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ל תנאי המופנה אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו צו ע

 :אם רצונם בכך, טעם

 מועצת הרשות "–להלן ( 1' משיבה מס ה- הלמועצת הרשות השניה לרדיו ולטלוויזייורה מדוע לא  .1

חברת החדשות הישראלית להימנע ממינוי דירקטורים חדשים למועצת המנהלים של ") השניה

ל קבוע לחברת " עד להשלמת הליך מינוי מנכ,")חברת החדשות "– להלן (4'  המשיבה מס- מ"בע

 .החדשות

חברת מועצת המנהלים של  כדירקטורים ב6- ו5' מדוע לא יקבע כי כהונתם של המשיבים מס .2

ל קבוע לחברת "מינוי מנכ עד להשלמת הליך ,לא תסתיים ובמידת הצורך תוארךהחדשות 

 .מ"החדשות הישראלית בע

הרשות חוק קיום תכליות  לנקוט בכל הצעדים הנדרשים לשם 3- ו2'  מסיםמשיבהמדוע לא יחייבו  .3

מניעת ובמיוחד הבטחת ") חוק הרשות השניה "–להלן ( 1990-ן"תש, השניה לטלויזיה ורדיו

  מאידך גיסאתבזכייניוהשליטה בעלי של מחד גיסא וחברי מועצת הרשות השניה של התערבות 

 מועצת המנהלים של חברתועצמאות אי תלות שמירת , ל חברת החדשות"בהליך מינוי מנכ

 .עצמאות ואי תלות תוכן שידורי החדשות של חברת החדשותשמירת החדשות ו

 התערבות) או תוצאתה( להימנע מכל פעולה שתכליתה ,1 ' מסאת המשיבהמדוע לא יחייב  .4

ל חברת "נכ חברת החדשות והליך מינוי ממועצת המנהלים שלעבודת , פעילות חברת החדשותב

 .החדשות

 דחוףהעתירה לדיון ת עלמתן צו ביניים ולקביבקשה נימוקים ל

ר מועצת "אותו הכתיבה יו ( מאדמפאת דחיפות העניין ולוח הזמנים הקצר, בית המשפט הנכבד מתבקש

' שמועצת הרשות השניה עומדת לדון ביום אלהורות על דיון דחוף בעתירה זו מאחר , )הרשות השניה

 .צת המנהלים של חברת החדשותוע במינוי שלושה דירקטורים מטעם הציבור למ,2007 במאי 27, הקרוב

מתבקש בית המשפט הנכבד לדון בה , רק מחמת לוח הזמנים, ועל מנת שלא תסוכל מטרת העתירה, לפיכך

 וכן להורות בצו ביניים כי לא יעשה כל שינוי בהרכב מועצת המנהלים של חברת שיאפשר הכרעהבמועד 

 בהיות שינוי כאמור בעל אופי בלתי –חדשות עד למועד הדיון או כל מועד אחר שבית המשפט ימצא לנכון ה

 .ל חברת החדשות"הפיך ובעל השפעה מהותית על הליך בחירת מנכ

 :ואלו נימוקי העתירה

  מהות העתירה בקליפת אגוז–כללי  .א

 - הרכב דירקטוריון חברת החדשות  מנסה לשנות את,נורית דאבוש' גב, ר מועצת הרשות השניה"יו .1

ל מהלך זה מהווה הפרה בוטה ש. ל חברת החדשות מצוי בעיצומו"עת תהליך חיפוש ומינוי מנכ

עצמאות ואי תלות שנועדו להבטיח את עצמאות חברת החדשות ואת הרשות השניה חוק תכליות 

 .תוכן שידורי החדשות של חברת החדשות

ל הבא של "ניסיון פסול להשפיע על זהותו של המנכ ר כבד בדבמהלך האמור גם מעורר יותר מחששה .2

 חברת החדשות לשם קידום מועצת המנהלים של תוך ניסיון פסול לשנות את הרכב –חברת החדשות 

 וזאת גם תוך מעורבות בוטה של בעלי שליטה –ל חברת החדשות "רפי גינת לתפקיד מנכמר מינויו של 

 ".רשת"-ו" קשת"בשתי זכייניות הערץ השני 
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מועצת הרשות השניה חורגת מתפקידה כפי שנקבע ותוחם במסגרת חוק הרשות השניה ומתערבת  .3

 .ל חברת החדשות"מהותית ונקודתית בהליך המינוי של מנכאסורה התערבות 

 העותרים .ב

ו של חוק יתוהמבקשים להבטיח את קיום תכליהעותרים הינם חברי כנסת מכהנים ממפלגות שונות  .4

 .2ת התוכן של שידורי חדשות ערוץ יה ואת עצמאות ואי תלוהרשות השנ

ר מועצת הרשות השניה לביצוע מהלכים שתכליתם ותוצאתם "העותרים ראו כיצד באחרונה פעלה יו .5

