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החלטות כחישיבת    פרוטוקול   אדם-ועדת 
01/2022 

 2022בפברואר  20מיום 

 תשפ"ב  י"ט אדר א' 

 ישיבה מקוונת 
 

 : גב' עדי זיידה רשמה
 
 
 

 סדר יום:
 
 השלמת החלטות בנושא מבנה ארגוני חטיבת מדיה בערבית. .1

 .תהליך מוצע לצמצום כוח אדם בעקבות מגבלת שיא כוח אדם .2
 .מקום מינוי ממלאנוהל  .3
 ה.נוהל חופש .4
 . סוגיות הנוגעות לגיבוש הקוד האתי הארגוני – דניאל מילואהיועץ שיחה עם  .5
 
 
 
 
 14:00 עת תחילת הישיבה:ש
 16:07 ישיבה ננעלה:ה

 

 

 

 

 

 מוזמנים: חברי המועצה:
 מר יוחנן צנגן   –יו"ר 

 ששון -פרופ' מנחם בן
 כדורי -גב' מיכל רפאלי

  
 
 

 מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי 
 אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים עו"ד 

 מר ישראל פריד, יועץ בכיר למנכ"ל 
 אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש -גב' גיתית רוזן

 עו"ד מרסיה צוגמן, סגנית בכירה ליועצת המשפטית 
 גב' רויטל גולדברג, מנהלת פיתוח ארגוני ורווחה 

 מר דניאל מילוא, יועץ, חברת א.ד.מ.
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 עדכון סמנכ"לית מש"א 

מש"א   מסמנכ"לית  עדכון  קיבלה  נושאים הוועדה  לירושלים,  בשני  ודוברות  שיווק  מחלק  מעבר   :

 . מדיניות עבודה מהבית בזמן הקורונה

 ללא החלטות.

 

 :החלטות בנושא מבנה ארגוני חטיבת מדיה בערביתהשלמת  .1

 . 2022מפברואר  המדיה בערבית ורק"ע" –הוועדה ערכה דיון במסמך "שינויי מבנה ארגוני 

 :החלטות

 :מכאן, רשת ב' ורק"ע – יותלעניין מבנה יחידות הרדיו והטלוויזיה החדשות (א)

 :כי עדה מבקשתוהו   ,דיוניהההנהלה הציגה את המלצותיה בנדון. כדי שתוכל להשלים את 

 ב'.  מעמד החדשות בערבית בהיררכיה הארגונית לא יהיה נחות מזה של רשת (1)

הנהלה תכין את השרטוט הארגוני התואם את המלצותיה, וכן את חלוקת הסמכויות     (2)

ועדה  ו ועדה. נושאים אלה יועברו לחברי הוהתואמת מבנה זה ותביאם לעיון ואישור ה 

עדה  ותהיינה הערות מהותיות לא יהיה צורך בכינוס נוסף של הובמייל וככל שלא  

 .לעניין זה

 

בערבית  (ב) חדשותית  הלא  הטלוויזיה  מבנה  ההנהלה    –   לעניין  המלצת  את  מקבלת  הוועדה 

שערוץ "מכאן" יהיה כפוף לסמנכ"ל הטלוויזיה כיחידה אוטונומית בדומה למודל הקיים  

 ת". עבור ערוץ "החינוכי

 

הוועדה מבקשת מההנהלה לדווח לה על תוצאות השינוי שנעשה במבנה הארגוני בחלוף חצי   (ג)

 .שנה ממועד החלתו

 . החלטה: פה אחד

 

 :אדם לצמצום כוח אדם בעקבות מגבלת שיא כוח תהליך מוצע  .2

 . 2022מתווה לצמצום" מפברואר  –הוועדה ערכה דיון במסמך "שיא כוח אדם 

 :  החלטה

כ"א  מקבלתהוועדה   (א) לצמצום  ההנהלה  המלצת  בב  ,את  ,  פעילותב  הורדהאמצעות  עיקר 

 .שהוצג במסמךבהתאם לפירוט 

 

החטיבות   (ב) בין  הקיים  היחס  את  ישקפו  שיצומצמו  שהתקנים  מההנהלה  מבקשת  הוועדה 

 מדיה בערבית. ה חטיבת במדיות בעברית לבין 
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בעניין התקדמות תהליך הצמצום בישיבתה הבאה הוועדה מבקשת שההנהלה תעדכן אותה   (ג)

 .בכ"א

 . החלטה: פה אחד

 

 :נוהל מינוי ממלא מקום .3

 "מינוי ממלא מקום". הוועדה דנה בטיוטת נוהל 

 :  החלטה

 הוועדה מאשרת את הנוהל.  

 . החלטה: פה אחד

 

 :חופשהנוהל  .4

 הוועדה דנה בטיוטת נוהל "חופשה".

 :  החלטה

 הוועדה מאשרת את הנוהל.  

 . החלטה: פה אחד

 

 : סוגיות הנוגעות לגיבוש הקוד האתי הארגוני –שיחה עם היועץ דניאל מילוא  .5

 )המנכ"ל, ראש אגף רגולציה ופרוייקטים, והיועעץ הבכיר למנכ"ל עזבו את הדיון(. 

נתנו  הוסיפו ליועץ מידע והיועץ הציג את עצמו ואת סטטוס גיבוש הקוד האתי הארגוני. חברי הוועדה  

 מספר דגשים לראייתם את הנושא. 

 ללא החלטות. 

 

 

 

 

 _________________ 
 יוחנן צנגן                        

 הוועדהיו"ר                                                                                                                                    


