
 

 

 
 
 
 

 ת המועצה והחלט
 214.18.מיום    –  2021/14ישיבה  

 

 

 

 

 : 2021ואישור תוכניות עבודה  2020בחינת עמידה ביעדי תוכניות עבודה    – 2021/93החלטה 

  המדיה בערבית:תוכנית עבודה 

 .  2021לשנת   המדיה בערבית המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של .1

יעביר   .2 את   למועצה המנכ"ל  הקרובה  שנה  מנת  ל המלצתו    בחצי  על  לבצע  שניתן  פעולות 

 . יה הצעירה של דוברי הערביתי להגדיל את החשיפה של תכני החינוכית לאוכלוס

לקידום אג'נדה של    במדיה בערביתהמנכ"ל ידווח למועצה בעוד חודש על פעולות שננקטו   .3

 .מניעת האלימות בחברה הערבית

 פה אחד החלטה: 

 

 חטיבת משאבי אנוש:תוכנית עבודה 

 .  2021לשנת  חטיבת משאבי אנוש המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של

 פה אחד החלטה: 

 

 תוכנית עבודה פרומו:

 .  2021לשנת  הפרומו המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של

 פה אחד החלטה: 

 

 תוכנית עבודה חטיבת הכספים והתפעול:

 .  2021לשנת    חטיבת הכספים והתפעול תוכנית העבודה שלהמועצה מאשרת את 

 פה אחד החלטה: 

 

 :"טטארגט ספירי"בקשה לאישור הארכת הסכם  – 2021/40החלטה 

( לחוק השידור הציבורי הישראלי, התאגיד מוכר את זמן האוויר שלו לשידור  1)ג()78בהתאם לסעיף  

תשדירי פרסומת והודעות, תשדירים לשרות הציבור והודעות חסות, ברדיו ובטלוויזיה באמצעות  

(, לאחר שזה זכה במכרז פומבי שנערך בשנת  הספק  -)להלן    "טרגט ספיריט "חברת    -ספק חיצוני  

   .טרם עליית התאגיד לאוויר 2016



 

 

בפני המועצה הונחה בקשת סמנכ"ל שיווק ומכירות להארכת ההתקשרות עם הספק עד תום שנת  

ולאור תשובתה המקיפה של היועצת המשפטית לגבי  2022 ונימוקיה  , לאחר שבחנה את הבקשה 

עליו משפטית, המועצה מאשרת את הבקשה  ויכולת התאגיד להגן  להאריך את    ההליך, חוקיותו 

 הסכם ההתקשרות עם הספק. 

 פה אחד החלטה: 

 

 : תאגיד השידור הישראליאישור מדיניות התוכן של  – 2021/41החלטה 

,  2021במרץ    9וישיבת ועדת התוכן מיום    2021בפברואר    7בהמשך לדיונים בישיבת המועצה מיום  

ולאחר שהנוסח המתוקן של טיוטת מסמך "מדיניות התוכן של תאגיד השידור הישראלי" )להלן  

"מסמך המדיניות"( נשלח לחברי המועצה לקראת הישיבה, המועצה מאשרת את מסמך המדיניות  

"התאגיד ישקף בתכניו את מגוון האוכלוסיות, הדעות ותפיסות העולם    3פת בסעיף  הכולל את התוס

בישראל, תוך הקפדה על רב תרבותיות וייצוג הזהויות השונות החיות בישראל, במרכז ובפריפריה  

 ..." והמורשת שלהן

 יפורסם באתר התאגיד.  מסמך המדיניות

 החלטה: פה אחד 
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 גיל עומר                    

 יו"ר המועצה                                                                                                                            

 