 לשם שינויו לצורך הליך בחירת –לים של חברת החדשות ת בוטה בהרכב מועצת המנהובא התערהי

 .ל הבא של חברת החדשות"ת המנכ ובכך להשפיע על זהו–ל חברת החדשות "מנכ

נוכח פעולות מועצת הרשות העותרים החליטו ,  בעניין זה3- ו2' ר פעולה מצד המשיבים מסדובהעלכן  .6

לפנות לבית משפט נכבד זה על מנת שיעניק סעד כנגד הניסיון הפסול לשנות את הרכב השניה 

 . קבוע לחברת החדשותל"דירקטוריון חברת החדשות בעיצומו של הליך איתור ומינוי מנכ

 המשיבים .ג

היא מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו המופקדת על פי חוק הרשות השניה על  – 1'  מסההמשיב .7

, הבידור והמידע בנושאי מדיניות, החינוך, וזאת בתחומי הלימוד, קיום שידורים ופיקוח עליהם

 . אמנות וספורט, מדע, ותברת, קשמ, כלכלה, חברה

האמור ) רגולטור(ת השניה פועלת בכל הקשור לערוץ השני ולחברת החדשות כגוף מפקח מועצת הרשו .8

מחד לשקוד ולפעול לשם קיום ואכיפת תכליות והוראות חוק הרשות השניה ומאידך להימנע 

 חוק הרשות 2003מטעם זה שונה בשנת . מהתערבות אסורה בפעילות חברת החדשות ותוכן שידוריה

 הובהר כי חברי מועצת הרשות –חברת החדשות  וביןה ברורה בין הרשות השניה כך שנוצרה הפרד

ר "ל הרשות השניה לא יהיה עוד יו"השניה לא יהיו חברים בדירקטוריון חברת החדשות ומנכ

 ) לחוק הרשות השניה67 סעיף' ר(ירקטוריון חברת החדשות ד

 לחוק 139ם להוראת סעיף  הוא השר הממונה על ביצועו של חוק הרשות השניה בהתא2' המשיב מס .9

המיוחדות בחוק הרשות השניה ובמסגרת סמכותו זו הוא אמור לשקוד גם על קיום ואכיפת התכליות 

 .ל חברת החדשות"לחברת החדשות ולמנכ

 המדינה ורשויות ציבוריות מופקד על שמירת ואכיפת שלטון החוק בכלל ועל רשויות 3' המשיב מס .10

 בתור שכזה עמדתו וחוות דעתו בשאלה שבמשפט –ורגנים שלה  ובכלל זה הרשות השניה והאבפרט

 .ל על פי דיןועמחייבת את הרשות השניה כגוף ציבורי הפ

' לפרק ד' סימן ד היא חברת החדשות של הערוץ השני שפעילותה הוסדרה במסגרת 4'  המסההמשיב .11

, ן המשפט הציבורימהותי עליו חלות נורמות גם מ-חברת החדשות הינה גוף דו.  השניהתלחוק הרשו

מהוראות חוק הרשות השניה המסדירות היבטים שונים של פעילות חברת , בין היתר, כעולה

 .ל שלה"הרכב מועצת המנהלים שלה ודרך מינוי המנכ, החדשות

. ר מועצת המנהלים"הינו נציג ציבור במועצת המנהלים של חברת החדשות ומכהן כיו 5'  מסהמשיב .12

, ל" כיהן כמפקד גלי צה5' המשיב מס. קשורת ותיק ועתיר ניסיון והישגים הינו איש ת5' המשיב מס

'  תקופת כהותנו של המשיב מס.ל רשות השידור וכן היה חבר בוועדות שעסקו בשידור הציבורי"כמנכ
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 לאחר שלוש – כחבר מועצת המנהלים של חברת החדשות אמורה להסתיים בסוף חודש מאי הקרוב 5

 .שנות כהונה

 הינה עורכת 6' המשיבה מס.  הינה נציג ציבור במועצת המנהלים של חברת החדשות6' המשיבה מס .13

 כחברת מועצת המנהלים של חברת החדשות 6' תקופת כהונתה של המשיבה מס. דין במקצועה

 . לאחר שלוש שנות כהונה–אמורה להסתיים בסוף חודש מאי הקרוב 

הועדה ידי על מוצעים הם , ככל הידוע –העתירה צורפו כמי שעלולים להיפגע מן  8- ו7' המשיבים מס .14

להתמנות כנציגי ציבור במועצת המנהלים של חברת , למינוי דירקטורים של מועצת הרשות השניה

 כיהן 8' המשיב מס. בתפקידים שונים בשירות החוץכחבר כנסת ו כיהן בעבר 7' המשיב מס. החדשות

 .ווחהל משרד העבודה והר" החברה למתנסים וכמנכל"ככמנ

ל חברת "צורף כמי שעלול להיפגע מן העתירה והינו אחד המועמדים לתפקיד מנכ, 9' המשיב מס .15

