
 

 

 1נושאי משרהלאיתור ובחירת  נוהל

 

עדה של ו בהליך, נושא משרה ייבחר 2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"דל( 1ב())52לסעיף בהתאם 

שאינם חברי מועצה )לעיל , איתור נושאי המשרה הליך  מסדיר את נוהל זה .לאיתור מועמדים, באישור המועצה

 .דיגלתא "(רהנושאי מש" -ולהלן בנוהל זה 

 :ותכללי הוראות .1

ועדת "( החוק" -)להלן  2014-( לחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד1)ב()52בהתאם לסעיף  1.1

 המנהל הכללי ושני נושאי משרה שאינם חברי המועצה, שיבחר המנהל הכללי; תכלול את האיתור

 .ועדת האיתורשקיף מטעמה לוהמועצה תמנה מ 1.2

 .נוסףועדת האיתור רשאית למנות משקיף  1.3

 בשקיפות ובשוויוניות. תפעל דההווע 1.4

 בראיונות המועמדים ובהליכי הבחירה. וכחהיה ניאו מי מטעמו של התאגיד  היועץ המשפטי 1.5

לאותן החלטות האמורות להתקבל תתקבלנה ברוב קולות, פרט החלטותיה של ועדת האיתור  1.6

 בנוהל זה. להלן , כמפורטועדהועל ידי כל חבר מחברי העצמאי באופן 

 .ר עם חברת השמה מתאימה לצורך עבודתהית להתקשרשא דהועוה 1.7

 .מועצת התאגידשל  התובא לאישורלתפקיד  מה/המתאים ת/עמדבדבר המוועדת האיתור החלטת  1.8

 .מנכ"למונה על ידי ההאיתור י מרכז ועדת 1.9

 של התאגיד.נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט  1.10

במקרה  ולו ההוראות המפורטות להלן.יחודרכי פעולתה של ועדת האיתור  ככלל, על סדרי עבודתה 1.11

או לסטות ממנו במהלך גיוס נושא משרה ספציפי, מנכ"ל לשנות נוהל זה  שבו התעורר צורך

תן החלטתה בעניין. יוהמועצה תלמועצה את השינוי המבוקש, אשר ינומק בכתב  התאגיד יציג

 של התאגיד.טרנט בנוהל יפורסם באתר האינ נוישי

 

 : פרסום מודעה .2

ן הנדרשים מ ותנאי הסף את מאפייני המשרה םסרפיוקבע י ,, באישור המועצהלליהכל ההמנ 2.1

   .איונותטרם שלב הרמועמדים לסינון  , במידת הצורך,משושישן יתרונות , וכהמועמדים למשרה

נט של האינטרובאתר לתחום ט ייעודי אינטרנ תר אב, יומיבעיתון  תפרסם מודעה ורועדת האית 2.2

ר תיתן אישורה לקצ אלא אם כן המועצהות, מדוימים להגשת מועי 21קצבו ככלל, יי התאגיד.

 המועד לגבי משרה מסוימת והדבר יקבל ביטוי בפרסום.

 .מפורשותעובדה זו  יןצותוהמשרות מאוישות בזמן הפרסום מידה ב 2.3

 

 2.202011.יבת המועצה מיום  ועודכן ביש 16.4.2019ם אושר בישיבת המועצה מיו 1
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 :מקדמייון מו םינידה, קריטריוגיבוש אמות מ .3

 :עדה ייועד לקביעתשל הווהדיון הראשון  3.1

לצורך החלטה מי , אשר ישמשו של המועמדים איכותי לסינון מקדמיה אמות מיד 3.1.1

להוסיף על היתרונות שנקבעו  נועדו אמות מידה אלה .מהמועמדים יזומנו לראיונות

  למשרה.

ה הפורמאליות רהמשות מעבר לדריש בשלב הראיונות, ת המועמדיםרכהעל קריטריונים 3.1.2

. מהקריטריוניםד אחלכל משקל שיינתן הו שות התפקיד,ק מדרישפורסמו כחל

 . מתיאור התפקיד ומדרישות המשרה מהמשרה,יהיו כאלו הנובעים  טריוניםהקרי

 על רוב חברי הוועדה. יםמוסכמ להיותם ואמות המידה יהקריטריונעל 

דעת  לולשיק פטית, וכן נציגים נוספיםה המשהמחלקדה ונציג מרכז הוועשיכלול את בדיקה צוות  3.2

