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החלטות המועצה
ישיבה  – 03/2020מיום 11.2.20

החלטה  – 10/2020עדכון מורשי חתימה:
לאור כניסתו לתפקיד של מר עופר לוי כסמנכ"ל הכספים והתפעול של תאגיד השידור הישראלי,
מאשרת המועצה עדכון למורשי החתימה בתאגיד בהתאם לסעיף  4.1בנוהל מורשי חתימה:
זכויות החתימה של סמנכ"ל הכספים והתפעול יועברו למר עופר לוי.
יתר ההנחיות ההרשאות יהיו בהתאם לאמור בהחלטת המועצה מיום .14.6.19
החלטה :פה אחד
החלטה  - 11/2020העברת האנטנות ממודיעין למבנה התאגיד בירושלים:
המועצה מאשרת באופן את עקרוני את הבקשה ומסמיכה את יו"ר ועדת הכספים ,רו"ח אורית
מסילתי ,לקבל ולבחון את הנתונים הכספיים ולאשרם בשם המועצה.
החלטה :פה אחד
החלטה  - 12/2020נוהל הפקות משולב:
המועצה מאשרת את הנוהל בכפוף להערותיה.
החלטה :פה אחד
החלטה  - 13/2020אישור כללי פרסום:
המועצה מאשרת את נוסח כללי הפרסום החדשים עם השינויים שהוצגו במועצה ,בכפוף לקבלת
הערותיה של יו"ר הוועדה לפיקוח על היחידה המסחרית אהובה פיינמסר ,אשר יישלחו עד סוף
השבוע.
החלטה :פה אחד
** יו"ר הוועדה לפיקוח על היחידה המסחרית העבירה את הערותיה לכללי הפרסום שהוצגו בפני
המועצה .לבסוף סוכם כי השינויים המאושרים הינם כפי שהוצגו בישיבה וכי הערותיה של יו"ר
הוועדה ידונו בדיון עתידי.
החלטה  – 14/2020רכישת זכויות לשידור האולימפיאדה:
המועצה מאשרת באופן עקרוני את ההצעה לרכישת זכויות שידור האולימפיאדה.
על מנכ"ל התאגיד לבחון ולוודא כי רכישת הזכויות עומדת בלשון החוק לגבי הסעיף הקובע כי
לתוכניות הספורט יוקצו  15מלש"ח לכל היותר ואת היכולת התקציבית של התאגיד לעמוד ברכישה
ובכלל זה גם בכל ההוצאות הנוספות הנלוות לשידורי האולימפיאדה.
הדיווח יועבר לאישור המועצה.
החלטה :פה אחד

החלטה  - 15/2020שינוי נוהל איתור נושא משרה:
המועצה מאשרת את השינוי בנוהל כך שפרסום המודעה לאיתור נושאי משרה יבוצע באופן הבא:
פרסום מודעה אחת בעיתון ופרסום מודעה אחת באתר אינטרנט ייעודי לנושא
ההחלטה תיבחן בעוד כחצי שנה.
החלטה :פה אחד
החלטה  - 16/2020אישור רכב מנכ"ל:
בהתאם לאמור בחוזה ההעסקה של מנכ"ל התאגיד ,המועצה מאשרת את רכב המנכ"ל.
החלטה :פה אחד
החלטה  - 17/2020שינוי בלוח השידורים בפרה פריים  -באמצעות סבב אישורים בדוא"ל מיום
:13.2.20
המועצה מאשרת ברוב קולות את השינוי בלוח השידורים בכפוף לבחינת הרדיו המצולם בשעות
פרה פריים כעבור פרק זמן של  6חודשים.
החלטה :רוב קולות
החלטה  - 18/2020בקשה לבחון פרסום ליין ויקבים בתחנות הרדיו של כאן – באמצעות סבב
אישורים בדוא"ל מיום :1.3.20
המועצה מאשרת ברוב קולות את בקשת ההנהלה למתן היתר לשיבוץ פרסומת ברדיו של יין ויקבים
לאורך כל היום בתקופות חגים/מועדים ( 20יום לפני החגים ועד לסיומם).
החלטה :רוב קולות
החלטה  - 19/2020חריגה מכללי המועצה (פרסום)  -בשל הקורונה – באמצעות סבב אישורים
בדוא"ל מיום :15.3.20
המועצה מאשרת את הסמכת ועדת פיקוח על הפרסומות במקרים חריגים או מקרה חירום (שלא
עולים לכדי הודעות חרום כמשמעותם בסעיף  86לחוק) לאשר ליחידה המסחרית ,לחרוג מכללי
המועצה בהתאם למקרה ולנסיבותיו.
החלטה :פה אחד
החלטה  - 20/2020אישור שיבוץ חסויות במהדורה המוקדמת  -רצועת  – 19:00באמצעות סבב
אישורים בדוא"ל מיום :19.3.20
המועצה מאשרת ברוב קולות את הבקשה לחריגה מכללי הפרסום ע"מ לאפשר שיבוץ חסויות
בטלוויזיה בין השעות ( 20:00 – 19:00למעט הצמידות למהדורה המרכזית  )20:00עד לחזרה
לשגרה ,כפי שפורט בבקשת סמנכ"לית השיווק.
החלטה :רוב קולות
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