 בעבר כעורך העיתון ושימש "כולבוטק"עורך ומפיק את התוכנית , כמו כן הוא מגיש. החדשות

 ."ידיעות אחרונות"

חדשות הם אלו שעל פי ת בחברת הנציגי המשיבו.  הן שתי זכייניות הערוץ השני11- ו10' המשיבות מס .16

 מחברי מועצת 75% – ברוב המיוחד הנדרש –ל חברת החדשות "המלצתם אמור להתמנות מנכ

 .המנהלים של חברת החדשות

 המסגרת העובדתית

 חברת החדשות של הערוץ השני .ד

חברת החדשות של הערוץ השני נועדה להיות כלי תקשורת חדשותי אשר במסגרתו תהיה הפרדה  .17

 לבין האינטרס הציבורי החיוני בתוכן חדשותי תהזיכיונורכושי של בעלי -ינטרס הכלכליברורה בין הא

תלוי ומנותק מן האינטרסים הכלכליים או האישיים של בעלי -בלתי, עצמאי, מדויק, מהימן

 . עניין בהם או בעליתהזיכיונו

חוק  ל64עיף במסגרת ס, והאופן בו תפעל חברת החדשות, המחוקק קבע ברורות את הדרך, בהתאם .18

 :הרשות השניה

 מהימנות שידורי החדשות"

ישוקפו בהם  ולא, מהימנים ומאוזנים, דשות תקיים שידורי חדשות מדוייקיםחה תרבח. 64

 ".עובדיה ובעלי מניותיה, עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהלי החברה

הזכיינים כיום  (תיונוהזיכהמחוקק אף יצר הפרדה ברורה בין הבעלות והאינטרס הכלכלי של בעלי  .19

חברת באמצעות המבנה הייחודי של , תלות התוכן החדשותי-לבין עצמאות ואי") רשת"-ו" קשת"

 :) לחוק הרשות השניה68- ו67סעיפים ' ר(החדשות 

ממניות חברת  40%נקבע כי לרשות השניה יהיו : הון המניות של חברת החדשות �

 יהיו תהזיכיונוולבעלי  של החברהויות הצבעה באסיפה הכללית זכת נוהחדשות המק

ויות הצבעה באסיפה הכללית של החברה זכת נוממניות חברת החדשות המק 60%

ומלוא המניות המקנות זכויות לקבלת רווחים ולהשתתפות ביתרת נכסיה של חברת 

 ;)הוקהחדשות בזמן פיר
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ות בדירקטוריון מיוצג האינטרס הציבורי באמצע: הרכב דירקטוריון חברת החדשות �

ר " מן הדירקטורים המתמנים על ידי הרשות השניה ומתוכם מתמנה יו2/5

 ;הדירקטוריון

משמש עורך ראשי של ל חברת החדשות "מנכ: תוכן תפקידו -ל חברת החדשות "מנכ �

 ;שידורי החדשות

ייבחר ברוב של שבעים ל חברת החדשות "מנכ: הליך מינויו -ל חברת החדשות "מנכ �

 ;עצת המנהליםוחמישה אחוזים מחברי מו

 תהזיכיונוהמחוקק השכיל לבנות מבנה ייחודי של חברה פרטית שמלוא זכויות ההון בה בידי בעלי  .20

ל "את מינוי מנכ שמונע באופן . לבין הרשות השניהתהזיכיונואך זכויות ההצבעה בה חולקו בין בעלי 

מועצת המנהלים נדרשים בשכן נציגי הציבור , תהזיכיונוחברת החדשות אשר זהותו תוכתב בידי בעלי 

מיעוט " בבחינת – הדרוש למינויו ולפיכך לציבור יש בפועל זכות וטוהמיוחס הרוב לצורך יצירת 

אשר יהיה שלוח ישיר של בעלי חסם לכאורה יעיל מפני מינויו של אדם מצב שנועד להוות . "חוסם

 .הזכיינים-ההון

ל חברת החדשות אינו רק "בדה כי מנכחשדנות סטטוטורית וזהירות יתר אשר נדרשות מתוקף העו .21

 מעצמאות תמנהל תפעולי אלא עורך ראשי של התכנים העיתונאיים המשודרים וככזה עליו ליהנו

ולו רק בשל העובדה שהתכנים העיתונאיים המשודרים נוגעים מעת לעת , עיתונאית בלתי מעורערת

, השפעה, נם אנשים בעלי מעמדאשר הי, עצמם) או בעלי שליטה או עניין בהם (תלבעלי הזיכיונו

 .ושליטה בעסקים רבים ונרחבים נוספים במשק

לבין ) רגולציה( לה העניק את תפקידי הפיקוח –יצר הפרדה בין הרשות השניה הוסיף והמחוקק  .22

 .ל חברת החדשות" שניתנו בידי מועצת המנהלים ומנכ–תפקידי ניהול וביצוע 

 עת יצר חיץ ברור בין תפקידי הפיקוח –רורה ונחרצת  הביע המחוקק את עמדתו בצורה ב2003בשנת  .23

