
  

                                                                     

  

  

  2019דצמבר  25
  כ"ז כסלו תש"פ

  

 לכבוד
  עו"ד אלעד מן
  barak.com-elad@man ל:"באמצעות דוא

  

  

  שלום רב,

  

  4.9.2019תאגיד השידור הישראלי, פנייתך בנדון מיום  הליך איתור לבחירת יועמ"שהנדון: 

  

  במענה לפנייתך בנושא שבנדון, להלן התייחסותנו:

 מצ"ב. - מודעה הכוללת את תנאי הסף .1

מצ"ב כתב מינוי לחברי הוועדה והתכתבות  -החלטה הנוגעת למינוי חברי הוועדה והמשקיפים  .2

לנוהל איתור נושאי  1.3עיף תאם לסדוא"ל בנוגע למינוי משקיפה נוספת מטעם הוועדה בה

 משרה.

 בוועדה: פירוט שמות המשתתפים .3

  מנכ"ל, יו"ר ועדת האיתור; -אלדד קובלנץ 

  ;סמנכ"לית מש"א, חברת ועדת האיתור - גיתית רוזן אליצור

  ;סמנכ"ל רדיו, חבר ועדת האיתור - לי אור אברבך

  ;חברת מועצה, משקיפה מטעם המועצה - אורנה דויטש

  ;יו"ר המועצה, משקיף מטעם המועצה (לראיונות סבב ב' בלבד) - עומרגיל 

   ;ראש מטה מנכ"ל, משקיפה - אילה מזרחי

  ;משרד קפלן אלון גור, ליווי משפטי של הוועדה - עו"ד אלה גור

  ;משרד קפלן אלון גור, ליווי משפטי של הוועדה - עו"ד דנה ורדיגר

 .הוועדהמנהלת לשכת מנכ"ל, רכזת  - ענת ויסלר

  החלטות ועדת האיתור:  .4

להערכת המועמדים בסבב קריטריונים הלקביעת  5.6.19מיום פרוטוקול של ישיבת הוועדה  .א

 מצ"ב. - ועמידה בתנאי הסףא' 

ובהר כי לראיונות זומנו שבעת מ  .מצ"ב - טבלת דירוג המועמדים לאחר ראיונות סבב א' .ב

המועמדים שנמצאו עומדים בתנאי הסף ע"י ועדת האיתור. מועמדת אחת לא הופיעה 

הודיעה שהחליטה להסיר היא לריאיון בשעה שנקבעה ובשיחת טלפון עם רכזת הוועדה 

 . מועמדים בלבד 6מועמדותה. משכך, בטופס הניקוד מופיעים 

 להלן הקטע הרלוונטי: - )2.7.19( החלטת ועדת האיתור בסיום סבב א' .ג

 



  

                                                                     

  

קטע להלן ה -' קריטריונים שנקבעו לצורך הערכת המועמדים בסבב בההחלטה בנוגע ל .ד

הקטע המושחר מתייחס לסיבה . 11.7.2019מיום  דהרלוונטי מתוך פרוטוקול הוועה

 בגין פרטיותהשנקבע, והוא מושחר הראשון האישית בגינה המועמדת לא רואיינה במועד 

  ) לחוק חופש המידע.3(א)(9כאמור בסעיף 

 

 :ראיונותסבב ב' של ה בסיוםהוועדה  החלטה .ה

  

 
 

 פרוטוקול המועצה:קטע רלוונטי מתוך להלן ה - לאישור המינוי 27.8.19החלטת המועצה מיום  .5



  

                                                                     

  

 

בקשתך לקבל את פרטי המועמדים שהגישו מועמדות בהליך והמועמדים אליהם נערכה פנייה  .6

) לחוק חופש המידע על מנת לשמור 3(א)(9ידי ועדת האיתור נדחית בהתאם לסעיף -יזומה על

 על פרטיותם. 

הראיונות של המועמדים והדיונים  - בקשתך לקבל את הפרוטוקולים של ועדת האיתור נדחית .7

נערכו באופן חופשי ועל בסיס ההנחה שהתוכן שלהם לא יגולה, ולכך מתייחס בין היתר בוועדה 

-המתיר לא לגלות מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית, שאיחופש המידע ) לחוק 7(ב)(9סעיף 

גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע; בנוסף, חלק מתוכן 

) לחוק 3(א)(9ע גם בפרטיות המועמדים לכן אין לגלותו בהתאם לסעיף הראיונות עלול לפגו

.יד 3) לחוק. בנוסף, נזכיר גם את סעיף 7(ב)(9ולצורך שמירה על תפקוד התאגיד לפי סעיף 

נוהל עבודת הוועדה לאיתור מועמדים, לפיו, בין  - 7.5.2018להנחיות נציב שירות המדינה מיום 

  יונות המועמדים בפרט הינם חסויים. היתר, דיוני הוועדה ככלל ורא

  בברכה,

  
_____________  

 שירה מרוז, עו"ד

  ממונה על חופש המידע

  העתקים:

  מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל

 עו"ד אלה גור, קפלן אלון גור


