
 רדיו לה לטלוויזיה ויהרשות השני
 

 הית החדשות, מטעם הרשות השניומועמדות לכהונה בדירקטוריון חבר
 

 /תדף הנחיות למועמד

  ( בדירקטוריונים הרשות השניה" -מינויים של נציגי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו )להלן"
 10)חדשות  10)חברת החדשות הישראלית בע"מ( ושל ערוץ  2של חברות החדשות של ערוץ 

  -)להלן  1990 -לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 67 בהתאם לסעיףבע"מ( נעשה 
יצוין כי  לשאלון. נספח א', כותך מצ"ב הוראות החוק המפורטות בסעיף זהילנוח "(.החוק"

שאלון זה מתבסס ברובו על השאלון של הוועדה לבדיקת מינויים שלפי חוק החברות 
  ת. הממשלתיו

  ,נא להדגיש את הכתב בהדפסה יש למלא את השאלון בעברית(- bold)  ברור  בכתב ידאו
כאשר התשובה שלילית או שאין מה  פיד במתן תשובות מלאות לכל השאלות.וקריא. נא להק

 . יש לציין זאת במפורשלפרט, 

  חובה לצרף לשאלון תעודות על השכלה. במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה
גבוהה אחרת שנרכשה במוסד שאינו אוניברסיטה בישראל או הטכניון )גם אם הלימודים 

עדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות והושל בה לצרף אישור נערכו בארץ(, חו
 ארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ.ולת

  לתשומת לבך, מוטלת עליך החובה לעדכן פרטים שנמסרו על ידך, אם חל בהם שינוי, לאחר
 מילוי השאלון.

 ם שתמסור בשאלון, לפי עליך להצהיר בפני עו"ד, ביחס לאמיתות, נכונות ומלאות הפרטי
 הנוסח בסוף השאלון.

 למשרה ציבורית היא חמורה  /תיודגש, כי מסירת מידע לא נכון או לא שלם על ידי מועמד
 ביותר, ולה השלכות הן במישור הפלילי והן במישור הציבורי. 

 במידע נוסף על זה שמסר/ה המועמד/ת  ,לפי שיקול דעתה ,עזריעשויה לה רשות השניהה
, וכן לפנות אליך בבקשה למסירת מידע נוסף, ככל שתמצא זה, ככל  שתמצא לנכוןבשאלון 

לנכון. ואולם, אם לא תפנה אליך כאמור, לא תינתן לך הזדמנות נוספת, לפני החלטת מועצת 
הרשות השניה, לטעון טענות נוספות או להופיע בפניה. לכן, הנך רשאי/ת אם רצונך בכך, 

ים לדעתך להכרעת המועצה, הן מבחינת כישוריך והן מבחינת להוסיף פרטים נוספים החשוב
 .הזיקה הפוליטית, האישית או העסקית

 
 מסירת מידע לפי חוק חופש המידע

 
לידיעתך, לפי חוק חופש המידע ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק, חלה על הרשות השניה, כאשר 

ולו או מקצתו, וזאת בשל היא נדרשת לעשות כן, למסור מידע שנמסר על ידך בשאלון זה, כ
 את הסכמתך, כדלקמן: /תה נותן/האינטרס הציבורי במסירת המידע. בחתימתך על השאלון את

לפרסם את הנתונים הכוללים את שמך, הכהונה לה את/ה מועמד/ת, כל עוד מועמדותך  .א
 תלויה ועומדת בפני המועצה.

מידע המצוי בשאלון  כי אם תתמנה/י לתפקיד אליו את/ה מועמד/ת, יימסר אם יתבקש, .ב
 בדבר הכשרתך המקצועית )השכלה וניסיון(.

כי גם אם תימצא/י לא כשיר/ה לתפקיד אליו את/ה מועמד/ת, יימסרו, אם יתבקשו, שמך  .ג
 והעילה לאי הכשירות.

