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  הישראליהציבורי תאגיד השידור טיוטת כללים מטעם 

 2021-הישראלי )משרות פטורות מחובת המכרז(, התשפ"אהציבורי השידור טיוטת כללי 

השידור הציבורי  לחוק  53)ב( ולפי סעיף 52 לפי סעיפים תוקף סמכותהמ  

החוק(, קובעת מועצת תאגיד השידור  –)להלן  20141-הישראלי, התשע"ד

 כללים אלה: המועצה( –הישראלי )להלן 

 -בכללים אלה   .1 הגדרות

  עובד חטיבת משאבי אנוש של התאגיד העוסק בגיוס  –"אחראי על הגיוס"   

 עובדים או מי מטעמו; 

עובד בעל ידע ומומחיות הנוגעים למיון וגיוס מועמדים  –בעל תפקיד" "  

 למשרה;

 ; 2הודעה לפי תקנה  -"הודעה לאיתור מועמדים"  

   מי שהאדם שיגויס למשרה יהיה כפוף אליו או מי מטעמו; –"ממונה"   

בכפיפות לנושא משרה בתאגיד, הדורשת מידה  משרה  –"משרת אמון אישי"   

 ; מיוחדת של אמון אישי

 כל אחת מאלה:  –"משרה זמנית"    

משרה שנועדה לעסוק במשימה חיונית חולפת, קצובה בפרק זמן  (1)   

חודשים, ושאינה צפויה להיטמע במערך הקבוע של   6שלא יעלה על 

   פעילות התאגיד ואינה משרה פטורה ממכרז;

של זמני  משרה זמנית שאינה משרה פטורה ממכרז, למילוי מקום   (2)   

 חודשים;   18עובד לפרק זמן מצטבר שלא יעלה על 

משרה זמנית שאינה משרה פטורה ממכרז, למילוי משרה   (3)   

 חודשים; 12שהתפנתה וטרם אויישה, לפרק זמן שלא יעלה על 

משרה שנועדה לביצוע תפקיד של כתב, פרשן, עורך   –"משרת עיתונאי חדשות"    

   בתחום החדשות או תוכן בענייני היום;או מגיש 

משרה בתחום התוכן, התרבות  –"משרה פטורה בתחום התוכן והיצירה"   

 י אמצעות כישרון ייחודבבה העובד נדרש לבטא  את עצמו  שוהיצירה, 

בתחום אחר  כישרון, או דיבור, כתיבה, בימוי או צילוםשמתבטא ב

 או האמנות;   תרבותה
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 משרת עיתונאי חדשות ומשרה פטורה נוספת;    –"משרה פטורה ממכרז"   

משרה שנועדה לביצוע תפקיד של משרת עיתונאי  – "משרה פטורה נוספת"   

חדשות בחטיבה שאינה חטיבת החדשות או משרה הדורשת  כישרון 

תוכן לשידור ברדיו, בטלוויזיה או על  עיתונאי או יצירתי ייחודי בתחום  

רסמה ברשומות המועצה לפי סעיף  יבהודעה שפאינטרנט ומופיעה  גבי ה

  ( לחוק;1ג()52

מנהל הכפוף ישירות למנהל הכללי, שהמועמד למשרה  –"סגן למנהל הכללי"   

 ישתייך לחטיבה שבניהולו, או מי מטעמו;  

 מועצה להשכלה גבוהההשאדם הלומד במוסד להשכלה גבוהה  –סטודנט" "  

להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד  או במוסדותהכירה בו 

לרבות  תואר שני, לראשון נוסף הלומד לתואר אדםהעבודה, לרבות 

וכל עוד הוא לומד לתואר ולא סיים את   ,או שלישי לתואר שני נוסף,

  אדםאקדמית, -במכינה קדםתלמיד  וכןהתואר;  חובותיו לקבלת

הלומד במוסד להשכלה גבוהה  אדםבשנת השלמה לתואר שני ו הלומד

 ; בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון

 סגן למנהל הכללי ואחראי על הגיוס. –"צוות הבחינה"   

אוכלוסייה  יפעל לקידוםבמסגרת גיוס לפי כללים אלה, המנהל הכללי  (א)  .2 ייצוג הולם

א לחוק החברות 50וסעיף  לחוק 54סעיף הזכאית לייצוג הולם בהתאם ל

 .1975-הממשלתיות, תשל"ה

פרסום הודעה  

 לאיתור מועמד 

בין    נו יצוי  לחוק,  (2)(ג)52שיפרסם התאגיד לפי סעיף  לאיתור מועמדים  בהודעה    .3

