
 

 

 

 כתב מינוי  

 10.8.2021החלטת המועצה מיום 

 

 :החלטה

–מועצת תאגיד השידור הישראלי "כאן" ממנה בזאת לוועדת בדיקה חיצונית בלתי תלויה )להלן  

 ראש הוועדה ואת חבריה, בהסכמתם, ואלו הם: -"(, את יושבתהוועדה" או "הבדיקה ועדת"

 ראש הוועדה;-יושבת  –כב' שופטת בית המשפט העליון )בדימוס(, אילה פרוקצ'יה  .א

 חבר הוועדה;  -פרקליט המדינה לשעבר  – עו"ד משה לדור  .ב

 חברת הוועדה;  -עורכת וסופרת   –גב' כרמית גיא  .ג

בעקבות  הבדיקה  ועדת  את  ממנה  ש  המועצה  תחקיר  בנוגע    ",הארץ" בעיתון  מו  התפרסכתבות 

, מהן עלה חשש כי אין  בתאגיד  כלפי עובדות ועובדים  הטרדותו השפלות    ,התעמרותלטענות בדבר  

מדובר אך במקרים בודדים )מבלי להפחית מחומרת כל "מקרה נקודתי"(, אלא כי קיימת בתאגיד  

 ."תרבות" של יחס לא מכבד או לא ראוי לעובדים ולעובדות

א .1 המוכרות,  התלונות  את  תבחן  התאגיד  הוועדה  ידי  על  בתלונות  הטיפול  דרך  ת 

 ותוצאותיהן;

הוועדה תהווה כתובת עבור תלונות נוספות ככל שתוגשנה, הן בנושאים של הטרדה מינית,   .2

ולעובדות   לעובדים  אחר  נאות  לא  ליחס  באשר  והן  בעבודה,  התעמרות  של  בנושאים  הן 

 בתאגיד; 

ת הארגונית בתאגיד, ובפרט  הוועדה תבחן את מכלול ההיבטים של יחסי העבודה והתרבו .3

 ענין היחס הראוי והמכבד לעובדים ולעובדות.  

 עניינים אלה הוועדה תבדוק ותגיש המלצות למועצת התאגיד. כל ב .4

ידי   .5 גוף שיש ברשותם מידע על הנושאים שייבדקו על  לפנות כל אדם או  לוועדה רשאים 

 הוועדה. 

לראיין ולקבל כל מידע וכל מסמך רלבנטי,  הוועדה רשאית להזמין כל אדם שתמצא לנכון,   .6

 והכל בכפוף לדין. 

 הוועדה יהיו סגורות.    תקבע את סדרי דיוניה ואופן עבודתה. ישיבות  הוועדה .7

 הוועדה תקבל סיוע ע"י מזכיר/ת ועדה על מנת לתמוך מנהלתית בעבודתה.  .8

ף בצ"מ תקציב: עלות הוועדה ומכלול ההוצאות הקשורות בהליך הבדיקה יתוקצבו מסעי .9

 . 2021בתקציב 

 

שבועות, בכפוף    6-8סוכם כי, בכוונת הוועדה לסיים עבודתה ולמסור דו"ח למועצת התאגיד בתוך  

 להיקף החומר והבדיקה כפי שיתבררו על פי נסיבות העניין.



 

 

 

 

 

עם   בעבר  שעבדו  ועובדות  עובדים  לרבות  התאגיד,  ועובדות  עובדי  לכל  קוראת  התאגיד  מועצת 

ן או באמצעות גורם שלישי, אשר יש להם טענות או מידע כאמור לעיל, לפנות  התאגיד, במישרי

 .  אל ועדת הבדיקה ולהעלות טענותיהם בפניה

 

תרבות  המועצה רואה חשיבות רבה בפניות אלו על מנת לסייע בנקיטת כל צעד שיידרש כדי לוודא כי  

תהיה   בתאגיד  העבודה  שעובדכיחסי  ועובדיזו  הת  ות  גם  כמו  לה התאגיד,  ראויים  עצמו,    אגיד 

בהתאם לנורמות וערכים ההולמים תאגיד ציבורי וכי תתקיים זכותם של עובדות ועובדי התאגיד  

 פסולות. הוגן ונטול תופעות  , לעבוד בתנאים של יחס ענייני, מכבד

 

 החלטה: פה אחד 
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