ובחתימתך על השאלון הינך מוותר/ת מראש על קבלת הודעה על מסירת המידע האמור ועל 
 הגשת התנגדות למסירת המידע.
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 לוןשא
 ות החדשותחברדירקטוריון של בה למועמד/ת לכהונ

 

 פרטים אישיים .1

 

 שם פרטי  שם משפחה  

  

 תאריך לידה ת.ז.

  

 מיקוד עיר/ישוב מספר בית רחוב

    

 מספר פקס מספר טלפון נייד מספר טלפון

   

 דואר אלקטרוני

                                                      לא            / כן          ?י/תישראל אזרח/ית האם הינך 

            

 לא                                                             / כן האם הינך תושב/ת ישראלי/ת?             

 
 

 מקום העבודה והתפקיד הנוכחי .2

   האם הינך עובד/ת כעת? 2.1

 כן / לא

 עבודתך הנוכחי ובאיזה תפקיד הינך עובד בו?אם כן, מהו מקום 

 

 

 האם הינך עובד/ת מדינה או עובד/ת רשות החברות הממשלתיות?  2.2 

 כן / לא

 השכלה .3

 

 ההתמחות שם המוסד תואר
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 ניסיון .4

נבקשך בסעיף זה לפרט את הניסיון אותו צברת בתפקידיך בעבר ובהווה, בהתאם 
יון בתחום הניהול העסקי, ניסיון בתחום הניהול, ניסיון ניס: הרלוונטי/ים לסעיף/ים

, כהונה ציבורית, , ניסיון בתחום ההשכלהת החדשותעיסוקה העיקרי של חבר בתחום
ניתן לצרף את התשובה בעמוד נפרד ולסמן עליה בבירור את  .וכהונה בדירקטוריונים

 מספר השאלה, אליה מתייחסת התשובה.

ים אשר צברת בו ניסיון שהינו רלוונטי למספר קיד מסולאת תפימ אם - לתשומת ליבך
מהתחומים בלבד, ולסמן "יש" בתחום/ים הנוסף/ים, תוך  לפרטו באחד /יתחומים, תוכל

התאגיד שבו אתה ממלא/מלאת תפקיד..." לסעיף שבו  כדי הפניה בשורת "שם הגוף או
 מלאת את ניסיונך ובציון שם הגוף.

. המיועד לכך ולא במקום 4.6נה בדירקטוריונים בסעיף * אנא פרט/י את הניסיון בכהו
 אחר.

 ניסיון בתחום הניהול העסקי .4.1

 יש / אין

           

נבקשך לפרט את ניסיונך בתחום הניהול העסקי ואת משך הזמן בו עסקת 
בתפקידים שהינך מפרט, בצירוף האישורים לגבי הניסיון המפורט בסעיף זה, 

המאזן והיקף המחזור על פי הדוחות הכספיים הכוללים מידע כדלקמן: היקף 
המבוקרים האחרונים הרלוונטיים של התאגיד, מספר העובדים לתום השנה 
הקלנדרית האחרונה הרלוונטית ונתונים כיו"ב, מאושרים על ידי רואה החשבון 

 המבקר של התאגיד.

 

 

 ניסיון בתחום הניהול .4.2

 יש / אין

ואת משך הזמן בו עסקת בתפקידים נבקשך לפרט את הניסיון הניהולי שלך, 
 שהינך מפרט, בצירוף אישורים לגבי הניסיון המפורט בסעיף זה.

 

 

 

 ניסיון בתחום עיסוקה העיקרי של חברת החדשות .4.3

 יש / אין
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נבקשך לפרט את ניסיונך בתחום עיסוקה העיקרי של חברת החדשות, ואת משך 
, בצירוף אישורים לגבי הניסיון /תפרטהזמן בו עסקת בתפקידים שהינך מ

 המפורט בסעיף זה.

