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 כללי .1

שיון ואין בו ישיון כמתואר בריהאמור בנספח ג' זה בא להוסיף על חובות בעל הר .1.1

 כדי לגרוע מהן.

 .לכל המשפחה, בלתי תלוי פוליטיתמורשת הינו ערוץ הערוץ  .1.2

לאורך הקשת בציבור, הערוץ ייתן ביטוי למגוון דעות, גישות וזרמים שונים  .1.1

עדות, מסורות, גברים ונשים, וותיקים ועולים חדשים, תושבי  :חילונית-הדתית

 ., זרמים ותנועותהפריפריה והכרך

מגוון השקפות בחברה ינתן ביטוי להערוץ יקפיד על קיום דיון פלורליסטי, בו י

בעלי תפיסות מנוגדות )בנושאים כמו גיוס בחורי ישיבות, מעמד האישה, ול

, תוך מתן כבוד תחבורה בשבת, מסחר בשבת וגם תפיסות מדיניות סותרות(

 .לעמדות השונות ולנציגיהן

 

 מנחים  עקרונות .2

 להלן:העקרונות המנחים המפורטים שיון יקדם בשידוריו את יבעל הר

 לסדר היום הציבורי.העלאת הדיון במורשת ישראל  .2.1

 יצירת תוכנית שידורים ערכית ומעמיקה. .2.2

קיום דיון פלורליסטי ומתן ייצוג הוגן למגוון הדעות וההשקפות בחברה  .2.1

 .הישראלית

 ומבצעים בתחילת דרכם.קידום יוצרים  .2.2

 הענקת חוויה טלוויזיונית מתקדמת לצופי הערוץ. .2.2

תיים ו/או חינוכיים הנוגעים למורשת ישראל במסגרת חברפרויקטים  קידום .2.2

 שידוריו.

 ייצוג הפריפריה. .2.2

 

 כללי - תכניות ומישדרים .3

ישדר אך ורק שידורים העוסקים הערוץ מבלי לגרוע מחובות נוספות של הערוץ,  .1.1

  בראי מורשת ישראל. העוסקים בנושאים אחריםבמורשת ישראל ו/או 

 הבאות: הקטגוריותאת  יכללוהערוץ  שידורימבלי לגרוע מכלליות האמור,  .1.2

 ;מורשת ישראלבנושא  תכניות מידע והעשרה .1.2.1

 ;מורשת ישראלבנושא תכניות, סדרות וסרטים תיעודיים  .1.2.2
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 ;במורשת ישראלתכניות תרבות ובידור אשר עוסקות  .1.2.1

 ;ו/או בראי מורשת ישראל תכניות לילדים ונוער בנושא מורשת ישראל .1.2.2

 ;ראלבראי מורשת ישתכניות אקטואליה   .1.2.2

שידור וסיקור אירועים )לרבות כנסים, טכסים, תערוכות, הרצאות,  .1.2.2

 דיונים וכיו"ב( בנושא מורשת ישראל;

למען הסר ספק מובהר כי הערוץ לא יהיה רשאי לשדר שידורים אשר אינם  .1.1

מבלי . עוסקים במורשת ישראל ואינם מתייחסים להיבטים שונים במורשת ישראל

 כי לא יותרו השידורים הבאים:לגרוע מכלליות האמור, מובהר 

 ;במורשת ישראלשעשועונים, למעט אלה אשר עוסקים אך ורק  .1.1.1

, למעט אלה אשר עוסקים לעיל( 1.2.2בסעיף אירועים )מהסוגים המנויים  .1.1.2

 ;במורשת ישראלאך ורק 

למעט תכניות בידור, וסרטים עלילתיים , תכניות דרמה, קומדיהוסדרות  .1.1.1

 ;שראלשעוסקים בעיקרם במורשת יכאלו 

 .אישור המועצה מראש ובכתבבלמעט  (,NEWS) חדשותתכניות  .1.1.2

 שידור ראשוני .1.2

 קבוע ברישיון.כולל כהערוץ ישדר תכניות בשידור ראשוני בהיקף  .1.2.1

מתוך סך שעות השידור הראשוני בערוץ, ישדר הערוץ, מדי שנה, תכניות  .1.2.2

 בנושאים ובהיקפים המפורטים להלן: 

 ישראל, לרבות סגנון חיים ופנאי, בראי מורשת  תכניות בענייני היום

  בערוץ;הראשוני מזמן השידור  22% - אך למעט תכניות אקטואליה

 הראשוני מזמן השידור  22% -בראי מורשת ישראל תכניות תרבות

 בערוץ;