ועדת . לעמידת המועמדים בתנאי הסףביחס  , יערוך בדיקה"(קההבדי צוות" -להלן ) הוועדה

עדי שאלות לשלוח על פי שיקול דעתו הבל הבדיקה צוותאת  האיתור תהיה רשאית להסמיך

וזאת  ,סף תנאיעמידה ב תור בדברדת האי, טרם החלטת ועמיורשלצורך גיבוש  למועמדים ההבהר

 .למשרהמועמדים תור ייחשפו לרשימת העדת האיברי וחשלי מב

ברי יעביר מרכז הוועדה לכל חלעיל,  3.1כאמור בסעיף ואמות המידה הקריטריונים יעת לאחר קב 3.3

צוות  , ואת רשמיעמדיםעל ידי המוו ועדת האיתור תיק הכולל את המועמדויות והמסמכים שנשלח

של  לאחר עיון בתיק המסמכים .סףתנאי ההמועמדים בכל אחד מת אלת עמידבאשר לש הבדיקה

י הסף, המועמדים אשר בדבר המועמדים אשר עומדים בתנאתחליט  תורעדת האיוכל מועמד, 

 על מנת לקבוע ים בתנאי הסף והמועמדים שיש לפנות אליהם לקבלת הבהרות נוספותאינם עומד

כאמור, את קבעו נשת המידה על בסיס אמו יקבעו, חברי הוועדה  .סףתנאי ההאם עומדים ב

יובהר כי  ב הראיונות.ביותר להתקדם לשלמים ילדעתם הם הראויים והמתארשימת המועמדים ש

ניין זה תנומק ותתועד טת הוועדה לערשאית להחליט כמה מועמדים יופיעו בפניה. החלהוועדה 

 בפרוטוקול. 

י תנאם בעמידת הודעה בדבר אי נאי הסףמדים בתאינם עושעמדים כל המורכז הוועדה ישלח למ 3.4

לטה ן זכות המועמד לערער על ההחודעה, תצויהם. בגוף הבורע ון למשרההסף וסיום הליך המי

וות הבדיקה מענה לערעורים ירוכז על ידי צ ת ההודעה.שליחימים ממועד  5זמן של עד בפרק 

  .ועדת האיתוריאושר על ידי ו

אינם נכללים ברשימת המועמדים  הםיה תשלח הודעה לפ נותהראיו יוזמנו לשלב אלשמועמדים ל

 .שך ההליךרשאית להחליט לזמנם לראיון בהמ יון בשלב זה, אך הוועדהלרא

כרות אישית עם מי מהמועמדים העלולות להעמידו או הי חבר ועדה שמצא כי יש לו זיקה עסקית 3.5

ור ולשאר חברי הוועדה, ויעביר את יודיע על כך מיד ליו"ר ועדת האית במצב של ניגוד עניינים,

שש לניגוד עניינים, או מי מטעמו, אשר יבחן האם מתקיים ח ץ המשפטיהפרטים המלאים ליוע

כרות של חבר ועדה עם מי וינחה את חבר הוועדה כיצד לפעול בנסיבות העניין. יצוין, כי הי

עסקית או חברות אישית עד כדי חשש לניגוד עניינים, אין  המועמדים שאינה מגיעה כדי זיקהמ

 הוועדה.מאותו חבר להשתתף בהרכב בנה כדי למנוע 
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  נותהראיושלב  .4

 3סעיף לתאם בה הרלוונטיים המועמדיםאת לראיון בפני ועדת האיתור זמן י הדועהומרכז  4.1

 .6.1סעיף בהתאם ל ,ומועמדים נוספים, ככל שישנם לעיל

 בפני כל חברי ועדת האיתור.יתקיימו ת וראיונהמובהר כי  4.2

ראש משנקבעו  קריטריוניםה יפ, וזאת על מהמועמדתרשם כל חבר ועדה באופן אישי בראיון י 4.3

 על ידי ועדת האיתור.

כל ציון את המועמדים, תוך מתן נימוקים ל באופן עצמאי קדחברי ועדת האיתור ינד מכל אח 4.4

אפשר להתחקות אחר שיקול דעתו במתן הציונים י, באופן שביחס לכל קריטריון על ידו ןשנית

 .על ידי כל אחד מחברי הוועדה ויתנהוועדה תהא רשאית לערוך דיון בציונים שנור. כאמ

הזכאים להעדפה חשבון את חובת הייצוג ההולם למועמדים בבשלב זה, תיקח הוועדה 

ך ממוצע של ריעם ישכל חברי הוועדה ינקדו את כל המועמדי לאחר .מתקנת, בהתאם לחוק

 עמד.והסופי של המיונים שניתנו על ידי חברי הוועדה, והציון שיתקבל יהווה את הציון כל הצ