הנדרשים למילוי  היתר, תיאור המשרה, פירוט התפקיד, הכישורים וההשכלה 

 .  הגשת מועמדות אופןופרטים על   , תקופת ההעסקהמשרה היקף, המשרה

 גיוס מועמד 

למשרה פטורה  

 ממכרז

אמות מידה   חליט עליהתפנתה משרה פטורה ממכרז, האחראי על הגיוס   (א) ו .4

מתוך כלל המועמדים שהגישו בחרו יותבחינים להערכת המועמדים, לפיהם י

שלושה מועמדים  , שפורסמה בהודעה לאיתור מועמדיםמועמדות למשרה כפי 

 . לפחות שיוזמנו לראיון בפני צוות הבחינה

גם   אליורשאי לצרף צוות הבחינה יראיין את המועמדים למשרה והוא  (ב)  

בעל תפקיד או להיוועץ באדם בעל מומחיות בתחום המשרה הנדונה, לרבות 

 להזמינו להשתתף בישיבות צוות הבחינה.  



לפי אמות המידה למשרה התאמת המועמדים  יחליט עלצוות הבחינה  (ג)  

מנהל חטיבת החדשות או סגן למנהל ; ויבחר את המועמד המתאים ביותר

 באישור המנהל הכללי.  יקבלו אדם למשרה כאמור, הכללי, לפי העניין,  

פחות משלושה מועמדים הציעו מועמדות על אף האמור בסעיף קטן )א(,   (ד)  

בפני צוות   לראיוןועומדים בתנאים הנדרשים למילוי המשרה, יוזמנו כולם 

 הבחינה. 

  חריגים מקרים  בסגן למנהל הכללי רשאי    (,  אעל אף האמור בסעיף קטן )  (ה)  

, להזמין מועמד מלאה בין אישיותו של אדם למשרההתאמה בלרבות הצורך 

, בכפוף לעמידת המועמד בתנאים הנדרשים לאיוש  בפניו לראיוןאחד בלבד 

בין והודעה לאיתור מועמדים, לפי ההמשרה, בין אם הגיש מועמדות למשרה 

שהמועמד מוביל דעת קהל או מוביל בתחום התוכן,  ובתנאי , אם לאו

להצלחה במקצועו. או השידורים, האינטרנט או העיתונות, אשר זכה לפרסום 

 החלטת סגן למנהל הכללי תהיה מנומקת בכתב. 

הודעה   לפרסם  תאגידהרשאי , מתאים צוות הבחינה מועמדלא מצא  (ו)  

הוגשה  ולאבדחיפות,  צורך לאייש את המשרה  קיים  ;לאיתור מועמדים חדשה

פרסום    ללאעובד    גייסל  רשאי התאגיד  מועמדות להודעה לאיתור מועמדים,    לכ

שפרסום לדעת  כחואחראי על הגיוס נ, אם הודעה לאיתור מועמדים חדשה

 .לא תביא תועלת הודעה חדשה

 סטודנט ומשרה זמנית. ,סעיף זה אינו חל על משרת אמון אישי, משרת  (ז)  

העובדים  מספר 

במשרת  ירבי המ

 עיתונאי חדשות 

מספר העובדים המרבי במשרות עיתונאי חדשות שעליהם לא תחול  חובת מכרז   .5

 . תאגידב םעובדי 300לפי כללים אלה, לא יעלה על 

משרה בתחום  

 התוכן והיצירה 

רשאי להציע הצעת עבודה לאדם מתאים לשמש במשרה  סגן למנהל הכללי  .6

לתקופה מוגבלת או למשימה מסוימת  ,פטורה ממכרז בתחום התוכן והיצירה

הצדקה מיוחדת לקבלת אדם זה לעבודה בתאגיד,  אם מצא שהוגדרה מראש, 

כישוריו המיוחדים בתחום של תכונותיו ונוכח  ,בשים לב להתאמתו למשרה

 . בהחלטה מנומקת בכתבהמשרה, 

המועצה תאשר את הדרישות המקצועיות והתיאור של משרת אמון   (א)  .7 משרת אמון אישי 

 אישי.

