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חיים מורות

השפלה
L)יאשוו מואר מסיימת ־2017 L B) הרצליה הפממחומי פמדפז משפטיה לימודי 

 ע״שליאון עסקים למנהל ביה״ס ־ (M.B.A)עסקים במנהל אוניברסיטה מוסמכת :1997-1998
אביב. תל אוניברסיטת רקנאטי

B)ראשון תואר : 1985-1988 .A) תל- אוניברסיטת ואנתרופולוגיה־ לסוציולוגיה החוג ,החברה במדעי 
אביב.

 . וטלוויזיה עיתונות ־ תעודה לימודי : 1983-1984

ציבורית פעילות

.18ה־ בכנסת כנסת כחברת כיהנתי : 2009-2013

:כ- שימשתי כהונתי בעת

הכלכלה בוועדת מקום ממלאת •

והספורט התרבות החינוך, בוועדת מקום ממלאת •

והתפוצות הקליטה העלייה, בוועדת חברה •

והטכנולוגיה המדע בוועדת חברה •

הציבור לפניות מיוחדת בוועדה חברה •

והתפוצות הקליטה העלייה, בוועדת חברה •

:שלהלו בשדולות הראש כיושבת וכיהנתי הסמתי כו כמו

נבונה סלולארית לצריכה השדולה יושבת־ראש •

העמים חבר / מ”מבריה העולים מעמד לקידום השדולה יושבת־ראש •

חוקיים הבלתי המסתננים תופעת נפגעי למען השדולה יושבת־ראש •

הירושלמית השדולה יושבת־ראש •

סוציאלי לביטחון השדולה יושבת־ראש •

 חשובים נושאים ולעורר הציבור למודעות להביא הצלחתי יחסית, הקצרה כהונתי אף על כי לציין חשוב
 עשיית עם קשורים היו אשר רבים בתחומים דרך לפריצת שהביא דבר קוו״, ״סטאטוס בגדר היו אשר
לציבור. ועוולות צדק חוסר

 רבים בתחומים והשפעה ניסיון רב, ידע לי הקנתה הכלכלה בוועדת והיסודית הפעילה השתתפותי
 והבירוקרטיה הרגולציה בתחומי עמוקה והבנה ממשל בקשרי המלווה ידע הישראלי, במשק ומגוונים

הישראלית.



 האנשים ממאה האחת גלוהס העיתון של ״פירמה״ מגזין ע״י נבחרתי הנסת החהרת ההונתי בתקופת
הרציפות שנתיים זכיתי זה התואר התקשורת, תחום על המשפיעים

:תעסוקתי גיסיוו

בע׳׳מ TIushDin חברת מנכ״ל ־2014

 הקמה. בהליכי ,החברה העבודה דיני בתחום שרות המעניקה הייטק בחברת שותפה
היהודית. הסוכנות של בת חברת בע״מ עולם תיקון צפונה דרומה דירקטריון חברת ־ 2016

והתקשורת השיווק בתחום אסטרטגית יועצת :2004-2008
 וכדומה. פרסום,מכירות שיווק, עסקי, ייעוץ מדיה, בתחומי וציבוריים מסחריים לגופים עסקי ייעוץ מתן

״קדימה״ תנועת של ופיתוח אסטרטגיה סמנכ״לית : 2006-2007
 משנה וביסוס לחיזוק ההקמה לתקופת זמני תפקיד .ופיתוח אסטרטגיה על בדגש התנועה סמנכ״לית

 ניהולית. ארגונית
־ 2004-2009

״קדימה״. תנועת מטעם 17 ,18 ה- לכנסת מועמדת ■
. שונים בפורומים ומרצה והתקשורת השיווק בתחום אסטרטגית יועצת ■
(2007 )עד עולים. בקרב היזמות לקידום עמותה - בישראל היזמים התאחדות של המנהל ועד יו״ר ■
והתרבות. החינוך משרד - והאומנות התרבות מועצת חברת ■
בע״מ. הספורט היכלי דירקטוריון חברת ■
העולמי הציוני הקונגרס נשיאות חברת ■