שקבעו עד ) ב(-ו) א(67 הוראות סעיפים שונו במועד זה – שבידי הרשות השניה לבין ניהול וביצוע –

 :אותו מועד כך

מועצת המנהלים של חברת החדשות תהיה מורכבת מנציגים של הרשות  )א( .67"

לפי חלקם היחסי במניות ,  לשידור טלויזיהלי הזכיונותבע שתמנה המועצה ומנציגים של

ובלבד שבעלי הזכיונות לא ימנו למועצת המנהלים יותר משני , ההצבעה של חברת החדשות

נציגים שקבעו מי שמחזיקים באמצעי שליטה הן בבעל הזכיון והן בתאגיד שהוא עתון 

 ).4)(ב(41כמשמעותו בסעיף 

 ". יהיה מנהל הרשות2 של ערוץ ראש מועצת המנהלים של חברת החדשות-יושב )ב(

 כחברים במועצת יכהנודהיינו עד אותו מועד לא הייתה מניעה חוקית שחברי מועצת הרשות השניה 

 .ר מועצת המנהלים של חברת החדשות"ל הרשות השניה כיהן כיו"המנהלים של חברת החדשות ומנכ

בין הרשות השניה לחברת בכך הבהיר המחוקק את עמדתו בדבר הצורך החיוני ליצור חיץ ברור  .24

 .החדשות
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 הרקע העובדתי .ה

המהלכים שיתוארו להלן מביאות למסקנה כי אין מדובר בשורת מהלכים  הנסיבות האופפות את .25

 חברת מועצת המנהלים של התערבות אסורה בהרכב – כי אם במהלכים שתכליתם אחת –תמימה 

המהווה מכשלה לקידום היעד המבוקש ) ימר יצחק לבנ (מועצת המנהליםר " תוך סילוק יו–החדשות 

מינוי פסול ואסור שלא עומד בתכליות חוק . ל חברת החדשות" מינויו של מר גינת לתפקיד מנכ–

 .הרשות השניה

ל חברת "מר שלום קיטל מתפקידו כמנכ, 2007מאי בראשית חודש  שנים בתפקיד פרש 12לאחר  .26

 .החדשות

החליטה מועצת המנהלים ,  מר קיטל מתפקידוידועה שלו ה לקראת פרישת,2007 בינואר 23בתאריך  .27

של חברת החדשות על הקמת ועדת איתור שתאתר מועמדים ראויים ותגיש למועצת המנהלים את 

יוחנן צנגן " רשת"ל "מנכ, ה יצחק לבני"רחל בן ארי וה' גב כחברי ועדת האיתור מונו .חוות דעתה

 .אבי ניר" קשת"ל "ומנכ

בהן ראיינה שורה ארוכה של , 2007 ופברואר ינוארפר ישיבות בחודשים ועדת האיתור קיימה מס .28

 .ל חברת החדשות"מועמדים לתפקיד מנכ

הינו אחד מבין ") כולבוטק"מגיש ועורך תכנית , עורך ידיעות אחרונות לשעבר(מר רפי גינת  .29

 .המועמדים שמועמדותם נבחנה בפני ועדת האיתור

 מועצת המנהלים של נחרצת של שני נציגי הציבור חברי זכתה להתנגדות של מר גינת מועמדותו  .30

 על רקע מספר -רחל בן ארי ' וגב) ר הדירקטוריון"המכהן כיו(מר יצחק לבני : חברת החדשות

חברות אישית קרובה וארוכת שנים עם מר , חוסר התאמה מהותי לתפקיד: שיקולים כבדי משקל

 קרבה גם למר מוזי ורטהיים אחד מבעלי הענייןו )"רשת"ל עניין בעקיפין בזכיינית בע(סמי עופר 

עריכת , ל חברת החדשות לבין הגשת"וניגוד העניינים הבוטה בין תפקיד מנכ )"קשת"בזכיינית 

 ".כולבוטק"תכנית ) ככל הנראה באמצעות חברה בשליטתו(והפקת 

לה גם כדי הפרת  טענות כבדות משקל לגבי התנהלות לקויה העוהועלויש לציין עוד כי כנגד מר גינת  .31

תביעה בבית הדין במסגרת שהוגש   תצהירו של מר ניר בכררתכללי האתיקה העיתונאית במסג

ר זה כיהן  כאש–ידי מר גינת  שפוטר על" שבעה ימים" מוסף ך עור–  האזורי לעבודה בתל אביב

 ".ידיעות אחרונות"כעורך הראשי של עיתון 

 ."א"זו ומסומן באות  הנפרד של עתירף כחלק בלתי  מצורתצהירו של ניר בכרהעתק 

לאחר  – אך ממשיך לעמוד על האמור בתצהירו ואף התראיין על כך –מר בכר משך אמנם את תביעתו  .32