  מזמן  22% - סוגיות אקטואליות בראי מורשת ישראלבנושא תכניות

 בערוץ;הראשוני השידור 

 הראשוני מזמן השידור  22% - פריפריההנותנות ייצוג לכניות ת

 בערוץ;

 -בהיקף שלא יפחת מלילדים ונוער מורשת תכניות הערוץ ישדר, מדי שנה,  .1.2.1

 .בערוץהראשוני מזמן השידור  12%

בהיקף שלא  מסוג דרמה ותעודההערוץ ישדר, מדי שנה, תכניות מורשת   .1.2.2

 .בערוץהראשוני מזמן השידור  12% -יפחת מ
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ערכים, מנהגים, הגות, אירועים וציוני דרך  –"מורשת ישראל" זה,  1לעניין סעיף  .1.2

 בתולדות עם ישראל ומדינת ישראל וכיוצא באלה.

 

 הפקה מקומית .4

שלב בין תאם לקהל היעד של הערוץ ותומתכונת ההפקות המקומיות בערוץ ת .2.1

 .שונות ומגוונותסוגות 

קומיות ישדר מדי שנה הפקות מלעיל, הערוץ  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .2.2

 : בקטגוריות הבאות

 ;תכניות לבית ולמשפחה .2.2.1

 ;תכניות מידע ואקטואליה .2.2.2

 ;תכניות דוקומנטריות .2.2.1

 ;דרמהתכניות  .2.2.2

 , לרבות סאטירה;קומדיהתכניות  .2.2.2

 ;(talk showתכניות שיח ) .2.2.2

 .תכניות בידור ומוסיקה .2.2.2

 . בהפקות מקומיות יהיו כמפורט בגוף הרישיוןהשנתיים סכומי ההשקעה  .2.1

  מהתכניות המשודרות בערוץ. 90%ומית יהוו לפחות התכניות מהפקה מק .2.2

לא יפחת שיעור זמן השידור של ההפקות המקומיות מכלל זמן השידור בערוץ  .2.2

 חוק.אמור בה מהשיעור

 

 לוחות שידורים .5

שצורפו להצעת בעל הרישיון במכרז מצורפים לנספח העונתיים לוחות השידורים  .2.1

 זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהרישיון.

יחייבו את בעל הרישיון בשנתיים הראשונות לשידורי  העונתייםהשידורים  לוחות .2.2

 סטות מן האמור בהם במקרים הבאים:הערוץ, אולם בעל הרישיון יהיה רשאי ל

בעל הרישיון יהיה רשאי להסיר תכנית מסוימת מלוח  –החלפת תכנית  .2.2.1

, על פי שיקול דעתו מאותה סוגההמישדרים ולהחליפה בתוכנית אחרת 

, ובלבד שבעל הרישיון ידווח על צועי וללא קבלת אישור המועצההמק

 .ההחלפה ליו"ר המועצה, מראש ובכתב
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יהיה רשאי לשנות את שעות השידור של שיון יבעל הר –שינוי שיבוץ  .2.2.2

המישדרים המפורטים בלוחות המישדרים העונתיים ולשבצם בסדר 

קבלת אחר מן האמור בלוחות, על פי שיקול דעתו המקצועי וללא 

, ובלבד שבעל הרישיון ידווח על ההחלפה ליו"ר אישור המועצה

 .המועצה, מראש ובכתב

בעל הרישיון יהיה רשאי לשנות את תמהיל  –שינוי בתמהיל  .2.2.1

המישדרים האמור בלוחות השידורים העונתיים, לרבות שינוי ביחס 

שבין שעות השידור מהסוגות השונות, החלפת תוכנית מסוגה אחת 

 באישור יו"ר המועצה, מראש ובכתב. –וגה אחרת וכיו"ב בתוכנית מס

 

 מועדיםבחגים ושידורי הערוץ ב .6

לחגים ולמועדים של הציבור היהודי בישראל,  יבטא התייחסות מיוחדתלוח השידורים  

 : חגים הבאיםלובכלל זה למועדים ו

 ;שבת וערב שבת .2.1

 ;סליחות, ראש השנה, חודש אלול .2.2

  ;יום הכפורים .2.1

  ;סוכות .2.2

 זיכרון ליצחק רבין;יום ה .2.2

  ;חנוכה .2.2

  ;ט"ו בשבט .2.2

   ;פורים .2.6

 ; פסח .2.9

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה; .2.10

 מערכות ישראל;יום הזיכרון לחללי  .2.11

   ;יום העצמאות .2.12

 ;שבועות .2.11

 , ולפחות שני ימי תענית נוספים מלוח השנה העברי;ט' באב .2.12

 ;ט"ו באב .2.12

 ימי חג ומועד של עדות ישראל. .2.12


