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 אדם-ועדת כחישיבת  פרוטוקול החלטות
02/2022 

 2022 ביולי 28מיום 

 תשפ"ב כ"ט תמוז

 
 

 : גב' עדי זיידהרשמה
 
 
 

 סדר יום:
 
 .גמישות בהעסקת טאלנטים .1
 דיון בנושא שיא כח אדם. .2
 שינויים בנוהל עיסוק נוסף. .3
 .נוהל קבלת מתנות .4
 ם.נוהל קידום עובדים בין דרגי .5
 .דיווח –תרבות ארגונית  .6
 
 
 
 13:00 עת תחילת הישיבה:ש
 14:45 ישיבה ננעלה:ה

 

 

 

 

 

  

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

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

  
 
 

 מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי מ"מ ,גב' טל פרייפלד
 עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים

 אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש-גב' גיתית רוזן
 יועצת המשפטיתמ"מ העו"ד מרסיה צוגמן, 

 מר עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
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 :גמישות בהעסקת טאלנטים .1

 שניעלו  זה , ובכללבנושאנערך דיון מסרה עדכונים בעניין. הציגה את הנושא ו סמנכ"לית מש"א

העסקת טאלנטים ובהפקות של התאגיד,  ,שהם עובדי תאגיד, : העסקת טאלנטיםעיקרייםהיבטים 

 .כפרילנסרים בתאגיד

 :החלטות

גמישות בהעסקת  –הוועדה מאמצת את הצעות ההנהלה שהוצגו במסמך "מצע לדיון  (א)

מקרים שאינם כפופים לאישורו של הממונה על השכר יבחנו לגופו   .11.7.22טאלנטים" מיום  

 של עניין.

 הוועדה מציעה להנהלה למנות רפרנט שיפעול לשימור טאלנטים בתאגיד. (ב)

 

 :דיון בנושא שיא כח אדם .2

 הוועדה שמעה מסמנכ"לית מש"א ומסמנכ"ל כספים ותפעול בנושא, ונערך דיון.

 :החלטות

ההנהלה תערוך פגישת הכנה נוספת לקראת הפגישה עם אגף תקציבים, על מנת לדון בהצעות  (א)

ההנהלה  –שהועלו במסגרת הדיון בוועדה. ככל וידרשו פעולות נוספות הנוגעות לתקינה 

 תעדכן את הוועדה.

, ובתיאום עם יש להעלות את הנושא לדיון במועצת התאגיד לקראת מינויו של מנכ"ל חדש (ב)

 יו"ר המועצה.

 

 :קבלת מתנות איסור נוהל .3

 ., והשיבו על שאלות חברי הוועדה  וסמנכ"לית מש"א הציגו את עיקרי הנוהלמ"מ היועצת המשפטית  

 :החלטות

 קבלת מתנות. איסורהוועדה אישרה את נוהל  (א)

 הוועדה מבקשת שהנוהל המעודכן יועבר לידיעת חברי המועצה. (ב)

 

 :םנוהל קידום עובדים בין דרגי .4

 סמנכ"לית מש"א הציגה את עיקרי הנוהל והשיבה על שאלות חברי הוועדה.

 :ההחלט

 הוועדה אישרה את נוהל קידום עובדים בין דרגים.
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 :שינויים בנוהל עיסוק נוסף .5

 : החלטה

 את העדכונים לנוהל עיסוק נוסף. אישרההוועדה 

 

 :טאלנטים ובכירים –דיווח על שעות נוכחות הצעת ההנהלה בנושא  .6

 הצעת ההנהלה בנושא, וציינה כי היא כפופה לאישור הממונה על השכר.סמנכ"לית מש"א הציגה את  

 :החלטה

ובכירים יתבצע דיווח נוכחות פעם ביום,  הצעת ההנהלה כי בתפקידי טאלנטים את אישרההוועדה 

 . ולא ידרשו דיווחי כניסה ויציאה

 

 :דיווח –תרבות ארגונית  .7

 הוועדה שמעה דיווח בנושא מסמנכ"לית מש"א, ונערך דיון.

 הוועדה רשמה לפניה את הדיווח. ללא החלטות.

 

 

 

 

_________________ 
 יוחנן צנגןמר                      

 הוועדהיו"ר                                                                                                                                   


