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 ת המועצה והחלט
 20.3.26מיום    –  2020/06ישיבה  

 
 

 הודעות לעיתונות:  – 2020/31החלטה 

הודעות ותגובות לעיתונות הנוגעות גם למועצת התאגיד יעברו לאישורו של יו"ר המועצה לפני 
 שליחתן. 

 פה אחד.החלטה: 

 

 שינויים בלוחות שידורים: – 2020/32החלטה 

שאושר על ידי  2020המועצה מחליטה כי לוח השידורים של רשת ב' יוחזר ללוח השידורים לשנת 
בשינויים נקודתיים )כגון, ביטול תכנית המוסיקה( הכרוכים במצב הקיים   12.11.19המועצה ביום 

יוצגו בלוח אשר יוגש לאישור המועצה על ידי סמנכ"ל החדשות עד ליום ושל משבר הקורונה, ב
29.3.20.  

לוח השידורים המעודכן של רשת ב' הועבר לחברי המועצה במייל  :30.3.20עדכון בדוא"ל מיום 
 . המועצה אישרה את הלוח. 30.3.20מיום 

 פה אחדהחלטה: 

 

 רדיו:

ומבקשת כי יילקחו בחשבון ההערות שעלו על ידי החברים לגבי  הרדיו המועצה מאשרת את לוחות
פרסום והעלאת המודעות של לוחות השידור לציבור ולעניין ייצוג מגדרי ומתן ביטוי הוגן, שוויוני 

 ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור בישראל, ככל האפשר.

 פה אחדהחלטה: 

 

 מדיה בערבית:

 כאן:לוח רדיו וטלוויזיה מ

 לוחות מאושרים. 

 פה אחדהחלטה: 

 

 לוח כאן החינוכית: 

  .הלוח מאושר

 פה אחדהחלטה: 

 

 ":11לוח "כאן 

 הלוח מאושר.

 רוב קולותהחלטה: 

 

 



 

 

 

 החלטות שהתקבלו באמצעות דוא"ל:

 

 :מדיניות העבודה בתקופת המשבר – 2020/33החלטה 

בכפוף להיות תאגיד השידור הציבורי מפעל חיוני ובכפוף לקיומם ושידורם של לוחות השידורים 
 המשבר(,  –לתקופת משבר הקורונה )להלן  2020למרץ  26כפי שאושרו על ידי המועצה ביום 

 מאשרת המועצה להוציא עובדים חיוניים לחופשה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 לעבוד בתקופת המשבר )נשים בהריון, קבוצות סיכון וכיוצא בזה(; עובד אשר בחר מרצונו שלא א.

 עובד אשר חל שינוי באופן העבודה שלו או בתפוקות הנדרשות ממנו שלו בשל המשבר; ב.

 עובד אשר עלויות העסקתו בלתי סבירות בשל המשבר, בהתייחס לנסיבות ולתפוקותיו; ג.

סיכוני בריאות תוך שמירה על רצף שידורים עובד אשר נדרש להוציאו לחופשה לשם הפחתת  ד.
 והמשך פעילות התאגיד כגוף חיוני;

עובד אשר נדרש להוציאו לחופשה לשם שמירה על עתודת עובדים לצורך שמירה על רצף  ה.
 שידורים והמשך פעילות התאגיד כגוף חיוני.

החופשה הממוצע ביחס לכל בנוסף, מצורף נספח א להחלטה זו, המשקף את מספר העובדים וימי 
  עובד אשר יצא לחופשה לפי המקרים המפורטים, נכון למועד החלטה זאת.

במצבת העובדים בכל אחד מהמקרים כאמור או  10%כל שינוי מהותי, שיעלה לכדי שינוי של 
 במצטבר, יחייב אישור מראש של ועדת כוח אדם של המועצה.

 .26.3.20בדוא"ל מיום ההחלטה התקבלה בסבב אישורים 

 פה אחד.  החלטה:

 

 

 :בשידורי החדשות בתקופת הקורונה -פתיחת ברייק חסויות בטלוויזיה  – 34/2020החלטה 

חסויות במסגרת  השיווק לאפשר שידור ברייק תהמועצה אישרה ברוב קולות את בקשת סמנכ"לי
 שידורי החדשות לתקופת הקורונה בלבד.

 .1.4.20ההחלטה התקבלה בסבב אישורים בדוא"ל מיום 

 החלטה: רוב קולות.

 

 

 

 

 

_________________ 
 גיל עומר                   

 יו"ר המועצה                                                                                                                            