 .2007 במרץ 15  בתאריך"תיק תקשורת" במסגרת התוכנית – משיכת התביעה

 ."ב"אות זו ומסומן ב הף כחלק בלתי נפרד של עתירמצור Wallaפרסום על הראיון באתר העתק 
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לבין בעל מר , אך בימים האחרונים נתפרסמה ידיעה באשר לפגישה שנתקיימה בין ראש הממשלה .33

 פיצוי על השבת מניות מר עופר ומר רפי גינת בעניין) "רשת"בעל עניין בעקיפין בזכיינית (סמי עופר 

 .מ"בבית הזיקוק לנפט בע

 ."ג"זו ומסומן באות  השל עתירף כחלק בלתי נפרד מצור NFCפרסום על הראיון באתר העתק 

 , הן עקב חברות אישית עם בעלי שליטה בזכייניות והן עקב היותו עורך-ניגוד העניינים של מר גינת  .34

 הינו עילת פסילה –ל חברת החדשות " בהקשר של תפקיד מנכ,"כולבוטק"מפיק ומגיש של תוכנית 

 העוסקת –לחוק הרשות השניה ) ג(67ל חברת החדשות והשווה הוראת סעיף "מלכהן בתפקיד מנכ

 :בפסלות חבר מועצת המנהלים מטעם הציבור

 :לא ימונה כדירקטור מטעם הרשות )ג("

 ;)א(9מי שמתקיים בו אחד מהסייגים המנויים בסעיף  )1(

 ;מי שהוא חבר המועצה )2(

 ענין למי שהוא בעל, לבעל זיכיון, לרבות כעובד,  או אחרתכלכלית, מי שיש לו זיקה אישית )3(

בתאגיד שהוא בעל זיכיון וכן למי שמחזיק במישרין בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בבעל 

 בעל זיכיון לפי חוק זה וכן בעל רישיון לשידורים לפי חוק –" בעל זיכיון", לענין זה; זיכיון כאמור

 ;התקשורת

 ".חברת החדשותמי שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור ב )4(

 .)ב. ג–ההדגשה לא במקור (

ל חברת "גם על פסלות מלכהן בתפקיד מנכ) mutatis mutandis(האמור חל בשינויים המחויבים 

לחוק ) ג(68סעיף '  ר– כעורך ראשי של שידורי החדשות, בנוסף לשאר תפקידיו המשמש –החדשות 

 .הרשות השניה

 בו נחשף –" קשת"אחד מבעלי העניין בזכיינית טהיים מקרה אחד מצד מר מוזי ורניתן להצביע על  .35

 עת הופעלו לחצים כבדים –" ישראייר"בפרשת ניסיון בוטה להתערבות בתכנים ולמניעת פרסום 

 מינויו של מר .אילנה דיין' של גב" עובדה"בתוכנית " ישראייר"ביותר למנוע שידור תחקיר על חברת 

ל חברת החדשות מעצים חשש להישנות תופעות "קיד מנכלתפ) גם בגין קרבתו למר ורטהיים(גינת 

 . כלי תקשורת רב עוצמה וחיוני בתחום החדשותי– אלה בחברת החדשות

 בין היתר עקב חוסר הסכמה בין חברי הוועדה לגבי –ועדת האיתור טרם סיימה את עבודתה  .36

ו בהבאת מספר  יצחק לבני ורחל בן ארי תמכ–שניים מחברי ועדת האיתור . המועמדים המוצעים

 .מועמדים והתנגדו כאמור נחרצות למועמדות מר גינת

עמד הנושא , 2007 באפריל 19 שהתקיימה בתאריך  המנהלים האחרונהמועצת של על סדר יומה .37

 –  כל מועמדהמליצו על אך חברי מועצת המנהלים מטעם הזכיינים לא –" ל לחברת החדשות"מנכ"

הרשות השניה  בנקיטת דרך זו ותוך ידיעה כי כהונת שני נציגי לחוק ) א(68 כנדרש על פי הוראת סעיף

 . יצרו מצב בו המיעוט החוסם למינויו של מר גינת יעלם–הציבור תפקע זמן סמוך לאחר מכן 

לא ישנו אלה  אזהרה מפורשת לנציגי הציבור כי אם בבחינת,  בעניין זההעבירו מסר ברור בעשותם כן
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ל חברת החדשות "גינת תפקע כהונתם קודם סיום הליך בחירת מנכמר את עמדתם בנושא מינויו של 

 .לא תוארךו

' ר( מחברי דירקטוריון חברת החדשות 75%ל חברת החדשות טעון רוב מיוחס של "מינוי מנככאמור  .38

תשעה חברים בדירקטוריון מתוכם שלושה נציגי ( במצב הקיים –)  לחוק הרשות השניה68סעיף 

 התנגדות שניים מחברי הדירקטוריון –חברת החדשות  היועץ המשפטי שלועל פי חוות דעת ) ציבור