מראש, אדם שעומד בדרישות שעליהן יחליט הממונה יבחר לפי אמות מידה  (ב)  

ביותר למשרת אמון סעיף קטן )א(, אם מצא כי הוא המתאים ב כאמורהמקצועיות 

 אישי.



 משרה זמנית

 ומשרת סטודנט 

התאגיד רשאי לאייש משרה זמנית באמצעות עובד התאגיד, בדרך של   (א)  .8

   .מינוי בפועל במקום או בנוסף לתפקיד שהוא ממלא

משרה זמנית שלא אוישה לפי סעיף קטן )א(, ומשרת סטודנט, יאוישו   (ב)  

 באופן הבא:

ימים או יותר באתר האינטרנט של  7יפרסם למשך התאגיד  (1)   

התאגיד הודעה על גיוס מועמדים למשרה, ואת התנאים הנדרשים  

למילוי המשרה; בנוסף לפרסום כאמור, התאגיד רשאי לפרסם את 

 ההודעה בכל דרך שימצא לנכון; 

(, 1כאמור בפסקה )בטרם מועד פרסום הודעה על גיוס מועמדים,   (2)   

אמות מידה ותבחינים להערכת המועמדים   יחליט על אחראי על הגיוס 

לפיהם ייבחרו המועמדים שיוזמנו לראיון בפני ועדת בחירה שתורכב  

ועדת הבחירה תראיין שלושה מועמדים   ;מהממונה ואחראי על הגיוס

לפחות למשרה ותבחר במועמד המתאים ביותר; פחות משלושה  

הסף, ועדת בחירה  מועמדים הציעו מועמדות למשרה ועומדים בתנאי 

 תראיין את כולם; ועדת בחירה רשאית לצרף לדיוניה בעל תפקיד;

אם לא יימצא מועמד מתאים למשרה, רשאי  –-במשרה זמנית  (3)   

התאגיד לפרסם הודעה חדשה על גיוס מועמדים, או לגייס ללא פרסום  

נוכח לדעת   לענייני משאבי אנוש סגן למנהל הכללי הודעה חדשה אם 

 ;וקיימת דחיפות באיוש המשרה  שפרסום הודעה נוספת לא יביא תועלת

אם לא יימצא מועמד מתאים למשרה,   –במשרה סטודנט  (4)   

 התאגיד יפרסם הודעה חדשה על גיוס מועמדים. 
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)להלן  2014-( פורסם חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד2014באוגוסט  11ביום ט"ו באב התשע"ד )

החוק(. עניינו של החוק הוא בהקמת משדר ציבורי חדש, יעיל ועצמאי, שיחליף את פעולתה של רשות  –

מלצות . החוק מתבסס, בין השאר, על ה1965-השידור אשר פעלה מכוח חוק רשות השידור, התשכ"ה

הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל, שמונתה בידי שר התקשורת ביום כ"ז באלול  

(. בראש הוועדה עמד מר רם לנדס, וכיהנו בה נציגי ציבור ונציגי משרד  2013בספטמבר  2התשע"ג )

בינואר  15) ועדת לנדס(. ביום י"ד בשבט התשע"ד - התקשורת, משרד האוצר ומשרד המשפטים )להלן 

 (.2014במרס  3(, הוועדה הגישה את המלצותיה ביום א' באדר ב' התשע"ד )2014

התאגיד( תיעשה במכרז. על אף   -)א( לחוק קובע כי קבלת עובדים לתאגיד השידור הציבורי )להלן  52סעיף  

 לחוק  נקבעו מקרים בהם לא תחול חובת המכרז.  53)ב( ובסעיף  52האמור, בסעיף 

ת תכניויש ( לחוק קובע כי חובת המכרז לא  תחול על משרות עיתונאי , עורך חדשות או מג2)ב()52סעיף 

המועצה( תקבע כללים לעניין המשרות האמורות ומספר  - בחטיבת החדשות וכי מועצת התאגיד )להלן 

ע, חובת המכרז. קבלת אדם למשרה כאמור תיעשה בידי בהעובדים המרבי שעליהן לא תחול, בתנאים שתק

מנהל חטיבת החדשות באישור המנהל הכללי, בהתבסס על שיקולים מקצועיים ובמסגרת התקציב 

 שהוקצה לשם כך לחטיבת החדשות. 

