
 

 

 
 

 ת המועצה והחלט
 2.2128.מיום    –  2021/06ישיבה  

 

 

 

 

   מוניטיזציה:  – 2021/16החלטה 

התאגיד יפסיק  , המועצה מחליטה לפי שעה, כי  2021  רבפברוא  2בהמשך להחלטת המועצה מיום  

 .  הפעלת מוניטיזציה של תכניו על גבי היוטיוב 2021באפריל  1החל מיום 

יעודכן באמור, תוך שהתאגיד ישמור על טענותיו בנוגע לחוות דעתו  משנה ליועץ המשפטי לממשלה  ה

 .  2020באפריל  2המתוקנת של המשנה, מיום  

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

---- ------- 

 פה אחד. החלטה: 

 

 עריכת הדוחות הכספיים: – 2021/17החלטה 

 .   מסמך המסביר את תהליך עריכת הדוחות 2021במרץ   1עד ליום   לעיון חברי המועצה יועבר 

 החלטה: פה אחד 

 

 אישור המלצת ועדת האיתור למנהל/ת אגף מחקר, תכנון ואסטרטגיה: – 18/2021החלטה 

שמיעת התרשמותה של חברת  ,  ההליך שביצעה ועדת האיתור בראשותועל  סקירת המנכ"ל    לאחר

של המועמד יובל    והופעת המועצה גב' מיכל רפאלי כדורי אשר מונתה כמשקיפה מטעם המועצה ו

המועצה מאשרת ברוב קולות את המלצת ועדת האיתור למינויו של יובל פישר   המועצה, בפניפישר 

 לתפקיד ראש אגף מחקר, תכנון ואסטרטגיה. 

 החלטה: רוב קולות

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

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

 

 :2021לוחות שידורים לשנת אישור  – 19/2021החלטה 

בפני המועצה הוצגו לוחות השידורים של רשתות הרדיו והטלוויזיה והרדיו בערבית ע"י סמנכ"ל  

עמידתם   תא חנה בבואה לאשר את לוח השידורים, המועצה ב חטיבת הרדיו מנהל המדיה בערבית. 

 בין היתר:   ,ובהם  ,בהגדרות החוק ובהיבטים ציבוריים נוספים

 ראויים להיות משודרים בתאגיד שידור ציבורי  בלוח תכנים ה •

המדינה    פונה לכלל אזרחי המדינה ותושביה, משקף ומתעד את היותה שלהמוצג  תוכן  ה •

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



 

 

  

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

 והשקפות עולם.  דריתובכלל זה מבחינה דמוגרפית, מגומשקפים 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 

 

  רדיו: 

 על סמנכ"ל הרדיו להעביר את החלוקה המגדרית של שדרים ועורכים לגבי כל לוחות השידורים. 

 ו   "כאן תרבות"  ,קול המוסיקה", ""כאן גימל",  "88"כאן  של  השידורים  לוח  את  שרתמא  המועצה

 . "כאן רק"ע"  -

וערבית    בשים לב לשפות המשודרות בכאן רק"ע, המועצה נוסף לגבי השפות פרסית  תקיים דיון 

 יהודית 

בהשתתפותה  נוסף לכך,  השידורים של "כאן מורשת" לא מאושר בשלב זה. המועצה תקיים דיון    לוח 

 .  הרשת מנהלתשל 

 החלטה: פה אחד.  

 

 מדיה בערבית:  

 לוחות הרדיו והטלוויזיה של המדיה בערבית. המועצה מאשרת את 

 . באשר לנתוני צפיה ושביעות רצון במדיה בערבית עדכנימחקר יש לבצע 

 החלטה: פה אחד 

 

 

 

 

 

 _________________ 
 גיל עומר                    

 יו"ר המועצה                                                                                                                            

 


