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התקשורת שר קרא, איוב ח׳׳ב לכבוד

ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות במועצת לבהונה מועמדים
12.9.2017 מיום מכתבך סמך

רב, שלום
התייחסותנו. לקבלת הפניה ועל הרציני, התהליך על לאדוני להודות ברצוני ראשית,

 לאישיות התייחסות תוך מועצה כבחרי לכהונה המועמדים עשר שנים לרשימת התייחסותנו להלן
זו. בהתייחסותנו פומבי שימוש לעשות שלא נבקש המועצה. יו׳׳ר לתפקיד מומלצת

 :כגון מקצועיים שיקולים נשקלו לנו, שנמסרו השמות לאור הראויה הנבחרת על להמליץ בבואנו
 חומר עם התמודדות ויכולת והתוכן התקשורת עולמות עם הכרות ממשלתי, מערכת עם הכרות

 דתייס־חילוניים, השונים: המגזרים בין איזון כלומר ייצוג, שיקולי לצד קצר. זמן בפרק רב
הקייס. המועצה להרכב בהתאם נשקלו אלו כל מגדרי. ואיזון ושומרון יהודה מיעוטים,

 :מסקנותנו תמצית להלן

 או והתוכן התקשורת בתחום ציבורית, בעשייה ניסיון נמצא לא -.1
ידינו. על מומלץ לא הנדרשת. המדיה הציבורי המגזר עם הכרות

כישורים נמצאו לא וניהול. עשייה איש מרשים, צבאי רקורד בעל - .2
ידינו. על מומלץ לא במועצה. דירקרטור תפקיד התואמים

ועם הציבורי המגזר גלגלי עם הכרות מרשים. ציבורי עשיה רקורד בעל ■3
התוכן. עולמות עם הכרות מספיק אין התקשורת, עולם

נמצאו לא ציבורית. עשיה ורקורד מעמיקה מוניציפלית הכרות בעל .4
ידינו. על מומלץ לא והיצירה. התרבות עולמות ועם התקשורת עולם עם מעמיקה הכרות

 ממשי ניסיון בעלת הדוברות, ומתחום ציבורית מעשיה מגיעה - ברקוביץ יוליה גב׳ .5
 בחירה העמים. מחבר עולים כמייצגת התכנים לשיח לתרום יכולה הציבורי. במגזר
ראויה.

זאת, לצד במועצה. כלל מבוטל לא ייצוג כבר קיים - ■6
 התוכן עולמות עם הכרות ו/או התפקדי דרישות את התואמים כישורים מצאנו לא

ידינו. על מומלץ לא הרלוונטיים.

עשיה רקורד בעל הכלכלה. מעולם גם אך הרוח מעולמות מגיע אקדמאי. - .7
את המאתגר שורתי<תל תפקיד כולל מרשים ציבורית

המועצה. כיו״ר לשמש ממנו ראויה בחירה אין לטעמנו הקיימת. התקשורת

מתת כה עד בל הסו אקדמאית. - .8
ייצוג מתת כה עד הסובלים ושומרון יהודה מדובר כאשר שכן כל במועצה,

ידי על המפוקחים התאגידים דיני עם מעמיקה הכירות בעלת ובמעוצה. בתקשורת
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המועצה)
ראויה.

בחירה הדין. עורכי קהיליית בקרב תקשורת יוזמות במספר

ולהעשירו. התכניס מאגר את לאתגר יכולתו ומוערך, מוכר תרבות איש - .9
ראויה. בחירה

עולמות עם מעמיקה הכרות נמצאה לא עבודה. מדיני דין עורכת - •10
 על מומלצת לא ציבורית. בפעילות יחסי יתרון נמצא לא כןף כמו התרבות, ו/או התקשורת

ידגו.

n ראייה בעל והקולנוע. התקשורת עולם עם עמוקה היכרות בעל
 עם הציבור הזדהות והעמקת התקשורתי המגוון להגברת להוביל הצפויה אמנותית

בעיננו. ראויה בחידה התקשורת.

הדרוזי המגזר עם מעמיקה הכרות כעלת חברתית, פעילה - ■12
 עם הכרות ו/או מועצה כחברת לכהן המתאימים כישורים נמצאו לא משתייכת. אליו

והתקשורת. התוכן עולמות

:לטעמנו להתמנות הראויה הנבחרת :לסיכום

התהליך. בהמשך לעזר לעמוד להמשיך נשמח

בברכה,

 מנכ״ל מלכא, אלעד

לדעת הציבור לזכות האגודה
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