
 

 

 
 
 
 

 ת המועצה והחלט
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 : מדיניות הגיוון של התאגיד  – 2021/42החלטה 

להעביר   .1 ההנהלה  את  מנחה  כל     תוךהמועצה  את  שתכלול  השוואתית  טבלה  חודש 

המועצה  הפרמטרים הנוגעים לגיוון ותשקף את השינוי שנעשה בנושא מאז הדיון בישיבת  

 ועד היום.   2020הקודמת מינואר 

 המועצה תקבל מהנהלה עדכון אחת לרבעון על הנעשה בתאגיד בנושא הגיוון.  .2

אדם. - שנשלח לקראת הישיבה, יידונו בוועדת כח  אדם במסמך מדיניות הגיוון-נושאי כח .3

 נושאי התוכן במסמך, יידונו בוועדת התוכן.  

 מסמך מדיניות גיוון אשר יובא לדיון במועצה.   בעקבות הדיון  בוועדות, ההנהלה תגבש את

 החלטה: פה אחד 

 

   :ברשת רק"ע )מוגרבית( שידור פרסית וערבית יהודית – 2021/43החלטה 

רק"ע ברשת  יהודית  וערבית  פרסית  השפות  שידור  בנושא  דיון  קיימה  לקראתו    המועצה  אשר 

 . 2021בפברואר  28החלטת המועצה מיום הועברה סקירת ההנהלה בנושא. בדיון נבחנה בשנית 

 ע:"שידור השפה הפרסית ברשת רק

  21המועצה לא מצאה נימוקים, המצדיקים שינוי בהחלטתה הקודמת ומותירה את החלטתה מיום  

 בעינה.  2020בינואר 

 החלטה: פה אחד 

 ברשת רק"ע:   (יהודית )מוגרביתשידור השפה ערבית 

 :  עיקריות משתי סיבותמחייבת התייחסות ייחודית היצירה בערבית היהודית המועצה סבורה, כי 

ברו, י מהמאה התשיעית במרחב שבין ספרד להודו בין אסיה הקטנה לדרום תימן ד   -ההיקף   .א

( של עם ישראל חי במרחב 90%-, בעת שהרוב המכריע )למעלה מבערבית יהודיתכתבו ויצרו  

 הזה.  

בזכות  . יהודית- אין תחום ביצירה הכתובה האנושית שלא זכה לחיבורים בערבית -המגוון  .ב

 "רלוונטיים" לדורות רבים.  הינם חיבורים אלו היצירה היהודית ונושאיה  

שבועית בשפה המוגרבית ברשת  אשר על כן, המועצה מאשרת את הצעת ההנהלה לשידור רצועה  

 "כאן תרבות".  

 החלטה: פה אחד 



 

 

 

 :שידורי כאן מורשת – 2021/44החלטה 

, המועצה קיימה דיון בהשתתפות מנהלת "כאן  2021בפברואר    28בהמשך להחלטת המועצה מיום  

נתונים   מורשת". במהלך הדיון קיבלו חברי המועצה סקירה על התחנה ובכלל זה הוצגו בפניהם 

 הקשורים לתחנה ולמאפייניה. 

שר יגובש בשיתוף  א  ,בתחום המורשתכלל תאגידי  מדיניות    מסמךהמועצה מנחה את ההנהלה להכין  

מועצה תוך שלושה  פני היובא לדיון ב. המסמך  כל נציגי הפלטפורמות הרלוונטיים או מי מטעמם

 חודשים. 

 . עד לקיום הדיוןמאושר  2021לוח "כאן מורשת" הקיים לשנת 

 החלטה: פה אחד 

 

 :"היהודים באים"

ביום   מישיבתה  ביקורת  לענייני  הוועדה  להמלצת  דנה  ,  2021באפריל    8בהתאם    בחלק המועצה 

 העוסק בתוכנית "היהודים באים" מתוך דו"ח הממונה על קבילות הציבור.  

של   חשיבותם  הודגשו  והיצירה  בדיון  הביטוי  מחויבת    כים ער  שהינםחופש  אליהם  מהותיים  

 המועצה.  

 

   ------------- – 45/2021החלטה 
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