(2006 )עד מינויים רביבי-ועדת וועדת חברת ■
ועוד למינרל המכללה - לתקשורת בחוג חוץ מרצת ■

2001-2004:
הרוסית בשפה הישראלי הייעודי הערוץ את הקמתי תפקידי במסגרת בע״מ. טלקנאל וש חברת מנכ״לית

המכרז מסמכי הגשת מיום ראשית ועורכת מנכ׳׳ל שימשתי הזה בתפקיד . 9 ערוץ - פלוס״ ״ישראל
 להישגים הערוץ הבאת ועד 2001 מאי בחודש ישראל אפריקה קבוצת ע״י והלוויין הכבלים למועצת

 דוברי ישראלים 17% בקרב הבית לערוץ פלוס״ ״ישראל ערוץ את הפכו אשר הצפייה באחוזי מרשימים
רוסית.
 פלוס ישראל ערוץ - רוסית דוברי הישראלים קהל של המרכזי הטלוויזיה ערוץ של הקמתו מלאכת

 ישראל( מאוכלוסיית אחוז כעשרים כידוע, מונה, )אשר העולים אוכלוסיית וניתוח במיפוי לוותה (9 )ערוץ
 דרך ברגולוציה, החל - בישראל התקשורת עולם את שסובבים המז׳וריים התהליכים והבנת לימוד לצד

 ומתנים משאים כלל אשר טכני מערך הקמת הפקה, מערך הקמת עריכה,׳ושיווק פרסום מדיניות הגדרת
 בתחום מוקדם ידע ללא זאת אולפנימ-כל בניית בקרה, חדר שידור, חדר חיצוניים)כגון:בניית ספקים מול

צרכנים. המרובות עובדים מאות של תקשורתיות מערכות בניהול וכלה הטכני(
 אשר הערוץ של הפיננסי ניהול על אחראית היתר בין הייתי הערוץ כמנכ״ל תפקידי במסגרת כי לציין חשוב

^ בתקציבים והסתכם וההרצה ההקמה שלב את כלל | ^ ^ ^ | ^ ו ב ע מ
 היעיל הצד על עשיתי החברה של הארגוני המבנה ובניית הדרכתם קליטתם, העובדים מאות גיוס את

 קשר ליצור ויכולתי אינוש משאבי בתחום מיכולתי רבה במידה נבעה ניהלתי אותם הגופים הצלחת ביותר
הארגון. של המטרות בביצוע אחריי הובלתם כדי תוך לי כפופים עם וחם אישי

לציון: ראויים הישגים
ערוצים שבעה עם הראשון מיומו התחרה הערוץ כי לציין חשוב מאיין. יש הקמתי הטלוויזיה ערוץ את



 יתר לעומת הגבוהים צפייה לאחוזי הגיע שנה מחצי פחות מחו״ל.תוך שודרו אשר הרוסית, בשפה
 בחודשו. חודש כל עליה מגמת עם המפרסמים, של המדיה בתמהיל מכובד מקום קיבל 9 ערוץ הערוצים.

 הבינלאומית. בזירה מקצוע מאנשי גם חיוביות לביקורות זכה אילן בנוה הוקם אשר האולפן
 אחרונות. ידיעות מקבוצת הרוסית בשפה הישראלי העיתון - ״וסטי״ היומי העיתון מנכ״לית : 1992-2001

 העיתונים ואחד בפרט הרוסית בשפה התקשורת בשוק מוביל למותג ״וסטי״ עיתון הפך תפקידי במסגרת
בכלל. התקשורת בענף המובילים

לציון: ראויים הישגים
מכירות מחזור עם שבועי, כעיתון לידי קיבלתי וסטי עיתון את

 מנויים, הארץ,מערכת בכל מקומונים 4, מוספים 16 עם יומי, עיתון מאחורי כאשר תפקידי את סיימתי
מכירות ומחזור עצמה את שילשה אשר תפוצה ביותר,עם והאפקטיבי החזק המודעות לוח בחו״ל, הפצה

1991-1992:
 אחרונות, ידיעות של תקשורת״ ״ידיעות מקבוצת ־ בפתח״ ״מה במקומון מכירות מנהלת

