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 אדם-ועדת כחישיבת  פרוטוקול החלטות
01/2023 

 2023 בינואר 11מיום 

 תשפ"ג בטבת י"ח

 ירושלים

 
 

 :תהמשפטי צתהיועמ"מ 
 מרסיה צוגמןעו"ד 

 
 

 : מזכירת המועצה
 נילי פזגב' 

 
 
 

 סדר יום:
 

 אישור תיקונים קלים בנוהל קידום עובדים שאושר בוועדת כח אדם קודמת .1
 אישור נוהל הגנה משפטית לעובדי התאגיד  .2
 אישור שינויים בנוהל העסקת קרובי משפחה  .3
   העסקת יועצים .4
 עדכון לגבי מודל עבודת טאלנטים, מגישים ובמאים בהפקות .5
 פרס סיגן  .6
 דיווח -מודל עבודה מהבית  .7
 עדכונים בנושאי משאבי אנוש שוטפים .8

 

 
 

 12:00שעת תחילת הישיבה: 
 13:55 ישיבה ננעלה:ה

 

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

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

 גב' קטף מוראד סלאמה )בזום(
  

 
 

 השידור הישראלימר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד 
 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים

 אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש-גב' גיתית רוזן
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 . אישור תיקונים קלים בנוהל קידום עובדים שאושר בוועדת כח אדם קודמת:1

 סמנכ"ל משאבי אנוש הציגה את התיקונים בנוהל והשיבה על שאלותיהם של חברי הוועדה.

 קידום עובדים.  והלהתיקונים בנ הוועדה מאשרת את

 החלטה: פה אחד

 

 העסקת קרובי משפחה . אישור שינויים בנוהל2

 בנוהל והשיבה על שאלותיהם של חברי הוועדה. השינוייםסמנכ"ל משאבי אנוש הציגה את 

  העסקת קרובי משפחה.בנוהל  השינוייםהוועדה מאשרת את 

 החלטה: פה אחד

 

 אישור נוהל הגנה משפטית לעובדי התאגיד . 3

 היועצת המשפטית הציגה את עיקרי הנוהל והשיבה על שאלותיהם של חברי הוועדה.

 הגנה משפטית לעובדי התאגיד. הוועדה מאשרת את נוהל

 החלטה: פה אחד

 

 . עדכון לגבי מודל עבודת טאלנטים, מגישים ובמאים בהפקות4

האוצר  אושר על ידי הממונה על השכר במשרד"א הציגה בפני הוועדה את המודל אשר סמנכ"ל מש 

  התאגיד. מקור שרוכשתאגיד להשתתף בהפקות העובדי המאפשר ל

 הוועדה רשמה לפניה את העדכון. 

 )ללא החלטות(

 

 . פרס סיגן 5

יצירתיות בעשייה רדיופונית ההנהלה דיווחה לוועדה בנוגע לבקשה לפרס שנתי מטעם התאגיד על 

 ., במימון והשתתפות משפחתהז"ל  ע"ש דליה סיגן

 )ללא החלטות(
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 דיווח –. מודל עבודה מהבית 6

. ההנהלה דיווחה לוועדה על מודל העבודה מהבית אשר מנוהל בתאגידסמנכ"ל משאבי אנוש 

 .השיבה על שאלות חברי הוועדה בנושא

   )ללא החלטות(

 

 ותפקידי ליבה המאוישים על ידי לא עובדי תאגיד: יועציםהעסקת . 7

על , הוועדה קיימה דיון בנושא העסקת היועצים  2022באוקטובר    30  בהמשך להחלטת הוועדה מיום

חטיבות המספקים שירותים ל תאגיד וקיבלה דיווח מפורט מההנהלה על כל מצבת היועציםידי ה

 השונות בתאגיד.

אחת לחצי שנה על כללי  דיווח אדם-כחהוועדה ממליצה למועצה להמשיך ולקבל באמצעות ועדת 

 בתאגיד. העסקת היועצים

אשר ביעה תבכל  קביעת גובה מקסימאלי לשכ"טלקה המשפטית לשקול הוועדה ממליצה למח

 חיצוני. עו"ד משרדלטיפול  תמוצא

תעריפון הנהוג בשירות המדינה ת מהחורגאשר    התקשרות עם יועץ בשכרכמו כן, ממליצה הוועדה כי  

 ובאו לאישור מנכ"ל. י

 החלטה: פה אחד

 

 

 

 

_________________ 
 מר יוחנן צנגן                     

 הוועדהיו"ר                                                                                                                                   

 


