקד� ככל האפשר שבו ערוכ

הפרו /המליאה מחליטה כי א� יימצאו משרדי עורכי די" שחרגו .2
, בהתא� לדי",  עבודת� תופסק לאלתר–מנוהלי רשות השידור 

  . ד משפטית"לרבות לקיחת תיקי� שניתנו לה� בכפו, לחוו

המליאה מנחה את ההנהלה להמשי- ולקד� את ההתקשרות ע�  .3
אפשר ג�  (31.12.13עד ליו�  ולהגיש רשות האכיפה והגבייה

אחרי חידוש , לוועדת האגרה תוכנית עבודה בנושא) קוד�
 בקשות להגשת תוכנית  .השיחות ע� רשות האכיפה והגבייה
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   .העבודה במועד מאוחר יותר יש להפנות לועדת אגרה

 יו� לועדת אגרה 14המליאה מנחה את ההנהלה להגיש בתו-  .4
ה למבצע החנינה המוזכר במכתב את הפעולות הנדרשות לדעת

  .14.11.13השר מיו� 

   
   

  : בנושא האירוויזיו�24.11.13החלטות ועדת פרסי� ותחרויות מיו�  .3
  )יצחק זוננשיי", יואב גינאי: משתתפי�(
   

שתבחר אמ"  רשות השידור תקי� ועדה מקצועית בפיקוח שופט בדימוס :החלטה
ה הרשות לציבור וליוצרי במקביל תפנ. שייצג את ישראל באירוויזיו"

הוועדה . מוסיקה על מנת שישלחו שירי� שיבוצעו עי האמ" הנבחר
שיוצגו לציבור בתוכניות     בשיתו, ע� האמ" הנבחר יבחרו שלושה שירי�

הציבור יבחר שיר אחד מתו- השלושה . הרדיו והטלוויזיה של הרשות
 . בחודש מאי בקופנהג"2014שייצג את ישראל בתחרות 

   
   

  : המש� דיו�דיניות הפצת השידורי� של רשות השידור בפלטפורמות אחרות מ .4
  )מנח� גרנית, משה לב: משתתפי�(
   

המליאה מאשרת את העדכו" ביחס להוספת האפליקציות במסמ-  :החלטה
העקרונות להפצת השידורי� של רשות השידור בפלטפורמות אחרות 

ר, לריכוז ומאמצת את המסמ- במתכונתו החדשה כפי שהוא מצו
 .החלטות זה

   

   

  :פרסו� דיוני המליאה, ל"הצבעה על החלטות בדוא: עדכו� סדרי עבודת המליאה .5
   

  . ב"המליאה מאשרת את עדכו" נוהל עבודת המליאה המצ :החלטה

   

  
  
  

  
  
  