1990-1991:
 אחרונות. ידיעות מקבוצת אביב״ ״תל במקומון פרסום יועצת

.בוכרית רוסית, אנגלית, עברית, שפות:

מייחדים: צישורים
 הציבורי, והשירות המדיה בתחום שצברתי הבכיר לניהול ועד הניהול רובדי בכל ניסיוני כי ,לציין חשוב
 צבירת תוך ומגוונים רבים עסקיים בתחומים וארגונים מערכות לנהל שלי היכולות את טבעי באופן חידד
מגוונים: כישורים ופיתוח ניסיון
.ויצירתיות יזמות ■
. המשק ענפי בכל ומעורבות יסודית הבנה ■

ממוקדת. ומכירה שווק יכולת ■

לחץ. בתנאי זמנים בלוח עמידה ■
.הרבדים בכל פוליטית יכולת ■

שקלים. מיליוני במאות תקציבים של ובקרה ניהול תוך -שליטה ■
הרבדים. בכל עובדים הנעת יד על אנשים ניהול יכולת ■

הרמות. בכל ומתן משא ניהול ■



 ישראל מדינת
 מימיים לגדיקת תוועדת

הממשלתיות התגרות תוק לגי
ירושלים

 חתשע״ה בחשון ר
 2017 באוקטובר 26

148082:סימוכין

לכבוד
 ברקוביץ שמאלוב יוליה גב׳

 85 הדרך פורצי רחוב
הרצליה

ג.נ.,

ולרדיו לטלויזיח השנייה הרשות מועצת וליו״ר חברה לתפקיד מועמדותך הנדון:

 ,2017 לאוקטובר 26 ביום המניין, מן לא )טלפונית(, מיוחדת בישיבה דנה מינויים לבדיקת הוועדה
המועצה(. ולרדיו)להלן־ לטלוויזיה השנייה הרשות מועצת וליוי׳ר לחברה במועמדות!

 החברות חוק להוראות בהתאם המועצה וכיר׳ר כחברה לכהן בשירה הינך בי מצאה הוועדה
 עניינים ניגוד של במצב מלהימצא להימנע שתתחייבי לכך ובכפוף ,1975 התשל״ה־ הממשלתיות,

 (3)א()17 בסעיף ,1990 חתש״ן־ ורדיו, לטלוויזיה השנייה הרשות לחוק 14 ו- (7)א()9 בסעיפים כקבוע
זח. מכתב בהמשך וכמפורט הכללי, ובדין הממשלתיות החברות לחוק

02*5695385 פקס: ,02*5421563/7 טלי: ,96951 ירושלים מלחת, הטכנולוגי חגן ,9 קומה המגדל, 23 בניין

דב בכבוד

/

 שופטת)בדימוס( גילאור, בלהה
מינויים לבדיקת הוועדה יר׳ר
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עניינים מניגוד הימנעות

 השנייה הרשות במועצת תפקידי מילוי ביו עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייבת אני .1
כן, כמו האישיים, ענימיי לבין או האחרים, תפקידיל מילוי לבין המועצה{ * ולרדיו)להלן לטלויזיח

 אשר גורמים מעורבים ידיעתי, למיטב שבהם, בנושאים במועצה תפקידי במסגרת מטיפול אמנע
 בחוק כמשמעותו בהם, עניין בעלת או מכהנת אני בהם הגופים אחד עם עסקי או אישי בקשר נמצאים

,1968התשכ״ח~ ערך, ניירות

 המפורטים לגופים קשור אשר בוועדותיח או במועצה העולה נושא כל על במיוחד הלח זו התחייבות .2
:עליהם מייחדת אי ישירה השלכה לו שיש או להלן,

aTLU<0 חברת ,2.1 SH D IN3״(;

;בע»מ עולם תיקון צפונח דיימה חברת .2.2

מתחייבת: אני בנוסף, .3

 מקצועי קשר או עסקי קשר לרבות בעקיפין, ובין במישרין בין זיקה, או קשר כל אקיים לא כי .3.1
 עם השנייה, הרשות מועצת כחברת כהונתי תקופת במשך פרסום{ או כתיבה של בדרך )לרבות

