
 

 

 
 
 

 ועדת תוכןת והחלט
 6.5.2021מיום    –  2021/02ישיבה  

 

 

 :צעה לתיקון נוהל הפקות מקומיותה  – 2021/02החלטה 

ותוכן, מינוי נציגי ציבור ויועצי תוכן ההנהלה העבירה לוועדה הצעה לתיקון "נוהל הפקות מקומיות  

 "הנוהל"(. - " )להלןולעבודת ועדת התוכן

 הוועדה דנה בהצעות לתיקון. 

בנוגע לצמצום מספר יועצי התוכן ליועץ אחד.    5.3הוועדה אינה מאשרת את התיקון המוצע בסעיף  

לטובת התקשרות עם  לקטורים. מחצית אלש"ח    300עד  תוספת של  הוועדה ממליצה למועצה לאשר  

אשר בצ"מ הסעיף מחציתו מוהכללי, הדורש אישור מועצה  מסכום זה ימומן מסעיף הבצ"מ

יודגש כי . 2021בפברואר  2המנכ"ל רשאי לנצל ללא אישור המועצה, לפי החלטת המועצה מיום 

 . בלבד הלקטורים לתקצובהסכום מיועד 

 הוועדה מאשרת את הנוהל בכפוף להטעמת ההערות שעלו בישיבה. 

 הנוהל המתוקן יובא לאישור המועצה. 

 החלטה: פה אחד

 

 :אישור נציגי ציבור ל"מכאן" – 03/2021החלטה 

לקראת הישיבה הועברה לעיון חברי הוועדה המלצת ועדת המיון לבחירת נציגי הציבור הכוללת את 

 המועמדים עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת התוכן.  2קו"ח וניקוד 

ומר ג'לאל ספדי כנציגי  ליל רינוואי 'ח הוועדה מאשרת את המלצת ועדת המיון למינוים של מר

 .ציבור עבור המדיה בערבית

 החלטה: פה אחד

 

 תוכן:   –מדיניות הגיוון  – 04/2021החלטה 

"מסמך  –לקראת הישיבה הועבר לחברי הוועדה טיוטת מסמך מדיניות הגיוון בתאגיד )להלן 

 המדיניות"(

לאור הדיון בנושא, הוועדה מנחה את ההנהלה לחדד את מסמך המדיניות ולגבש דרכי פעולה 

 ליישום מדיניות הגיוון, לרבות יישום ההצעה להקמת ועדת גיוון והכללה. 

 מסמך המדיניות המתוקן יידון בישיבת ועדת התוכן הבאה.

 פה אחד החלטה:

 



 

 

 

 

 :ראשונידיון  –תמהיל הפקות  – 05/2021החלטה 

 בפני הוועדה הוצגו תמהילי ההפקות הקיימים בטלוויזיה בעברית ובטלוויזיה בערבית.

 ם.ין צורך בשינויכי או  ים הקיימיםעם התמהיל  השלמ  ולפיה היא  ההנהלהעמדת    הוועדה קיבלה את

לקראת ישיבת הוועדה הבאה, הוועדה מבקשת כי לכל נושא על בתמהיל, בעברית וערבית, תבוצע 

 חלוקת זמנים בין הפקות שאושרו בשנה וחצי האחרונות והפקות שאושרו בתקופה שלפני כן. 

 החלטה: פה אחד 

 

 ישור הפקות: א – 06/2021החלטה 

 "כאן חינוכית": -------------

 אחד.ההפקה מאושרת פה 

 -------------------הוועדה מבקשת לוודא שאין חריגה מהמכסה המותרת בחוק, בהתקשרויות עם 

 פה אחד החלטה:

--------------- 

הקודמת, הוועדה רשמה לפניה את עדכון חטיבת  ת הוועדהבהמשך לאישור ההפקה בישיב

 הטלוויזיה כי ההפקה עברה מסיווג דרמה לתרבות ובידור.

------------------ 

  תוכניות ויום צילומים אחד. 3הוועדה רשמה לפניה את דיווחו של המנכ"ל כי בשלב זה יאושרו 

 

 אישור הפקה:  – 27/5/2021באמצעות דוא"ל מיום  – 07/2021החלטה 

------------------- 

נשלחה באמצעות המייל בקשת ההנהלה ,  2021במאי    6בהמשך לדווח המנכ"ל בישיבת הוועדה מיום  

 ------------------------לתוכנית  פרקים נוספים 6-ימי צילום ו 2לאשר 

לאור הנימוקים שהוצגו בבקשת ההנהלה ולאחר שהשיבה בכתב לשאלותיהם של חברי הוועדה, 

פרקים נוספים  6-ימי צילום ו 2הוועדה מאשרת באמצעות סבב דוא"ל את בקשת ההנהלה לאישור 

 לתוכנית. 

 החלטה: פה אחד

 

 

 

_________________ 
 גיל עומר                   

 יו"ר המועצה                                                                                                                            