ת רו( לחוק כי המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר משרות וסוגים של מש3)ב()52בנוסף לאמור, קובע סעיף  

עליהם לא תחול, בתנאים שתקבע, חובת המכרז, וכי כללים אלו ייקבעו ככל האפשר כנהוג בשירות 

 המדינה. 

ועדת לנדס, לפיה, כדי לאפשר גמישות, ובשים לב לכך  ( לחוק התבסס על המלצת3)-( ו2)ב() 52סעיף 

שמדובר בגוף אשר הצלחתו מחייבת דינמיות, הוצע כי התאגיד רשאי לקבל עובדים לתפקידי עיתונאים, 

עורכי חדשות או מגישי תכניות, בהתבסס על שיקולים מקצועיים, וכי עובדים כאמור ייבחרו, בין השאר, 

 ם. בשים לב לכישוריהם ולניסיונ

)ג( נקבע כי המועצה תפרסם, בהודעה ברשומות, משרות וסוגים של משרות שקבעה לפי סעיף 52בסעיף 

הודעה בדבר איתור מועמדים למשרות שלא חלה עליהן  קטן )ב(, כי לא תחול עליהם חובת המכרז; וכי  

 חובת מכרז תפורסם באתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי זמן סביר מראש.

לחוק כי התאגיד רשאי להתקשר שלא במכרז,  53,  בהתבסס על המלצת ועדת לנדס נקבע בסעיף כמו כן

לתקופות מוגבלות או למשימות מסוימות, עם אדם כלשהו, אם קיימת, בנסיבות העניין, הצדקה מיוחדת 

ם להתקשרות בתחום התוכן והיצירה, ובשים לב לכישוריו המיוחדים של אותו אדם. המועצה תקבע כללי

 לעניין סעיף זה, ובכלל זה לעניין סוגי התקשרות והדרכים לאיתור מועמדים.  

 מתוקף סעיפי ההסמכה כאמור, קבעה המועצה בהחלטה מנומקת כללים אלה. 

 

 מוצע לקבוע כמה הגדרות הנדרשות לצורך הכללים המוצעים. 1סעיף 

 

א לחוק החברות  50לחוק וסעיף  54על אף שהתאגיד מחויב לפעול לפי הוראות סעיף  2סעיף 

, מוצע להוסיף בכללים סעיף המחייב את המנכ"ל לפעול בהתאם להוראות 1975-הממשלתיות, תשל"ה

 האמורות וזאת נוכח חשיבות שהמועצה נותנת לייצוג הולם בתאגיד.  



 

 

גיד לאיתור מועמדים לגיוס יצוינו בה הפרטים העיקריים מוצע לקבוע כי במודעה שיפרסם התא 3סעיף 

 של המשרה והדרישות למילוי המשרה. 

 

על מנת לשמור על הליך תחרותי, שוויוני ושקוף, מוצע לקבוע כי האחראי על הגיוס יחליט   4סעיף 

ינה מראש על אמות מדיה ותבחינים לפיהם יבחרו המועמדים למשרה. כמו כן, מוצע לאפשר לצוות הבח

מוצע  לצרף בעל תפקיד לצוות או להתייעץ באדם בעל מומחיות בתחום המשרה, ככל שימצא צורך בכך.  

מנהל הכללי במקרים מיוחדים כמפורט בסעיף המוצע להזמין מועמד אחד בלבד לראיון סגן לאפשר ל

כגון מגישים  "טאלנט" לשידור הציבורי, כן טאלנט שמוכר בציבור התאגיד לגייס בפניו, בדרך זו יוכל 

שמובילים בתחום  ושדרנים וכן "טאלנט" שעבודתו מתבצעת מאחורי הקלעים כגון מפיק, עורך ואחרים

 התוכן, השידורים, האינטרנט או העיתונות.  

במקרה ולא מצא צוות בחינה מועמד מתאים או לא הוגשה מועמדות למשרה, וקיים צורך לאייש את 

דו של התאגיד, התאגיד יהיה ראשי לגייס עובד ללא פרסום הודעה המשרה בדחיפות כדי לא לפגוע בתפקי

 לאיתור מועמדים חדשה.  