־ הבאים מהגורמים מי
.ןלךךרן י>ןיה,*טל יה5השנ תהרשן .3.1.1

ן 2 ערוץ זכייניות .3.1.2
i 10 ערוץ זכייניות .3.1.3
f טלויזיה לשידורי רישיתות בעלי .3.1.4

האזורי. הרדיו תחנות זכייני .3.1.5

 בנושאים אלא השנייה, הרשות ידי על המפוקחים תקשורת באמצעי להתראיין ולא להופיע לא .3.2
בנוסף, השנייה. הרשות מועצת להחלטת ובהתאם השנייה חדשות לפעילות ישירות הקשורים

 בתדירות אקראי, באופן רק אופיע אחרים, תקשורת באמצעי להופיע אתבקש או אבקש אס
עניינים, ניגוד של במצב אמצא שלא ובתנאי סבירה,

02-5693385 &קמ* ,02-5421563/7 טל'* ,96951 ירושלים קלחה, הטכנולוגי הגן ,9 קומח המגדל, 23 בניין
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:להלן שיפורט כפי לפיהן, לפעול מתחייבת ואני עלי, חלות השנייה הרשות חוק שהוראות לי ידוע .4

 בחווה שותפי או סוכני קרובי, ידי על או בעצמי בעקיפין, או במישרין קשורה, שאחיה במקרה .4.1
 הקשור שותפות, לרבות בתאגיד, עניין בעל מישהו או זיכיון בעל עם או הרשות עם בעסקה או

 )סעיפים המועצה ראש יושב באמצעות התקשורת, לשר דיחוי ללא כך על אודיע ־ כאמור
:השנייה{ הרשות לחוק )ב( 10 ו־ (,7)א(}9

 ידי על או בעצמי בעקיפין, או במישרין קשורה, להיות עשויה או קשורה שאני לי ידוע יהיה אם .4.2
 - מוועדותיה בוועדה או במועצה לדיון העומדים בעניין או בעסקה שותפי, או סוכני קרובי,
 שנודע לאחר מיד השנייה, הרשות של המשפטי וליועץ המועצה ראש ליושב בכתב כך על אודיע

 הוועדה או המועצה בדיוני נוכחת אהיח ולא לדיון, עומדים האמורים העניין או העסקה כי לי
 עמם)סעיף הקשורה או אליהם המתייחסת בהחלטה אשתתף ולא עניין אותו או עסקה באותה

השנייה{. הרשות לחוק )א(14

המשפטי היועץ שבהנחיות לכך, מודעת אני כן, על במשפטים. ראשון תואר אלה בימים מסיימת אני .5
בחברה כדירקטור לשמש כשיר יהיה דין עורך שהוא הציבור, מקרב ״אדם כי נאמר לממשלה,

 לגבי הדין הוא החברה. עם עסקי קשר להם שיש לקוחות ייצגו לא משרדו או הוא אס רק ממשלתית
 לעניין גם יפה זו הנחיה {.6.5000 )הנהיה לחברה״ שירותי נותנים משרדו או חוא אשר חשבון, רואה

המועצה.

 אני השנייה, הרשות י״ע מפוקחים בערוצים שישודרו בפרסומות ו/או בתוכניות תשתתף ובתי ככל .6
הנחיותיה. לפי ולנהוג השנייה לרשות המשפטית ליועצת להודיע מתחייבת

במקרים גם השנייה, לרשות המשפטית היועצת י״ע תדיר משפטי בייעוץ לצורך מודעת אני לכך, מעבר .7
המשפטית ליועצת להודיע ומתחייבת עניינים, לניגוד חשש של קיומו בשאלת ספק מתעורר בהם

הנחיותיה. לפי ולנהוג עניינים לניגוד חשש של מצב יתעורר אם לרשות

 ולרדיו לטלויזיה השנייה הרשות מועצת המשפטית, היועצת גל, נגה עו״ד :העתק
 מינויים לבדיקת הוועדה של המשפטית היועצת אבו״עיטה, ניואר עו׳יד
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