
 

 

 
 
 

 ת המועצה והחלט
 21.1.24מיום    –  2021/01ישיבה  

 
 

 

 ת:הפצת תכני התאגיד בפלטפורמות מסחריו  – 2021/01החלטה 

התקבלה החלטת מועצה מכוחה פורסמה פניה לציבור להעמדת תכני התאגיד    2019ביוני    11ביום  
החלטה   בעקבות  ובתפוצות.   בארץ  הישראלי  הציבור  עם  לרשות  התקשרות  הסכמי  נחתמו  זו, 

, הוט, סלקום ופרטנר( להעמדת תכני התאגיד  yesארבעת פלטפורמות השידור המרכזיות בארץ )
, לעת ההיא, ללא קבלת תמורה לתאגיד. המועצה מחליטה בפה אחד,  VOD  – במסגרת שירותי ה  

ך פניה לגופים  כי בחלוף הזמן, הבשילה העת לשקול מחדש את העמדת תכנים אלו ללא תמורה, תו
אלו לשינוי תנאי ההסכם, כך שהעמדת התכנים תתבצע בתמורה. חברי המועצה סבורים כי לא נכון  
להעביר חומרים שהופקו בכסף ציבורי לגופים מסחריים, מבלי שהתשואה בגינם תחזור בחלקה  

 לציבור.  

 החלטה: פה אחד. 

 

 

 : 2021תקציב   – 02/2021החלטה 

  לפי ,  צההתקציב השנתית שהגיש המנהל הכללי של התאגיד למועבהמשך לדיון בהצעת   .א
  26.11.20(, מיום  החוק  - )להלן    2014- השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד  לחוק(  3)43  סעיף

בסעיפים לקצץ  הצורך  עלה  תקציבי,    ממנו  לאיזון  להגיע  מנת  על  המועצה  השונים  דנה 
השלכות  הובחנה את    שהציג המנהל הכללי,השונים  בסעיפים  וקיצוצים  בהצעות לשינויים  

 ל ידי כל סמנכ"ל הרלבנטי לחטיבה. ע של קיצוצים אלו על החטיבות הרלבנטיות, שהוצגו 
 

  שעשתה  ניתוח  לאורהכללי ציין כי    והמנהלהכנסות,    תחזיות  מספרהוצגו בפני המועצה   .ב
את הצעת   בססול  זה,    שהוגש בדיון האחרון בעניין  הצפי  את  להגדיל     ממליץ  הוא  ההנהלה

 . נטו  ₪ מיליון 68 בסךצפי הכנסות מפרסום  לפיהתקציב  
 

 :החלטה

 
  -( לחוק )להלן  6)11לצורך אישור הצעת התקציב, מכוח סמכותה של המועצה לפי סעיף   .א

  ש"ח  מיליון  10  -  כ  בסך שלקיצוץ  (, מנחה המועצה את המנהל הכללי לבצע  התקציב  אישור
  בהצעה, כדלקמן:
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תוך    ,לקראת ישיבת המועצה הבאה, ההנהלה תגיש למועצה תקציב המבוסס על קיצוץ זה .ג
 פירוט הסעיפים השונים בכל רכיב. 

תוך   –להציע שינוי בהרכבי הסעיפים הפנימים של כל חטיבה  רשאי מנהל הכללי ה .ד
 .הסכום שנקבע כאמור, כי יש לקצץ מאותה חטיבהשמירת 

קיצוץ  סך הכולל של הסכום שנדרש ללהציע הצעות נוספות שיביאו לרשאי  המנהל הכללי .ה
 האמור. 

  סעיפייקף הגם ב  הבאה בישיבתה ,בין היתר ן,דותהמועצה  צורך אישור התקציב ל .ו
 הבאים:   התקציבים

 , לרבות, הכללת הכנסות אלו בתקציב; מונטיזציה •

  , לרבות הכללת הכנסות אלו בתקציב;הכנסות מהשקעות •

   ;חידוש ציודלקרן  •

 ;בלתי צפוי •

  ;קיצוץ בשעות נוספות •

 

 פה אחד. החלטה: 

 

 

 

 

 

 _________________ 
 גיל עומר                    

 יו"ר המועצה                                                                                                                            
 
 
 

 


