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 לכבוד
 מר אהוד שם טוב 

 עורך ראשי 
 לקידום סדר יום חברתי בישראל החברתית הטלויזיה 

 
 לום רב, ש
 

 " טלויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראלה"  - גוף משדרהארכת אישור הנדון: 
       

 העוסקת במדיניות המועצה בעניין שידורים 9/2006-4החלטת מועצה הנני להודיעכם כי בהתאם ל
הטלויזיה החברתית "הריני לאשר את  ,)"החלטת המועצה"( שיונותקהילתיים בשידורי בעלי הרי

 כגוף משדר.   לקידום סדר יום חברתי בישראל"

  :לנכון להפנות את תשומת לבכם כי תוקפו של האישור כפוף לאלה אני מוצא

, כללי התקשורת 1982-עמידה בהוראות הדין, חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב .1
ובכלל זה הכללים בדבר אתיקה  1987-)בזק ושידורים()בעל רישיון לשידורים(, התשמ"ח

יובהר, כי  ידי המועצה מעת לעת.-בשידורים, החלטות המועצה והוראות נוספות שיקבעו על
יש להקפיד על כך , רישיון/מפיק הערוץ הקהילתיבכל עת בה מובאת קלטת לשידור לבעל ה

 בכללי האתיקה. עומדתוכנה ש

, ידווח הגוף גוף משדר ארכת אישורבקשה להבתום שנה מתאריך מתן אישור זה, ובכל  .2
ין על כמות ההפקות אשר בוצעה ושודרה יהמשדר למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוו

 א הדיווח.ובמהלך השנה נש

העברת הצהרה למועצה בדבר מחויבותו של הגוף המשדר לעמוד בהוראות כל דין  .3
והתחייבות לפיה בכל מקרה של שידור מישדר הנוגד את הוראות הדין, ישפה הגוף המשדר 
את המועצה, את בעל הרישיון, את מפיק הערוץ או כל מי מטעמם, על נזקים שיגרמו להם 

 עקב שידור כאמור. 

 בהחלטת המועצה גוף משדר לא עמד בתנאים המפורטיםיודע למועצה שיובהר, כי ככל שי .4
 או בכל דין, רשאית המועצה לבטל את האישור באופן מידי.

 .31.12.2021יך לתארתוקפו של אישור זה עד  .5

 ב ב ר כ ה,

 
 נתי שוברט, יו"ר

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין
  :העתקים

 מר נעם אדרי, נתיב תקשורת   
 מינהלת הסדר השידורים לציבור ע'/יועמ"ש, , ג'אנה מטר"ד עו

 גב' מזל ששון, מרכזת המועצה לשידורי כבלים ולווין 


