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 לכבוד
 אלדד קובלנץ

 "תאגיד השידור הישראלי –כאן מנכ"ל "
 באמצעות דוא"ל

 

 ,אלדד שלום רב

 ביטול חופשות כפויות של עובדי התאגידהנדון: 

 הציבורי השידור בתאגיד העובדים הוצאת את לאלתר לבטל דחופה בקריאה אלייך פונים אנו

 במקום עובדים מספר הגבלת) החדשות חירום שעת תקנות לאור וזאת, כפויות לחופשות

 בצהרי ישראל ממשלת ידי על שאושרו( החדש הקורונה נגיף התפשטות צמצום לשם עבודה

 .שישי יום

 מחובת מוחרג הציבורי השידור שתאגיד נקבע הממשלה בהחלטת, לך ידוע דאיושו כפי

 שהתאגיד רשותמפו קובע לתקנות (6)ד()2 וסעיף התקנות לפי האדם כוח צמצום

 חשיבות מייחסת ישראל ממשלת כי היא המשמעות. מעובדיו 100% להעסיק להמשיך יוכל

 לו אפשרה ולכן זו קשה בתקופה ישראל לאזרחי ומהימן איכותי ציבורי שידור להמשך רבה

 .הבריאות משרד להנחיות בכפוף כמובןוזאת , מלאה אדם כוח במצבת לפעול

 ביניהם) רבים לעובדים להודיע התאגיד הנהלת של להחלטה הוביל מה ברור לא, כך אם

. לפרקי זמן ארוכים של שבוע ויותר לחופשה יוצאים הם כי החולף בשבוע( כתבים עשרות

, שלעיל ההנחיה סיבת לגבי התאגיד בהנהלת הרלוונטיים הגורמים מול אל לברר כשניסינו

 הייתה אכן אם, ובכן. האוצר במשרד השכר על הממונה בהנחיית נעשה הדבר כי נאמר

 י"ע שאושר התקנות נוסח לאור להתבטל דינה כי ספק אין, השכר על הממונה של כזו הנחיה

  .הממשלה

 תאפשרי, מהבית עבודתם את לבצע שיכולים התאגיד עובדי כל שבו למצב להגיע שיש כמובן

 יצטרכו, עבודתם לצורך התאגיד למתקני להגיע שחייבים העובדים ורק, כן עשותל להם

 אינן שלו וההכנסות המדינה ידי על המתוקצב גוף הינו שהתאגיד נזכיר עוד .זאת לעשות

 משמעותית פגיעה שחווים פרטיים תקשורת לגופי בניגוד) מהמשבר כתוצאה נפגעות

 הוצאתם ידי על התאגיד בעובדי לפגיעה עניינית הצדקה כל אין ולכן(, מפרסומת בהכנסות

, דווקא בתקופה זו שעבודתם נדרשת יותר שלהם החופשה ימי חשבון על, כפויה לחופשה

 .מכל

 פיהן שעל הגוברות ההנחיותמהן  לגבי הפרוצדורלית לשאלה מעבר כי, לסיום להוסיף חשוב

 כאן מדובר( גוברותה הן ישראל ממשלת ידי על שאושרו התקנות כי מחלוקת ואין) לפעול יש

 עולה הציבורי השידור של חשיבותו כי מחלוקת בינינו שאין בטוחיםאנו . מהותית בסוגיה

 השידור תאגיד שבהם הרגעים בדיוק אלה כי לומר וניתן, אלה בימים דווקא מונים עשרות

 אלה בימים כי מחלוקת איןאנו בטוחים ש, כן-כמו. והקמתו קיומו זכות את מממש הציבורי

 

 

 



 ומכופל כפול הינו המסורים העובדים על הנופל והעומס גדל התאגיד עובדי של העבודה היקף

  .שגרהשב םימי לעומת

 מקובלת ולא מובנת לא ומוגבל חסר כ"בסד דווקא עכשיו לפעול שלכם הבחירה, לסיכום

 .הכפויות החופשות מדיניות ביטול על בהקדם להודיע נבקש ולפיכך ,עלינו

  

 בברכה,

 
 

 אלי גרשנקרוין
 ארגון העיתונאים בישראלמנכ"ל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :יםהעתק

 בישראל יו"ר ארגון העיתונאים -יאיר טרצ'יצקי 
 יו"ר הסתדרות עובדי המדינה –אריאל יעקבי 

 יו"ר המועצה, תאגיד השידור הציבורי –גיל עומר 
 סמנכ"לית משאבי אנוש, תאגיד השידור הציבורי –גיתית רוזן אליצור 
 יועצת משפטית, ארגון העיתונאים –עו"ד מורן סבוראי 

  עו"ד שאול אידה

 הסתדרות עובדי המדינה ,מזכיר ארצי