 

 

 ניסיון בתחום השכלתך  .4.4

 יש / אין

 
נבקשך לפרט את הניסיון שלך בתחום השכלתך, בצירוף אישורים לגבי הניסיון 

סיון זה פורט על ידך בסעיפים אחרים לשאלון, אין יהמפורט בסעיף זה. ככל שנ
 צורך לפרטו בסעיף זה.

 
 

 וריתכהונה ציב .4.4

 כן / לא

              
או בתפקיד  בכירהנבקשך לפרט האם את/ה מכהנ/ת או כיהנת בכהונה ציבורית 

בשירות הציבורי, בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים ואת  בכיר
 משך הזמן בו עסקת בתפקידים שהינך מפרט?

 
 

 כהונה בדירקטוריונים .4.4

 כן / לא

ם או בעבר, בדירקטוריונים או בגופים דומים, של נבקשך לפרט כהונה, כיו
 חברות, תאגידים, רשויות וגופים אחרים.

 

 

 קשר לשר משרי הממשלה .4

 הממשלה. שר משרי כל - שר"" בסעיף זה

 אם מתקיים קשר כמפורט להלן, נבקשך לפרט את מהות הקשר.

תקיים הקשר ה אם בהווה וכן לקשר שהיה בעבר. כל השאלות שלהלן מתייחסות לקשר
 נבקשך לציין מתי נפסק. –בעבר 

 זיקה אישית .4.1

 כולל קרבה משפחתית, קשרי ,בהווה או בעבר האם יש לך קשר אישי לשר,
נא לציין מתי  –התקיים בעבר  חברות או היכרות אישית אחרת )אם הקשר

 נפסק(:
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 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 

 כן / לא

 

 

 זיקה עיסקית .4.2

 בהווה או בעבר שותפות או קשר עסקי או קיימת /תה מקיים/האם את .1.2.1
עבודה, או קיומו של  לעניין זה, לרבות קשרי –קשר עסקי" . "עם שר

בכסף ובין בשווה כסף. )אם הקשר התקיים בעבר  קשר עסקי אחר, בין
 נא לציין מתי נפסק(: –

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.     

 כן / לא

 

או נתת שירות  /תותןה נ/או שאת או ייצגת /תה מייצג/האם את .1.2.2
שר )כולל לגוף  למפלגתו של לשר או, בהווה או בעבר מקצועי או עסקי,

  ?המשתייך למפלגתו של שר(
   

 בהווה / בעבר  כן / לא

        
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.   

                 

 צוג או השירות התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק: יאם הי 

  בחודש  בשנת

 יקה פוליטיתז .4.3

האם עבדת בקירבה לשר, או סייעת לקידום עניינו הפוליטי או לקידום  .1.3.1
 ענייני מפלגתו של שר, בהווה או בעבר?

 
 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.   

 

 אם הקשר התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק:                  

  בחודש  בשנת
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או השתייכת, בהווה או בעבר לאחד מאלה: גוף  /תה משתייך/האם את .1.3.2
בוחר )לרבות מרכז מפלגה(, גוף נבחר, גוף ממנה או דן במינוי 
לתפקידים במפלגה הנמנית על מפלגה ממפלגות הקואליציה, או לגוף 

 אחר הקשור למפלגות, לרבות עמותות הקשורות למפלגה כאמור? 
 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 נא לפרט.  אם יש זיקה או קשר  
 

 אם הקשר התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק:                 

  בחודש  בשנת

האם השתתפת או קיימת קשר עם אדם או גוף אשר בוחר או ממנה או  .1.3.3
משתתף במינוי, במישרין או בעקיפין, לתפקידים ציבוריים או 

 לתפקידים במפלגתו של שר, בהווה או בעבר?
 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.   

 

 אם הקשר התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק:                  

  בחודש  בשנת

בהווה או בעבר באחד מאלה: מוסד, מרכז,  /ההאם הינך או היית חבר .1.3.4
מועצה, ועידה, ועדה, סניף, או בגוף אחר של מפלגתו של שר משרי 

או גופים אחרים הקשורים  הממשלה? נבקשך להתייחס גם לעמותות
 למפלגתו של השר.