 .ל"תמנע מינוי מנכ

 ועדת האיתור טרם סיימה את עבודתה .ו

ל חברת "דירקטוריון חברת החדשות מינה ועדת איתור לשם בחינת והבאת מועמדים לתפקיד מנכ .39

" קשת"ל "יוחנן צנגן ומנכ" רשת"ל "מנכ, ה יצחק לבני"רחל בן ארי וה'  חברים גבה בוועד–החדשות 

 .הועדה קיימה מספר ישיבות וטרם סיימה עבודתהכאמור . אבי ניר

 ל חברת החדשות" קיום מיעוט חוסם לבחירת גינת כמנכ–המצב הקיים  .ז

קיים מיעוט חוסם המתנגד למינוי גינת  במועצת המנהלים בהרכבה הנוכחי –במצב הקיים היום  .40

) יצחק לבני ורחל בן ארי( שניים – הדירקטורים המכהנים 9 מתוך – ל חברת החדשות"לתפקיד מנכ

יצוין כי על פי חוות דעת היועץ . ל"משמעי את התנגדותם למינוי גינת לתפקיד המנכ-הביעו באופן חד

 מתוכם במינוי 7כה של  תמי– דירקטורים 9המשפטי של חברת החדשות במצב בו מכהנים בפועל 

ל כדי למנוע את " מתוכם למינוי מנכ2 די בהתנגדות – במילים אחרות –אינה מספקת  הל החבר"מנכ

 . לחוק הרשות השניה68מינויו בהתאם להוראת סעיף 

 ביטול המיעוט חוסם –) לבנייצחק לאחר החלפת (המצב החדש  -" המרוץהחלפת סוסים באמצע " .ח

 ל חברת החדשות"לבחירת גינת כמנכ

ורחל בן ארי , דב גולדברגר, יהודה לנקרי: שה דירקטוריםיה מבקשת למנות שלומועצת הרשות השנ .41

 .יצחק לבני ורחל בן ארי: חלף שני הדירקטורים שמינוים אמור להסתיים בסוף החודש

 3 ולשם השגת רוב חוסם ידרשו – דירקטורים 10 החברה מועצת המנהליםמנה במצב דברים זה ת .42

בנקודת זמן  משנה את המצב הקיים –רה הוצאת יצחק לבני מדירקטוריון החב. דירקטורים לפחות

המהלך מעורר יותר מחשד בניסיון לפורר ולמנוע את המיעוט החוסם המתנגד כדין  –רגישה וחיונית 

 .ל חברת החדשות"למינוי רפי גינת לתפקיד מנכ

 מתערבת מועצת הרשות השניה התערבות בוטה ואסורה בהרכב דירקטוריון –בפעולתה האמורה  .43

 .ל חברת החדשות"מינוי מנכ:  וחיונידי להשפיע ולהכתיב החלטה בעניין ספציפיחברת החדשות כ

משהסתיימה תקופת הכהונה בת שלוש השנים של שני הדירקטורים  כי עשויה לעלות טענה כי יצוין .44

לא ניתן להאריך את כהונת שני , יצחק לבני ורחל בן ארי: שמינוים אמור להסתיים בסוף החודש

לחוק ) ה(67הוראת סעיף ' ר(שלוש שנים :  קרים אלא לתקופת כהונה מלאההדירקטורים הקיימי

 אין לטענה זו אחיזה מוצקה לא בחוק ואל בפרשנות המתבקשת בנסיבות המיוחדות –) הרשות השניה

 עד סמוך למועד –ל חברת החדשות " במיוחד עת פעלו נציגי הזכיינים להשהיית בחירת מנכ–שנוצרו 

צוין כי ככל הידוע בעבר הוארכו כהונות חברי מועצת המנהלים לתקופות  י.תום הכהונה כאמור

 .קצרות משלוש שנים
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הייתה אמורה לוודא ולאכוף את שמירת וקיום תכליותיו החיוניות ש הרשות השניה –בנסיבות אלו  .45

מועצת  רר הרשות השניה להביא לאישו"דת יו תחת זאת עומ– הרשות השניהוהמיוחדות של חוק 

 וזאת על מנת להשפיע במישרין על –ניה הצעה שלא להאריך את כהונתו של מר לבני הרשות הש

 .ל חברת החדשות"תהליך ותוכן בחירת מנכ

להאריך את  אמיתי וכנהבאופן ר הרשות וממילא מועצת הרשות השניה לא שקלו "מסתבר כי יו .46

 זאת עת –ציג ציבור אחר ר הרשות למנות במקום מר לבני נ" תחת זאת מציעה יו–מינויו של מר לבני 

 כאשר מר לבני כבר גילה דעתו בדבר התנגדותו –ל חברת החדשות מצוי בעיצומו "הליך מינוי מנכ

 .ל חברת החדשות"העניינית למינוי מר גינת כמנכ

הפסול של הרכב דירקטוריון חברת החדשות וסילוק מר לבני כדי לסלול את הדרך למינויו " סידור" .47