 

( לחוק, מוצע לקבוע כי מספר העובדים המרבי שעליהם לא תחול חובת  2)ב()52בהתאם לסעיף     5סעיף 

. רזמשרות בחטיבת החדשות עליהן לא תחול חובת המכ   180המועצה קבע  עובדים.    300המכרז לא יעלה על  

עובדים  300מאחר ומשרה אחת יכולה להתחלק בין מספר עובדים, מוצע לקבוע מספר מקסימאלי של 

 במשרות פטורות ממכרז. 

 

לחוק, מוצע כי סגן למנהל הכללי רשאי להציע הצעת עבודה לאדם אשר   53בהתאם לסעיף  6סעיף 

המתאים ביותר למלא את המשרה נמצא מתאים לשמש במשרה בתחום התוכן והיצירה, אם מצא שהוא 

כאמור נוכח כישוריו המיוחדים בתחום הרלוונטי של המשרה, מנימוקים שיירשמו.  בתחום התוכן 

והיצירה קיימים מקרים בהם מחפשים אדם עם תכונה מיוחדת או כישורים ייחודים, מדובר במקרים 

מוצא סרטונים מעניינים ואיכותיים שלא ניתן להשוות בין אנשים, למשל: מנהל בתאגיד גולש באינטרנט ו

שמעלה אדם לא מוכר ואז מחליט מנהל התאגיד להציע לאדם הזה עבודה בתאגיד כי מצא בו יכולת לייצר  

 מוצר ייחודי ומיוחד שמתאים לצרכים של התאגיד. 

 

בדומה לנהוג במדינה ביחס למשרות אמון אישי, חובת המכרז אינה חלה על קבלת עובד למשרת   7סעיף 

אמון. מוצע שהמועצה תקבע את הדרישות המקצועיות והתיאור של משרת אמון אישי. בהתאם לנהוג 

 בשירות המדינה, מוצע לקבוע בסעיף קטן )ב( כי המינוי למשרות אמון יהיה על פי שיקול דעתו של הממונה. 

 

ש מהיר משום שמשרה זמנית הינה משרה המוגבלת מעצם טיבה בזמן, ועל מנת לאפשר איו  8סעיף 

ומיידי למשרה זמנית, מוצע בסעיף קטן )א( כי התאגיד  רשאי למנות, ללא מכרז, לאיוש משרה זמנית עובד  

 תאגיד, במקום או בנוסף למשרה אותו הוא מאייש ערב המינוי האמור. 



 

ככל שמשרה זמנית לא תאויש באמצעות כוח האדם הקיים בתאגיד, מוצע לקבוע בסעיף קטן )ב( הליך  

 לקמן, אשר ישמש הן לגיוס מועמד למשרה זמנית והן למשרת סטודנט. גיוס כד

  

( מוצע לקבוע כי הודעה על המשרה תפורסם באתר האינטרנט של התאגיד ובכל דרך אחרת, 1בפסקה )

ימים או יותר ככל הניתן. בנוסף, ועל מנת להגיע לקהל רחב יותר, מוצע לאפשר לתאגיד לפרסם  7למשך 

 ל דרך שימצא לנכון. את ההודעה כאמור בכ

 

( מוצע כי מספר המועמדים המינימלי העומדים בתנאים הנדרשים למילוי המשרה אשר  2בפסקה )

יוזמנו לראיון יעמוד על שלושה. עוד מוצע כי ככל שפחות משלושה מועמדים אשר עומדים בתנאים 

התאם לכללי מינהל הנדרשים למילוי המשרה יציעו מועמדות למשרה, כל המועמדים יוזמנו לראיון. ב

תקין, מוצע שאמות המידה לבחירת המועמד המתאים ביותר למילוי המשרה ייקבעו טרם בדיקת הצעות 

 המועמדות כאמור.  

 

בהינתן שאיוש משרה זמנית הינו לפרק זמן מוגבל וכי לעיתים יידרש איושה בדחיפות, מוצע לקבוע  

הממונה י פרסום הודעה נוספת לא יביא תועלת,  וכ( כי ככל שלא יימצא מועמד מתאים למשרה,  3בפסקה )

כן,   .ללא צורך להתחיל את כל ההליך מחדש  רשאי לגייס מועמד שעומד בתנאים הנדרשים למילוי המשרה

( כי אם לא יימצא מועמד למשרה סטודנט התאגיד תפורסם הודעה לאיתור  4מוצע לקבוע בפסקה )

 מועמדים חדשה.  

 

 


