נוהל לעבודת המועצה לקולנוע ולסדרי הדיון בה
בהתאם להוראות סעיף  10לחוק הקולנוע ,התשנ"ט"( 1999-חוק הקולנוע") ,קובעת בזה מועצת הקולנוע
את סדרי הדיון בישיבותיה ובישיבות הוועדות שמינתה כדלקמן:
.1

התכנסות

(א)

המועצה

המועצה תתכנס לפחות שש פעמים בשנה ,ולא פחות מאחת לרבעון,
ותדון בעניינים הנתונים לסמכותה לפי סעיף  3לחוק הקולנוע.

(ב)

המועצה תתכנס מדי פעם בפעם לישיבות נוספות על פי החלטת יושב-
ראש המועצה ("היו"ר") או לפי בקשה בכתב של שליש מחברי המועצה
המכהנים.

מנין חוקי

.2

קביעת סדר

.3

(א)

המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה ,ובהם יושב ראש
המועצה.

(ב)

הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ישיבות המועצה שלגביהן נמסר
מראש כי לא יתקיימו בהן הצבעות.

(א)

היום

מנהלת המועצה תקבע את מועדי ישיבותיה של המועצה ,בתיאום עם
חברי המועצה; ישיבות המועצה לא תתבטלנה אלא במקרים חריגים;
סדר היום של ישיבות המועצה ייקבע על ידי היו"ר.

(ב)

חבר מועצה המבקש להעלות נושא לדיון יפנה ליו"ר ,והיו"ר יכריע
בבקשה .רבע מחברי המועצה המכהנים רשאים לבקש בכתב מהיו"ר
לכלול נושא מסוים בסדר היום ,ונושא זה ידון בישיבתה הקרובה של
המועצה או בזו שלאחריה ,לפי החלטתו של היו"ר.
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הזמנה

.4

(א)

לישיבות

הזמנה לישיבת המועצה תישלח לחברים ע"י מנהלת המועצה בדואר
אלקטרוני ,בפקס' או בדואר (בהתאם לבחירת חבר המועצה) ,לפחות 7
ימי עבודה לפני מועד הישיבה ויצוין בה מועד הישיבה ומיקומה.

(ב)

להזמנה יצורף סדר היום לישיבה ופרוטוקול הישיבה הקודמת .חומרים
נלווים יופצו לחברי המועצה עד  4ימי עבודה לפני הישיבה.

ישיבות

.5

(א)

ישיבות המועצה סגורות לקהל ,אלא אם החליטה המועצה אחרת.

המועצה
(ב)

היו"ר ינהל את ישיבות המועצה; נבצר מהיו"ר להגיע לישיבה ,תבחר
המועצה ממלא מקום ליו"ר לאותה ישיבה מקרב חברי המועצה הנוכחים
באותה ישיבה ,שאינם עובדי המדינה.

(ג)

נמסרו לחברי המועצה מידע או נתונים סודיים  -ינהגו חברי המועצה לפי
הנחיות היו"ר והיועמ"ש.

קבלת

.6

(א)

המועצה רשאית ,במקרים חריגים ,לקבל החלטות אף ללא התכנסות

החלטות

בפועל (בדרך של התכתבות בדואר אלקטרוני) ,ובלבד שכל חברי

ללא

המועצה הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה

התכנסות

הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין.
(ב)

על הצבעות כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף  ,7בשינויים
המחויבים.

(ג)

התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה ,ייערך פרוטוקול ההחלטות ,לרבות
ההחלטה שלא להתכנס ,בהתאם להוראות סעיף .8

הצבעות

.7

(א)

ההצבעה בישיבות המועצה תהיה גלויה.
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(ב)

החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים
בישיבה ,אלא אם נדרש בנוהל זה רוב גדול יותר; לכל חבר נוכח יהיה
קול אחד; היו הדעות שקולות ,תכריע דעתו של היו"ר.

(ג)

תוצאות ההצבעה יוכרזו בסיומה על ידי היו"ר; החלטות המועצה ייכנסו
לתוקף מיד עם קבלתן.

פרוטוקול

.8

ותיעוד

מנהלת המועצה תרשום פרוטוקול של כל ישיבות המועצה ,הכולל את עיקרי
הדברים וסיכום הישיבה; פרוטוקול הישיבה יאושר על ידי המועצה בישיבתה
הקרובה; פרוטוקול שאושר כאמור ייחתם בידי היו"ר.

ועדות

.9

(א)

המועצה רשאית להסתייע בוועדות משנה מקרב חבריה .ועדת משנה
תוקם לפי הצעת היו"ר ובאישור המועצה.

(ב)

בועדת משנה יכהנו בין  3חברים ל 5-חברים; הרכב ועדת משנה ויו"ר
הוועדה ייקבעו בידי היו"ר ,ככל שניתן תוך התחשבות בבקשות חברי
המועצה ,ויאושרו בידי המועצה; כמו כן ,יוכל חבר מועצה שיבקש זאת
לכהן כמשקיף בוועדת משנה; שמותיהם של חברי ועדת משנה לא
יפורסמו לציבור בטרם סיימה אותה ועדה את עבודתה.

(ג)

לוועדות המשנה סמכויות המלצה בלבד; המלצות כאמור יובאו לדיון
בפני המועצה.

(ד)

הוראות סעיפים (5 ,2א) ו(5-ג) לנוהל זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,על
דיוניה של ועדת משנה.
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שינוי הנוהל

 .10המועצה רשאית ,ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המכהנים ,להכניס
שינויים בנוהל זה ,להוסיף על הוראותיו או לגרוע מהן; התיקונים ייכנסו
לתוקפם לאחר התייעצות עם היועמ"ש.

שונות

( .11א)

סבר היו"ר כי חבר מועצה פועל באופן הפוגע פגיעה ממשית בהתנהלות

המועצה או פגע בשמם הטוב של אי מי מחבריה ,יפנה לחבר המועצה ויפרט
בפניו את הליקוי שמצא; לא פעל החבר לתיקון הליקוי האמור  -רשאי היו"ר
לפנות לשר הממונה וליועמ"ש.
(ב)

סבר היו"ר כי חבר מועצה פעל באופן המקים חשש לפגיעה בטוהר

המידות – יפנה היו"ר לשר הממונה וליועמ"ש.
 .12בהתאם להוראות סעיף  9לחוק הקולנוע ובלי לגרוע מכתב ההתחייבות
שנחתם בידי חבר המועצה ,לא יכהן כחבר במועצה מי שעלול להימצא,
במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין תפקידו כחבר המועצה לבין
עניין אישי או תפקיד אחר שלו .חבר המועצה אחראי בכל עת למלא את
תפקידו בהתאם להוראות ההסדר למניעת ניגוד עניינים שנקבע בעניינו; אם
ייווצר בעתיד חשש לניגוד עניינים כאמור ,על חבר המועצה להודיע על כך מיד
ליועמ"ש ולפעול על פי הנחייתו ,וכן להימנע מלהשתתף ,להצביע או להשפיע
בכל צורה שהיא על החלטות המועצה באותו עניין.

משרדי המועצה :רחוב המסגר  14ת"א מען למכתבים :ת.ד  57577ת"א 61575
טל Tel: 03-6367206 :פקסwww.msc.gov.il Fax: 03-6873097 :
Council's office: 14 hamasger st. Tel-Aviv; mail address: 57577 Tel-Aviv 61575