 עולים –וחדשותיים  שמש גם עורך ראשי לתכנים עיתונאייםכאמור מל אשר "כמר גינת לתפקיד המנ

כדי הפעלת שיקולים זרים בוטים והפרת חובת האמון שחבה מועצת הרשות השניה לציבור ולשמירת 

 .עצמאות התוכן החדשותי של שידורי חברת החדשות

 3-1' פניות העותרים למשיבים מס . ט

את  עימו על מנת לפרט בפניו ושוחחה שר התקשורת – 2' למשיב מס1' פנתה העותרת מסלפני כחודש  .48

יפת חוק הרשות השניה ותכליותיו ולשכנעו לפעול לשם אכ הפסולההחששות הכבדים בדבר התנהלות 

 האם ננקטו צעדים כלשהם על 1' לא ידוע לעותרת מס. ומניעת מהלכים החותרים תחת אושיות החוק

 .זו שיחה בעקבות 2' ידי המשיב מס

ל חברת "ר מועצת הרשות השניה ממשיכה לפעול בעניין מינוי מנכ" כי יו1' משנוכחה העותרת מס .49

ר מועצת הרשות השניה ובקשה כי תפעל "במכתב ליו, 2007 באפריל 25בתאריך פנתה , החדשות

בתוקף לאכיפת החיץ והניתוק שקבע המחוקק בין בעלי ההון השולטים בזכייניות לבין הליך מינויו 

ר מועצת הרשות השניה לא השיבה למכתב עד מועד הגשת "יו. ל חברת החדשות"זהותו של מנכו

 .עתירה זו

 ."ד"זו ומסומן באות  הף כחלק בלתי נפרד של עתירהעתק המכתב מצור

, מר יוחנן צנגן, "רשת"ל הזכיינית "מנכ, 1'  השיב למכתבה של העותרת מס2007 באפריל 29בתאריך  .50

יחד עם (רואה עצמה " קשת" ממנו עולה בבירור כי הזכיינית –בעד עצמו במכתב שתוכנו מדבר 

 :ל חברת החדשות"ל בחירת וזהות מנככמי ששולטת ומשפיעה באופן מהותי ע") רשת"הזכיינית 

על פי המלצת נציגי בעלי : "בלשון החוק, ל חברת החדשות ימונה"חוק הרשות השנייה קובע כי מנכ"

 ".הזכיונות

ל חברת " מחברי מועצת המנהלים לצורך בחירת מנכ75%ראת החוק המחייבת רוב של הו, יתרה מזאת

 ."ל לחברת החדשות ללא הסכמת שתי הזכייניות גם יחד"החדשות מלמדת כי לא ניתן לבחור מנכ

על פי ל אלא אם יבחר " שיתוק הליך בחירת המנכ–האמור מעיד על הדרך בה בחרו הזכייניות לנקוט 

ך עשיית יד אחת נגד עמדת נציגי הציבור במועצת המנהלים אשר להם כאמור נתן תו, הסכמתן יחדיו

 לכל זכיינית חרף 30% נציגות בדירקטוריון לעומת משקל של  40%המחוקק משקל עודף באמצעות 

עוד נציין כי לכאורה שיתוף .  בהון חברת החדשות0%) באמצעות הרשות השניה(העובדה שלציבור 
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 כדי שיתוף פעולה אסור ל עשוי לעלות גם"י הזכייניות בהליך בחירת המנכהפעולה בין נציגי שת

 .1988 –ח "התשמ, כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים) בבחינת הסדר כובל(

 ."ה"זו ומסומן באות  הף כחלק בלתי נפרד של עתירהעתק המכתב מצור

 –מר יוחנן צנגן , "רשת"ת ל הזכייני"מנכבתו של מכל 1' ה העותרת מס הגיב2007 באפריל 30בתאריך  .51

תוך דחיית טענותיו כמו גם ניסיונו הפסול להלך עליה אימים והבהרה כי תפעל לשם קיום ואכיפת 

 .תכליות חוק הרשות השניה ושמירת על תקשורת חופשית

 ."ו"זו ומסומן באות  הף כחלק בלתי נפרד של עתירהעתק המכתב מצור

 1-3' מפורט למשיבים מסבמכתב , ד גלעד ברנע" עו,העותריםכ " פנה ב2007 במאי 20בתאריך  .52

 כנגד מהלך מינוי החברי מועצת המנהלים של חברת החדשות העותרים העלה את טענות ובמסגרתו

 לבקשה למתן צו ביניים שימנע מינוי דירקטורים חדשים תגובתם נתבקשהכמו כן . וכל הנובע ממנו

 .צוי העניין במסגרת ההליך המשפטיבמועצת המנהלים של חברת החדשות עד לבירור ומי

 ."ז"זו ומסומן באות  הף כחלק בלתי נפרד של עתירהעתק המכתב מצור

 ושוחחה עימה בטלפון בשעות 1' עותרת מסר מועצת הרשות השניה ל"קשרה יוהת, בעקבות מכתב זה .53

