
  19.3.2019ישיבת מועצת התאגיד מיום  החלטת
 

 , שחבריה הם מר גיל עומר, גב' דלית שטאובר ופרופ' דוד אלכסנדר,ועדת האיתור .1

, יתורהא בסיומו של הליך. הציגה למועצה בתמצית את הליך האיתור שנערך

להחלטת המועצה שני מועמדים, מר יורם מוקדי ומר אלדד קובלנץ, אותם הועברו 

ראויים וכמתאימים ביותר מבין המועמדים  כמועמדיםהוועדה מצאה 

  .ידי הוועדה-שמועמדותם נשקלה על

לאחר  .כשעה נמשךחברי המועצה הציגו לכל אחד מהמועמדים שאלות בראיון ש .2

שלב הראיונות, חברי המועצה הציגו את ההתרשמות שלהם מהמועמדים והציגו 

חברי המועצה ציינו כי שני  כלאת החסרונות והיתרונות של כל אחד מהם. 

 . ומתאימים למלא את התפקיד מועמדים טובים וראוייםהם המועמדים שהגיעו 

יו"ר המועצה הבהיר לחברי המועצה, כי יש לראות בהליך הבחירה, כהצבעה  .3

לגיטימית לחלוטין בין שני מועמדים מצוינים ולא כהצבעת אמון בין עמדות שונות 

יו"ר המועצה ציין, כי  מי מחברי המועצה. ידי-לו או עייד-שהובעו במהלך הדיון על

אין לו ספק, כי תהא הבחירה אשר תהא, המועצה והוא בראשה יעבדו היטב עם מי 

 שיבחר.

מר קובלנץ בעד בחירתו של הצביעו שחברי המועצה שבעת  הנימוקים העיקריים של .4

עדיין  שלב ההקמה בלאהסתיים התאגיד שלב ההרצה של שבו  ,בשלב הנוכחי :היו

ל והילנ הניסיון המקצועי והניהולי הדרוש הוא בעלמר קובלנץ , הסתיים לא

אשר עולה בקנה אחד עם  -לשידור הציבורי באשר חזון ברור  הוא בעל, התאגיד

 השידור הציבורי תולהביא אחזון זה להגשים יכולת הוא בעל  ,המועצהעמדת 

מול  העבודבלחצים ו של עמידהה מרשימיכולת  בעלהוא ו, לרמה פורצת דרך

במסגרת שקילת מועמדותו של מר קובלנץ, המועצה שקלה אירועים  .הרגולטור

חברי המועצה שני של הנימוקים העיקריים שונים במהלך תקופת ההקמה. 

, שלו הניסיון המקצועי המרשים: היומר מוקדי בעד בחירתו של הצביעו ש

 התרשמותהו שהוא מפגין מצויניםהאנוש ה, יחסי שקיבל והשבחיםשלו ההישגים 

  .שאנשים עובדים עבורו ובשבילו באמונה

לתפקיד במר קובלנץ לבחור ה המועצה, טיהחלוחצי שש שעות כ נמשךבתום דיון ש .5

בחירתו של מר  שבעה מחברי המועצה הצביעו בעד .מנכ"ל הקבוע של התאגידה

 קובלנץ לתפקיד ושניים בעד בחירתו של מר מוקדי.
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