 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.   
 

 אם הקשר התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק:                  

  בחודש  בשנת

במסגרת רשימה לכנסת או  /תאו היית מועמד /תהאם הינך מועמד .1.3.1
 /תשהינך או שהיית מועמדלרשות מקומית, של מפלגתו של שר, או 

 בבחירות מקדימות במפלגתו של שר, בהווה או בעבר?
 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.   
 

 אם הקשר התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק:                  
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  בחודש  בשנת

האם תרמת תרומות בכסף או בשווה כסף לשר או למפלגה ממפלגות  .1.3.6
 ליציה?הקוא

 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.   

                

 אם התרומה ניתנה בעבר נא לציין מתי נפסקה:   

  בחודש  בשנת

, בהווה או בעבר, במסגרת מפלגה /האו היית פעיל /ההאם הינך פעיל .1.3.7
ממפלגות הקואליציה בפעילות שלא פורטה לעיל, נבקשך לפרט ולציין 

 מהי הפעילות ומתי התקיימה?
 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 אם הפעילות התקיימה בעבר, נא לציין מתי נפסקה:                  

 

  בחודש  בשנת

 האם יש לך קשר פוליטי אחר עם שר, בהווה או בעבר, שלא פורט לעיל? .1.3.5
 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.   
 

 אם הקשר התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק:                  

  בחודש  בשנת

 זיקה של קרובים .4.4

, עסקי או פוליטי קשר אישימדרגה ראשונה  ךבן משפחתלאו היה האם יש 
בבן משפחה  ?לשר לעיל, על כל סעיפיהם הקטנים( 1)המוזכר באחד מתת סעיפי 

 .ממדרגה ראשונה הכוונה היא לבן זוג, ילד, הורה או אח
 

 בהווה / בעבר  כן / לא

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט.  

 אם הקשר התקיים בעבר נא לציין מתי נפסק: 
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  בחודש  בשנת
 
 

, אנא לשר משרי הממשלה אם ענית בחיוב על אחת השאלות לעניין קיום קשר
שנדרש  , כפי/תה מועמד/כישורים מיוחדים לכהונה בגוף או בתאגיד אליו את /יפרט

  , שזו לשונו:לחוק החברות הממשלתיות ג)א(18בסעיף 
לכהונת דירקטור, יו"ר דירקטוריון או מנהל  מצאה הועדה לבדיקת מינויים כי למועמד"

או פוליטית לשר משרי הממשלה, לא  כללי בחברה ממשלתית, יש זיקה אישית, עסקית
עולתה של כישורים מיוחדים בתחומי פ אם מצאה כי יש לו תמליץ על מועמדותו, זולת

מיוחדת אחרת בנוסף לתנאי הכשירות  החברה, או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות
  במקור( ההדגשות לא)." הנדרשים לפי חוק זה לאותה כהונה

קבע לעניין  לתשומת לבך, בית המשפט העליון פירש את הדרישה לכישורים מיוחדים, וכך
 ג)א( האמור:15סעיף 

בסעיף  וחדות' המוצאת ביטויאם כן, מהי הדרישה ל 'מי"
ג)א(? מבלי לקבוע מסמרות בדבר, ומבלי ליתן הגדרה ממצה 18

ליישום, די אם נאמר כי מועמד בעל זיקה  אשר ניתנת בנקל
מיוחדים" או  לשר כשיר לעבור את תנאי הסף של "כישורים

"כשירות מיוחדת", רק אם בשל כישוריו המיוחדים משקלה 
צפויה להיות כה מכרעת, עד כי לחברה  הסגולי של תרומתו

קשריו עם  הדבר מצדיק לקחת את הסיכון הטבוע במינויו בשל
שר משרי הממשלה. מכל מקום, וזאת בקשתי להדגיש, אין די 

התואמים את תחומי הפעולה בחברה  בקיום כישורים
 הממשלתית הנדונה, אם כישורים אלה אינם יוצאי דופן,

 מיוחדים' " '
ועה לאיכות השלטון בישראל נ' יו"ר הועדה התנ 932/99בבג"צ ]

 [754, 769( 3"ד נג)פ, מינויים לבדיקת

 הליכים משפטיים .4

 האם יש לך הרשעות בפלילים, לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות? .6.1

 כן / לא

 אם כן, אנא פרט/י.               
 

