
  לכבוד:
  דוברות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

  
  
  

  ת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיונוהל עבודת מועצבנוגע לשאלות 
  
  

  שלום,
  

לקראת פרסום ידיעה באתר "העין השביעית" על נוהל עבודת מועצת הרשות השנייה 
  לטלוויזיה ולרדיו, אבקש לקבל תשובות לשאלות הבאות:

  
בנוהל, רק נסיבות מיוחדות יכולות להביא לכך שישיבות המועצה לא  3.1.2לפי סעיף  .1

, וכי בכל מקרה שכזה יביא יו"ר המועצה את החלטתו והנסיבות יתקיימו בירושלים
אבקש לקבל את פירוט . המיוחדות שביסודה לאשרור המועצה בפתח הישיבה

 .2010-2015ההחלטות והנסיבות המיוחדות לקיום ישיבות מחוץ לירושלים בשנים 
אביב, הסביר יו"ר -בעבר, בעקבות ביקורת על ריבוי הישיבות המתקיימות בתל

אביב משום שישיבות רבות -נערכות בתלישיבות ההרשות דאז אילן אבישר כי 
נסיבות שכאלו יכולות האם  שנקבעו בירושלים בוטלו בשל היעדר קוורום מספק.

 להיחשב "מיוחדות"?
-רשאי יו"ר המועצה להעלות לדיון נושא דחוף תוך פרק זמן קצר מ 3.2.4לפי סעיף  .2

מהנוכחים כי מדובר בנושא  60%שעות, ובלבד שחברי המועצה אישור ברוב של  24
לפי נוהל זה בין הנושאים הדחופים שהועלו לדיון לקבל פירוט על דחוף. אבקש 

 ., ככל שהיו כאלה2010-2015השנים 
שלושה חברי מועצה רשאי יו"ר המועצה שלא להיענות לבקשת  3.2.8לפי סעיף  .3

להעלות לדיון נושא בישיבה, ובתנאי שקיים הצבעה בשאלת הכללת הנושא. אבקש 
מהם הנושאים שדחה יו"ר המועצה אף שהתבקש להעלותם לדיון על ידי לדעת 

 , ככל שהיו כאלה.2010-2015בין השנים שלושה חברי מועצה 
על יו"ר המועצה לדווח למועצה אחת לרבעון בדבר פעילותם של  3.2.13לפי סעיף  .4

. האם הדיווחים 10ובערוץ  2הדירקטורים מטעם המועצה בחברות החדשות בערוץ 
 10מה מדווח היו"ר בנוגע לחברת החדשות של ערוץ הללו אכן נמסרים מדי רבעון? 

לעיין בדיווחים שמסר היו"ר אבקש  ?ה זוהיעדר דירקטורים מטעם המועצה בחברב
 בארבעת הרבעונים האחרונים.

 .טה מנומקתהגדרת חומר המיועד להפצה כסודי תיעשה בהחל 3.3.2.1לפי סעיף  .5
דוגמאות להחלטות שלוש החלטה עצמה אינה סודית, אבקש לקבל לעיון הככל ש

 שכאלה.
אכן האם  ?3.3.3האם ברשות השנייה מקפידים על נוהל הפצת חומר סודי לפי סעיף  .6

 ?3.3.3.6סודיים במייל, כפי שמורה סעיף שהוגדרו כמעולם לא הופצו חומרים 
, רשאי יו"ר המועצה להציע קבלת החלטה בכתב בנושא דחוף. 3.5.1לפי סעיף  .7

-2010אבקש לקבל את רשימת המקרים שבהם התקבלו החלטות בכתב בשנים 
 , ככל שהיו כאלה.2015

לקבוע נושאים בהם אין לקבל החלטה בכתב, , המועצה רשאית 3.5.2לפי סעיף  .8
מלבד אלו הנמנים בנוהל. האם נקבעו נושאים נוספים שכאלה בחמש השנים 

 האחרונות? אם כן, מהם?
, חבר המתנגד להצעת החלטה בכתב יעביר את נימוקי התנגדותו 3.5.4לפי סעיף  .9

בכתב. אבקש לקבל את רשימת המקרים שבהם התנגדו חברי מועצה להחלטות 
 , ככל שהיו כאלה.2010-2015בכתב בשנים 

 3.6בעבר טענה הרשות כי תמלול ישיבות המועצה אינו פרוטוקול, אולם לפי סעיף  .10
, במכתב שנלווה להעברת הנוהל של הנוהל, והערת היועצת המשפטית של הרשות



התמלול בא במקום פרוטוקול הישיבה שאמור לכלול את עיקרי דברי המשתתפים. 
 נטען כי תמלול זה אינו פרוטוקול? מדוע, אם כן,

על מתאם פעולות המועצה לשמור "באופן נאות" את  3.6.7.7לפי סעיף  .11
הפרוטוקולים של ישיבות המועצה וועדותיה. כיצד בפועל חומרים אלה נשמרים? 

 או באופן אחר? בכספתהאם 
זכאי חבר מועצה לקבל החזר הוצאות בגין ציוד לפקס. מדוע  4.5.1לפי סעיף  .12

 משיכה הרשות לממן טכנולוגיה מיושנת זו עבור חברי המועצה?מ
, התקשרות לקבלת חוות דעת משפטית מגורם חיצוני תעשה באישור 8לפי סעיף  .13

היועץ המשפטי לרשות ובאמצעותו. האם אין כאן מעקף של כללי המכרז? האם לא 
 וני?ראוי כי גורם אחר יאשר את ההתקשרות שמנהל היועמ"ש עם יועץ משפטי חיצ

על חבר המועצה לדווח ליועץ המשפטי לרשות על כל חשש לניגוד  9.1לפי סעיף  .14
-2010עניינים. אבקש לקבל את הדיווחים שהוגשו על ידי חברי המועצה בין השנים 

 , ככל שהיו כאלה.2015
יר בתחילת כל שנה דיווח על עיסוקיהם. בעל חברי המועצה להע 9.2לפי סעיף  .15

. האם היו מקרים שבהם 2010-2015שהועברו בשנים  אבקש לקבל את הדיווחים
חברי מועצה לא השיבו לשאלון ונמסר על כך דיווח לשר התקשורת? אם כן, אבקש 

 לקבל פירוט של המקרים.
  

  בברכה,
  

  אורן פרסיקו
  העין השביעית

050-8331008  
orenpersico@gmail.com 


