
 

( לחוק שירות המדינה )מינויים(,  3)-( ו2א )ב( )15  סעיף לפי  בהתאם לסמכותה של מועצת התאגיד   

ב  ,1959  –"ט  התשי הקבועים  ובשינויים  המחויבים  הציבורי לחוק    54סעיף  בשינויים  השידור 

החליטה המועצה לקבוע כללי השידור הציבורי הישראלי )ייצוג הולם   2014-הישראלי, התשע"ד

 . 2022-בקרב עובדי תאגיד השידור הישראלי(, התשפ"ג

 

 אנו מזמינים את הציבור להעביר הערות לטיוטתפרסום ברשומות, הכללים ל עברתבטרם ה

,  28/11/22ם ימים מיום פרסום הודעה זו, עד ליו  21. הערות ניתן להעביר תוך הכללים להלן

 ornap@kan.org.ilלכתובת דוא"ל: 

 

 טיוטת כללים 
 

 שם הכללים המוצעים  .א

 2022-כללי השידור הציבורי הישראלי )ייצוג הולם בקרב עובדי תאגיד השידור הישראלי(, התשפ"ג

 

 

 מטרת הכללים המוצעים והצורך בהם   .ב

 משמעותו ום ייצוג הולם כדלקבוע הסדרים לפיהם תפקח מועצת התאגיד על קיהינה    ומטרת כללים אל

 . בקרב עובדי תאגיד השידור הישראלי 1959-שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט א לחוק 15בסעיף 

 

 להלן נוסח טיוטת הכללים המוצעים:   .ג
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  ועצת תאגיד השידור הישראלימטיוטת כללים מטעם 

 

 

 (ייצוג הולם בקרב עובדי תאגיד השידור הישראלי)השידור הציבורי הישראלי טיוטת כללי 

 2022-התשפ"ג

לפי     סמכותה  )  א15  סעיףבתוקף  ו2)ב(  )מינויים(, 3)-(  המדינה  שירות  לחוק   )

ובשינויים    –)להלן    1959  –"ט  התשי המחויבים  בשינויים  המינויים(  חוק 

  – )להלן    2014-השידור הציבורי הישראלי, התשע"דלחוק    54סעיף  הקבועים ב

 :קובעת מועצת תאגיד השידור הישראלי כללים אלה (,החוק

  –בכללים אלה   .1 הגדרות

גיוס עובדים תאגיד השידור הישראלי האחראי על  עובד    –אחראי על הגיוס"  "  

 או מי מטעמו; בתאגיד, 

מוגבלות"    אדם"   מוגבלו  הגדרתוכ   –עם  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  ת,  בחוק 

 ;1998-תשנ"ח

 כהגדרתו בחוק המינויים;  –ייצוג הולם" "  

 לחוק;  9מועצת תאגיד השידור הישראלי כמשמעותה בסעיף  –מועצה" "  

 א לחוק המינויים; 15בסעיף   הכמשמעות – "לייצוג הולם תהזכאי הקבוצ"  

 ;( לחוק4) 43כמשמעותה בסעיף   –תכנית עבודה שנתית" "  

עדיפות לזכאים  

 לייצוג הולם

ל  מינויהליך  ב  .2 בתאגיד,עובד  משר  משרה  הדרגים  הכל  עדיפות    ,ובכל  תינתן 

המשתייכים   הולםלקבוצה  למועמדים  לייצוג  בעלי הזכאית  הם  כאשר   ,

 . כישורים דומים לכישורים של מועמדים אחרים

ימסור  .3 עידוד תעסוקה  הגיוס  על  בתאגיד    אחראי  פנויות  משרות  אודות    עמותות שתי  למידע 

 לייצוג הולם. הזכאית קבוצה של  התעסוקה  בעידוד המתמחותלפחות 

של העובדים ום ייצוג הולם  דכלול את יעדי התאגיד לקישנתית תתכנית עבודה    .4 יעד לייצוג הולם 

