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 :2021אישור תקציב   – 2021/12החלטה 

התקציב הסופי  ולאחר ש   2021בפברואר    2ומיום    2021בינואר    24בהמשך להחלטות המועצה מיום  

ההערות   כל  בו  את  ועבר  ה  המועצהשנכללו  מאשרת  המועצה  הסופי,  לאישורה  הישיבה  לקראת 

 .  2021תקציב התאגיד לשנת 

 פה אחד. החלטה: 

 

 

 :2021אישור לוחות שידורים  – 13/2021החלטה 

", "כאן חינוכית" ורשת ב' ע"י סמנכ"לי חטיבות  11בפני המועצה הוצגו לוחות השידורים של "כאן  

החוק ובהיבטים    וראותעמידתם בה  תא  חנה בבואה לאשר את לוח השידורים, המועצה בהמדיה.  

 ציבוריים נוספים ובהם בין היתר:  

 ראויים להיות משודרים בתאגיד שידור ציבורי  בלוח תכנים ה •

המדינה    פונה לכלל אזרחי המדינה ותושביה, משקף ומתעד את היותה שלהמוצג  ן  תוכה •

 .את ערכי המדינה ואת מורשת ישראלמשקף ו  מדינה יהודית ודמוקרטית,

נותנים • בציבור    התכנים  הרווחות  והדעות  ההשקפות  למגוון  ומאוזן  שוויוני  הוגן,  ביטוי 

 והשקפות עולם.  דריתמג ובכלל זה מבחינה דמוגרפית,ומשקפים גיוון  בישראל 

 ביטוי לתרבות, היסטוריה, מסורת ומורשת ישראל  התכנים נותנים  •

 נאותה רמת השיח  התכנים מבטאים  •

 הנגשה( –)בלוח הנוכחי  התאגידית החברתית מימוש האג'נדההלוח מביא לידי ביטוי את   •

את  שישקף  סדור  מדיניות  מסמך  לגבש  החליטה  המועצה  פעילותה,  לתחילת  סמוך  כי  לציין  יש 

 תחום התוכן ובכללם לוחות השידורים.במדיניות המועצה ולאורו יבחנו בעתיד נושאים 

 

 

 

 

 



 

 

 ": 11לוח "כאן 

 שיבוץ תוכנית שבועית בנושא פרשת השבוע:

השבוע    בפרשת  תעסוק  אשר  טלוויזיונית  תוכנית  של  בשידורה  ציבורית  חשיבות  רואה  המועצה 

 ". 11ומנחה את ההנהלה לפעול לשיבוצה של תוכנית כאמור בלוח השידורים של "כאן 

 החלטה: רוב קולות

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

 . 2021" לשנת  11המועצה מאשרת בכפוף לאמור לעיל את לוח השידורים של "כאן  

 החלטה: רוב קולות

" ללא ההתניה לשיבוץ  11מאשרת את לוח השידורים של "כאן    --------- ---------המועצה  *  חברת  

 תוכנית שבועית בנושא פרשת השבוע.  

 

 לוח "כאן חינוכית": 

   2021המועצה מאשרת את לוח השידורים של "כאן חינוכית" לשנת 

 החלטה: פה אחד 

 

 לוח "כאן רשת ב'":

 .  2021המועצה מאשרת את לוח השידורים של "כאן רשת ב'" לשנת 

 החלטה: פה אחד 

 

 שידורים:ה ות ינויים בלוחש – 14/2021החלטה 

עלול לפגוע מהותית במכלול אותו    הםבהרי שכל שינוי    ,פסיפס עדין  םשידורים ה ה  ותהואיל ולוח

אישרה המועצה ובין היתר במגוון )מגדרי, דמוגרפי, עדתי ועוד( או בנושאי ליבה שהם בסיס הצידוק  

 לקיומו של שידור ציבורי.  

או שבועית  ו/יומית    בתוכניתות השידורים  בלוח קבוע הנערך    שינוילפיכך, המועצה מחליטה כי כל  

מצא יו"ר המועצה כי מדובר בשינוי מהותי והנוגע למדיניות המועצה,  המועצה.    ליו"רתדווח מראש  

 אשר דורש את אישורה של המועצה, יהיה  השינוי כפוף לאישורה של המועצה.  

באותו עניין, וכן כי סעיף    2020בינואר    28יובהר כי החלטה זאת גוברת על החלטת ועדת התוכן מיום  

"   התוכן   ולעבודת ועדת  ן, מינוי נציגי ציבור ויועצי תוכןנוהל לבחירת הפקות מקומיות ותוכ ב"  8.2

 בטל, בהתאמה.  -

 החלטה: פה אחד 

 

 



 

 

  

 

 :אופן בחירת נציג ישראל לאירוויזיון  – 15/2021החלטה 

תעשה ע"י גוף    2022כי בחירת הנציג הישראלי לאירוויזיון  את המלצת ההנהלה    מאשרתהמועצה  

חיצוני שייבחר באמצעות הליך תחרותי שוויוני ושקוף. ההחלטה התקבלה לאור נתונים כספיים  

חדשים שהונחו בפני המועצה באשר לעלויות הכרוכות בהפקה ותעדוף השקעת משאבים ביצירה  

לו התאגיד  על  ובדרמה.  בדוקו  לרבות  יתבצע  הישראלית,  לאירוויזיון  הנציג  בחירת  אופן  כי  ודא 

מדובר    כי  לוודא  היתר  בין  יהיה  התקנון  על  התאגיד.  של  לאישורו  כפוף  שיהיה  לתקנון  בהתאם 

 בהליך שוויוני ושקוף לבחירת הנציג. התקנון יפורסם לציבור והגוף החיצוני יתחייב לעמוד בו. 

ל הליך  לגבי  השירההחלטה  תתק  בחירת  ההליך    בללאירוויזיון,  לתוצאות  ובהתאם  בהמשך 

התחרותי כאמור. בכל מקרה, ההליך יתקיים בכפוף לאישורו של התאגיד לתקנון, ופרסומו לציבור.  

 שקיפות הציבורית הנדרשת. בחירת השיר ב  ךימנה נציג מטעמו שילווה את הליבנוסף, התאגיד  

 החלטה: פה אחד 

 

 

 

 

 _________________ 
 גיל עומר                    

 יו"ר המועצה                                                                                                                            

 