בגין האם הוטל עליך לשלם כופר כסף, קנס מנהלי, קנס אזרחי או עיצום כספי  .6.2
 עבירה/מעשה?

 כן / לא

 אם כן, אנא פרט/י.
 

 האם בעת מילוי שאלון זה תלויים ועומדים נגדך כתבי אישום? .6.3

 כן / לא

 אם כן, אנא פרט/י.
 

האם נחקרת ע"י משטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה, במסגרת תיק  .6.4
 התלוי ועומד בפני המשטרה או הרשות החוקרת?

 כן / לא
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 אם כן, אנא פרט/י.
 

האם מתקיימים נגדך הליכים משמעתיים או שהורשעת בעבירות משמעת על ידי  .6.1
 גוף משמעת?

 כן / לא

 אם כן, אנא פרט/י.
 

 האם מתקיימים נגדך הליכי פשיטת רגל בבית המשפט או שהוכרזת כפושט רגל? .6.6

 כן / לא

 אם כן, אנא פרט/י.
 

להיות  השנים האחרונות פורסם דו"ח מבקר המדינה שעשוי 1האם במשך  .6.7
 ?מועמדותך רלבנטי לעניין

 כן / לא

 אם כן, אנא פרט/י.
 

האם הוגשה נגדך תביעה אזרחית על ידי רשות מרשויות המדינה בשל כהונה או  .6.5
הפרת חובות נושאי משרה  האם ניתן בעניינך פסק דין שעניינו תפקיד שמלאת?

  בתאגיד?

 כן / לא

 אם כן, אנא פרט/י.
 

 יכיון של הרשות השניה/לבעל עניין בתאגיד הקשור כאמורזיקות לרשות השניה/לבעל ז .7
 

לרבות ביחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה  –" במישרין או בעקיפיןבסעיף זה "
בינהם לפי הסכם בכתב או בעל פה, ולרבות מכוח החזקה או רכישה בידי שלוח או נאמן, 

או יותר של מי מכל  חברת נאמנות או חברת רישומים, או באמצעות תאגיד שלוב אחד
 אלה, או בדרך אחרת.

 
( או יותר מסוג של אמצעי שליטה 1%מי שמחזיק בחמישה אחוזים ) –" בעל עניין"

מי שמחזיק  –בתאגיד, ובחברה שננירות הערך שלה הוצעו לציבור ונסחרים בבורסה 
 (, או מי שמכהן בהם כדירקטור או כמנהל כללי.10%ביותר מעשרה אחוזים )

 
 מי שקיבל זיכיון לשידורים לפי החוק. –" כיוןבעל זי"
 
 בן זוג, אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. –" קרוב"
 

רשימת בעלי הזכיון לפי החוק ורשימה לא ממצה של בעלי עניין  'בכנספח לשאלון מצורף 
כדי לגרוע מחובתו של בהם. הרשימה הוכנה למיטב ידיעתה של הרשות השניה ואין בה 

 המועמד לבחון סוגיה זו באופן עצמאי.