שלב הראיון בגין שניתן להם מדים, הציון עדה יכין טבלה מרכזת של שמות המועוהו מרכז 4.5

. מסמך זה גם בשלב זה - לעיל 3.4בסעיף מקדמי כאמור  איכות שהתקיים שלב סינון וככל

 עדה.ועל ידי כל חברי הו םחתיי

של ראיונות  ףועדת האיתור תהיה רשאית להחליט על עריכת סבב נוס, ום שלב הראיונותבת 4.6

 .דהעוהוישיבת טוקול כאמור ונימוקיה ירשמו בפרו "(. החלטהסבב ראיונות שני" -)להלן 

המועמדים במסגרת רכת להע הפרמטריםבמקרה כאמור, תקבע ועדת האיתור מראש את 

בתום סבב הראיונות  מספרית. היהההערכה בסבב הראיונות השני לא ת ראיונות השני.הסבב 

ם ביותר לשמש האיתור דיון ובו תבחר ברוב קולות במועמד המתאי תתקיים ועדהשני, 

, היא תובא בקרב חברי הוועדה דעת מיעוט אשתה כלכ .תהא מנומקתה במשרה. הבחיר

 נומק.בפרוטוקול הוועדה ות

 על ההחלטה ערעור תה וזכובחיר .5

, לעיל 4.5ר בסעיף מוציונם כאעל פי  מועמדיםהכל  לדירוגם ש אתועדה ובסוף ההליך תקבע ה 5.1

 .תאם להחלטה בסבב הראיונות השניבה, שניוככל שהתקיים סבב ראיונות 

ף ודעות בדבר אי בחירתם למשרה. בגוהלכל המועמדים שלא נבחרו למשרה, עדה ישלח ז הוומרכ 5.2

 5תו למשרה, בפרק זמן של עד לעל אי קבהליך האיתור ומועמד לערער על זכות העות תצוין ההוד

 ד שליחת ההודעה.ימים ממוע

בר המלצתה בדאת  המועצהעדה תביא בפני והוך, ככל שהוגשו בהלי ם,לאחר בחינת ערעורי 5.3

  .המועמדיםהמועמד המתאים ביותר מבין כל 

ישור על מועמד שהנו כשיר שני. מועמד כשיר שני כאמור לא יובא לא הוועדה תהא רשאית להכריז 5.4

על ידי ועדת  ככשיר ראשון אשר את המועמד המומלץתלא  המועצה, אלא אם המועצה יבפנ

, או קידאי רצונו בקבלת התפ על עדה יודיעוה שהמועמד המומלץ על ידי הוהאיתור, או במקר

  מינויו.למניעה שתחול 
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 הוראות כלליות .6

בכל  יין למשרהמלהת מדיםלהזמין מוע, בהחלטה מתועדת ומנומקת, ועדת האיתור תהיה רשאית 6.1

 .המשרהבתנאי הסף של  בכפוף לעמידתם ,לפי שיקול דעתה איתורשלב משלבי הליך ה

רורים, הבהרות, השלמת פנות למועמדים לבילראיין ממליצים, לעדת האיתור תהיה רשאית ו 6.2

  על פי שיקול דעתה. "בוכיו בדיקות נוספותלביצוע , מסמכים נוספיםלקבלת דע, מי

ה /יוד/ת שנתגלו לגבאית לפסול מועמדות מועמך תהא ועדת האיתור רשילבי ההלבכל שלב מש 6.3

נתן תיבלבד שו ינםה מתאים/ה לתפקיד בג/היא אינו/האיתור הוא עובדות או מידע שלדעת ועדת

 . רעוערלאותו מועמד/ת זכות 

החלטות ו מגזר הציבוריהליכי קבלת החלטות בדיוני ועדת האיתור יתועדו בפרוטוקולים כנהוג ב 6.4

בפני הוועדה ותיאור עיקרי  המידע שהובא עיקרי סיכוםוך , תיתור תהיינה מנומקותדת האעו

 כל חברי ועדת האיתור. ל ידים ייחתמו עהפרוטוקולי. התנהל, על כל שלביוההליך ש

הנוהל , תהיינה הוראות ת דרושיםמודעלנוסח  זהנוהל תירה ו/או אי התאמה בין ס בכל מקרה של 6.5

 ייבות.גוברות ומח

 

 

 

 ___________________________ - , מר גיל עומרנוסח מאושר על ידי יו"ר המועצה

 ת היו"רחתימ        
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 ריךתא        