   . המשתייכים לקבוצה הזכאית לייצוג הולם

בדיקת התאמה  

 למדיניות

שנכללו בתכנית  ום ייצוג הולם  דמועצה תבדוק את התאמת יעדי התאגיד לקיה ב .5

שנתית,   זה    למדיניותעבודה    לסעיף  בהתאם  המועצה  ידי   על  שנקבעהלעניין 

 ;לחוק( 1)11



התאגיד   ה .6 דיווח  ביעדי  עמידה  על  שנתי  חצי  דיווח   למועצה,   ימסור  הכללי  המנהל 

לקידום ייצוג הולם של העובדים המשתייכים לקבוצה הזכאית לייצוג הולם.  

 .שאושרה על ידי המועצה שנקבעו בתכנית עבודה השנתית

   

   

   

   

   

 

 

 ( 20___ ב________ התש_______ )___ ב________ ____

 ]תאריך עברי[ )]תאריך לועזי[(

 ( 3-)חמ _____ 

 

 __________________]חתימה[ 

 גיל עומר 

 יושב ראש מועצת תאגיד השידור הישראלי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ר  ב ס ה י  ר ב  ד

)להלן   2014-( פורסם חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד2014באוגוסט    11)  ביום ט"ו באב התשע"ד

)ז( עד )ט( לחוק שירות המדינה )מינויים(,  -א)א( עד )ג( ו15הוראות סעיף  החיל את    לחוק  54סעיף    החוק(.  –

סעיף    המפורטים בו.שינויים המחויבים ובשינויים  , בתאגידהעל  "חוק המינויים"(    –)להלן    1959-התשי"ט

 לעניין המועצה תקבע כללים,  ( לחוק המינויים אשר חל על התאגיד קובע )בשינויים הנדרשים( כי  3א)ב()15

דרגה או קבוצת דרגות, שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתקבע בה, על    לענייןמשרה או קבוצת משרות או  

הולם, כאשר הם בעלי    מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן

 ו ביחד עם חברת ייעוץ בתחום, גיבש  חטיבות התאגיד, כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

עובדי   בקרב  הולם  ייצוג  לקידום  מפורטת  התאגידתוכנית  ובשידורי  יעדים התאגיד  הוגדרו  היתר,  בין   .

. בהתאם לחובה החוקית הולם, בקרב עובדי התאגידלייצוג הולם של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג  כמותיים  

 , קובעת המועצה כללים אלה. ( לחוק המינויים3א)ב()15שבסעיף 

 

 מוצע לקבוע כמה הגדרות הנדרשות לצורך הכללים המוצעים. 1סעיף 

  תינתן עדיפות  ,המשרות ובכל הדרגותהליך למינוי עובד לתאגיד, בכל מוצע לקבוע כי בכל  2סעיף 

 הערבית, לעולים חדשים, לחרדים ולאתיופים.   אוכלוסייהלבני הלנשים, 

לפחות לשתי פרסם התאגיד  האחראי על הגיוס יעביר את מודעות הדרושים שימוצע כי   3סעיף 

 המקדמות ייצוג הולם. עמותות 

יקבעו   4סעיף  הולם  לייצוג  הזכאית  לקבוצה  המשתייכים  עובדים  קידום  יעדי  כי  לקבוע  מוצע 

 בתכנית עבודה שנתית שחייב מנהל הכללי של התאגיד חייב להגיש למועצה 

שנקבעה גיוון  מוצע להטיל על המועצה חובה לבדוק את התאמת יעדי התאגיד למדיניות   5סעיף 

 .  ( לחוק1)11ל ידי המועצה בהתאם לסעיף ע

הכללי    6סעיף  המנהל  ידי  על  שנה  מידי  שתוגש  השנתית  עבודה  לתכנית  בנוסף  כי  לקבוע  מוצע 

העובדים   של  הולם  ייצוג  לקידום  התאגיד  ביעדי  עמידה  על  שנתי  חצי  דו"ח  למועצה  יוגש  למועצה, 

 המשתייכים לקבוצה זכאית לייצוג הולם.  

 

 

 