מתכוונת אינה מועצת הרשות השניה ר " משיחה זו עלה כי יו– 2007 במאי 20 –הערב של אותו היום 

 וקעקוע –להימנע או לחדול מן המהלכים שתכליתם שינוי הרכב מועצת המנהלים של חברת החדשות 

 ).יצחק לבני ורחל בן ארי ( בה של נציגי הציבור"מיעוט החוסם"ה

 .לא הגיב למכתב עד למועד הגשת עתירה זו 1-3' מסאף אחד מן המשיבים פרט לאמור  .54

ידיעה בעיתון גלובס לפיה הוועדה למינוי דירקטורים של מועצת יתרה מכך בערב אותו יום נתפרסמה  .55

 למועצת המנהלים של חברת 8- ו7, 6' הרשות השניה החליטה להמליץ על מינוי המשיבים מס

 ).וכאמור שלא לחדש את מינויו של יצחק לבני כחבר מועצת המנהלים(החדשות 

 הטיעון המשפטי

 עיקרי הטענות המשפטיות .א

 .העותריםעיקר טיעוני להלן יפורטו ,  וקוצר הזמןתירההעעקב דחיפות  .56

להוסיף ולהעלות את הזכות  ים העותרשומרים לעצמם, עניינית מצד המשיביםעקב היעדר תגובה  .57

 . תגובת המשיבים לעתירה זוקבלתטענות משפטיות לאחר 

ינוי הרכב  כאשר תכליתה ש– נגועה בשיקולים זרים –פעולת מועצת הרשות השניה והעומדת בראשה  .58

 .ל חברת החדשות"מועצת המנהלים של חברת החדשות לשם הכתבת מינויו של מר גינת לתפקיד מנכ

 פוגעות פגיעה אנושה –פעולות מועצת הרשות השניה חותרות גם תחת אושיות חוק הרשות השניה  .59

 . את האיזון המורכב שביקש ליצור המחוקק בוטהפר באורח ויש בהן כדי לה–בתכליותיו 

 זאת עת – מהוות התערבות אסורה ופסולה בניהול ובפעילות חברת החדשות –לות הרשות השניה פעו .60

המחוקק הבהרי כי על הרשות השניה לעסוק אך בפיקוח ולא בניהול או ביצוע בתחומי פעילות חברת 

 .החדשות
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 נימוקים למתן צו ביניים .ב

 שמינוי חברי מועצת המנהלים של חברת מתן צו הביניים חיוני בנסיבות שתוארו בעיקר לאור העובדה .61

מינויו של יצחק לבני ומינוי חבר אחרת תחתיו - במילים אחרות אי–החדשות הינו מהלך בלתי הפיך 

 .לרבות טענות בדבר הסתמכות של מי שהתמנה, יצור מצב בלתי הפיך

רט חומרת הדברים כמו גם ההשלכות הקשות ביותר על שוק התקשורת בכלל ותחום החדשות בפ .62

מחייבים הקפאת המצב עד לבחינה יסודית ומעמיקה של מהלכי הרשות השניה בכל הנוגע לחברת 

 .והן מצד בית המשפט הנכבד – 3- ו2'  הן מצד המשיבים מס–החדשות 

 .וי יש חיוניות יתר בצו הביניים המבוקשיה כמו גם ש–על מנת למנוע טענות בדבר מעשה עשוי  .63

 פגיעתו קטנה מן הנזק החמור שיגרם אם לא ולמצער -מי מן המשיביםאין בצו הביניים כדי לפגוע ב .64

 .ןיינת

 ליתן במקרים הסמכותכי לבית משפט נכבד זה יש גם , ה מן הנדרשעלבבחינת למ, עוד יצוין .65

 וזאת היה –השפיטה : לחוק יסוד) ג(15מכח הוראות סעיף המתאימים צו ביניים חוקתי על חוקי 

 צ"בג וראה. כי מתן הצו אינו תואם הוראה מהוראות חוק הרשות השניהויטען או בית המשפט יסבור 

החלטה למתן צו ביניים מתאריך , משרד התשתיות' נ" הפורום לדו קיום בנגב"עמותת , 3511/02

 .102) 2(זד נ"פ, 16.1.03

 סוף דבר

דיון דחוף קיום  ללהורות עצו ביניים כמבוקש ו ליתןלאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד 

,  גיסאומפאת דחיפות הענין ולוח הזמנים הקצר מאידך,  גיסאמחדחומרת העניין וחשיבותו בעתירה לנוכח 

בהוצאות  2- ו1' מס המשיביםלהוציא צו על תנאי כמבוקש בפתיח לעתירה זו ולעשותו למוחלט וכן לחייב 

 .ד"לרבות שכר טרחת עו, העתירה

 
 
 

 .2007,  מאי22 היום , ירושלים
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