
 

 

 
 
 
 

 ת המועצה והחלט
 9.5.2021מיום    –  2021/17ישיבה  

 

 

 

 

מיום      –  2021/51החלטה   החלטות  פרוטוקול  וטבלת    25.4.2021,  21.4.2021,  18.4.2021אישור 

 :מעקב אחר משימות

 ים.  פרוטוקול ה המועצה מאשרת את 

 המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.  

 החלטה: פה אחד 

 

 : בקשה לתמיכת התאגיד בקולנוע הישראלי – 52/2021החלטה 

בפני המועצה הופיעו נציגי המפיקים אשר הציגו את הבקשה לתמיכת התאגיד בקולנוע ישראלי.  

 בנוסף, המועצה שמעה גם את עמדת ההנהלה וקיימה דיון בנושא. 

 לדיון במועצה.  אשר תובא  ,למודל השקעה בקולנוע  את המלצתה  לגבשההנהלה המועצה מנחה את  

 החלטה: פה אחד 

 

 ----------------------------  – 53/2021החלטה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

 

 סיווג שידורים ושיבוצם:  – 54/2021החלטה 

הה את  מנחה  ליישום    לפעול הנהלה  מועצה  האפשרי  בנוגע  בהקדם  בפניה,  שהוצגה  כפי  הצעתה, 

 . ג גילאים לתכני טלוויזיהווסי לסימון ואזהרות  ל

 חודשים דיון נוסף על נושא הסיווג הגילאי. 10המועצה תקיים בעוד  

 החלטה: פה אחד 

של   השידור  שעת  כי  מחליטה  המועצה  השידורים,  שיבוץ  בנושא  ההנהלה  עמדת  שנשמעה  לאחר 

 .21:30ומעלה תהיה החל משעה  14תכנים לגביהם הסימון הוא מגיל 

 החלטה: רוב קולות

 ( 22:00בעד השעה  חברי מועצה 2, 21:00בעד השעה   1מועצה   חבר)

 

 חומרי ארכיון:תעריפי   – 55/2021החלטה 

 ארכיון התאגיד.   פי השימוש בחומרי תעריהמלצת ההנהלה להמועצה מאשרת את 

 התעריפון יפורסם באתר התאגיד לאחר ניסוחו הסופי כתעריפון לשימוש הציבור. 

 החלטה: פה אחד 

 

 בקשה להקצאה מסעיף בצ"מ מועצה: - פרויקט הרווארד – 56/2021החלטה 

     DIVAהגדלת מערך ה  ₪ למימון    477,000תקציבית מסעיף הבצ"מ  בסך  המועצה מאשרת הקצאה  

קבצים להמרת  אוניברסיטת  ושרת  ע"י  תכנים  רכישת  פרויקט  מימוש  לצורך  נדרשת  זו  הוצאה   .

 . בצ"מיוחזרו לסעיף עד להיקף הסכום האמור, הכנסות הפרויקט  הרווארד.  

 החלטה: פה אחד 

 

 :המלצת ועדת התוכן  –הקצאה מסעיף בצ"מ  –הלקטורים  תקציב –57/2021החלטה 

של   לתוספת  התוכן  ועדת  המלצת  את  מאשרת  התקשרותאלש"ח    300עד  המועצה  עם     לטובת 

סעיף  מחציתו מולקטורים. מחצית מסכום זה ימומן מסעיף הבצ"מ הכללי, הדורש אישור מועצה  

.  2021בפברואר    2אישור המועצה, לפי החלטת המועצה מיום  אשר המנכ"ל רשאי לנצל ללא  בצ"מ  ה

 .  בלבד הלקטורים לתקצובהסכום מיועד יודגש כי 

 החלטה: פה אחד 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

דוא"ל סבב אישורים ב  התקבלה באמצעות  –  הגדלת אחוז משרה מבקרת הפנים  -  58/2021החלטה  

 : 20.5.21מיום 

הביקורת  עומס  הלאור   האחרונה,  שבעבודת  בתקופה  אחוז    מאשרת המועצה  נוצר  הגדלת  את 

 .15.5.21חודשים, החל מיום   3למשך  65% –ל 50% -משרתה של מבקרת הפנים מ 

 החלטה: פה אחד 

 

סבב אישורים  התקבלה באמצעות    –ד  בקשה לשינוי סעיף בקרן לחידוש ציו  -  59/2021החלטה  

 : 25.5.21דוא"ל מיום ב

  3.38בו אושר מימוש בסכום של    2021אישרה המועצה את התקציב לשנת    2021בפברואר    21ביום  

 מלש"ח מתוך הקרן לחידוש ציוד. 

בקשת ההנהלה לשינוי בסעיף בקרן לחידוש ציוד על פיו יוחלף  הוגשה למועצה  2021במאי   25ביום 

₪ בסעיף "ציוד שידור סלולארי לכתבים" באותו הסכום,    226,000סעיף "מצלמת הרחף" בסכום של  

בנות  מאחר   סלולאריות  שידור  ערכות  על  גיל    4.5כי מדובר  ועקב  שנקנו מתקציב ההקמה  שנים 

 .  כדאית הציוד התחזוקה יקרה ואינה

מיליון ₪ אשר כבר אושר במסגרת תקציב    3.38מאחר ומדובר על החלפת פריט אשר נכלל בסכום של  

המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה לשינוי בסעיף מצלמת  וכי אין מדובר בתוספת תקציבית,    2021

 . הרחף בהחלפת ציוד שידור סלולארי לכתבים באותו הסכום

 החלטה: פה אחד 

 

התקבלה באמצעות   – יציאה למכרז מדידה עצמאיהמלצת ועדת טכנולוגיות ל – 60/2021החלטה 

 : 25.5.21סבב אישורים בדוא"ל מיום  

 המועצה מאשרת המלצת ועדת הטכנולוגיות ליציאה למכרז מדידה עצמאי.  

 החלטה: פה אחד 

 

 

 _________________ 
 גיל עומר                    

 יו"ר המועצה                                                                                                                            

 