בך, סוכנך או האם את/ה קשור/ה, במישרין או בעקיפין, בעצמך או על ידי קרו .7.1
 ?/תסקה עם הרשות השניה, לרבות כעובדשותפך, בחוזה או בע
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 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 

 כן / לא

 

מך או על ידי קרובך, סוכנך או האם את/ה קשור/ה, במישרין או בעקיפין, בעצ .7.2
 ?/תשותפך, בחוזה או בעסקה עם בעל זיכיון, לרבות כעובד

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 

 כן / לא

 

האם את/ה בעל/ת עניין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור, במישרין או בעקיפין,  .7.3
 סקה עם הרשות השניה?ל ידי סוכנו או שותפו בחוזה או בעבעצמו או ע

 
 יש זיקה או קשר נא לפרט. אם 

 כן / לא

 

 

האם את/ה בעל/ת עניין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור, במישרין או בעקיפין,  .7.4
 בעצמו או על ידי סוכנו או שותפו בחוזה או בעסקה עם בעל זיכיון?

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 

 כן / לא

 

בתאגיד שהוא בעל זיכיון/למי זיקה אישית, כלכלית או אחרת לבעל זיכיון/לבעל עניין  .8
 שמחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה )כדוגמת מניות( בבעל זיכיון

 
מי שקיבל זיכיון לשידורים לפי החוק או בעל רשיון לשידורים  – "בעל זיכיון"בסעיף זה  

"(, כלומר חוק התקשורת" -)להלן  1952-לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב
 ון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין. גם בעל רישי

 
( או יותר מסוג של אמצעי שליטה 1%מי שמחזיק בחמישה אחוזים ) – "בעל עניין"

מי שמחזיק  –בתאגיד, ובחברה שנירות הערך שלה הוצעו לציבור ונסחרים בבורסה 
 כללי.(, או מי שמכהן בהם כדירקטור או כמנהל 10%ביותר מעשרה אחוזים )

 
( זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף 1מאלה: ) אחדכל  – "אמצעי שליטה"

( הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה 2מקביל של תאגיד אחר; )
( הזכות לחלק ביתרת 4( הזכות להשתתף ברווחי התאגיד; )3בעלי תפקידים דומים; ) –

 ובותיו בעת פירוק.נכסי התאגיד לאחר סילוק ח
 

 האם יש לך זיקה אישית, כלכלית או אחרת, לרבות כעובד/ת, לבעל זיכיון ? .5.1
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 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 

 כן / לא

 

האם יש לך זיקה אישית, כלכלית או אחרת, לרבות כעובד/ת, למי שהוא בעל  .5.2
 עניין בתאגיד שהוא בעל זיכיון ?

 
 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 

 

 לא כן /

האם יש לך זיקה אישית, כלכלית או אחרת, לרבות כעובד/ת, למי שמחזיק  .5.3
במישרין בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה )כדוגמת מניות או הזכות למנות 

 דירקטור( בבעל זיכיון ?
 

 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 
 

 כן / לא

ברי האם יש לך זיקה אישית, כלכלית או אחרת, לרבות כעובד/ת, לחבר מח .5.4
 מועצת הרשות השניה ?

 
 . כנספח ג'הרכבה הנוכחי של מועצת הרשות השניה מצ"ב 

 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 
 
 

 כן / לא

 זיקה לחברת החדשות .9

 חברת החדשות או מי שמועסק בשירותה? /תהאם הינך עובד .9.1

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט. 
 
 

 ?  דשותחברת החבמישרין ניירות ערך של  /הה מחזיק/האם את .9.2

המחזיק  בבעל זיכיון או בחברת החדשותהאם יש לך זכות למנות דירקטור 
 ?בחברת החדשותמניות 

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט. 
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אם יש לך קשר אישי, או עסקי, לדירקטור או למנהל כללי או לעובד בכיר ה .9.3
רת חבהמחזיק מניות בבעל הזיכיון כזה ב או שמתקיים קשר חברת החדשותב

 ?החדשות

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט. 
 

 )בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד קרובהאם הינך  .9.4
חברת המנהל הכללי או של עובד בכיר אחר ב מאלה(, של דירקטור או של

 ?בחברת החדשות המחזיק מניות בעל זיכיוןאו ב החדשות

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט. 
 

 בחברת החדשות לדירקטור או למנהל כללי או לעובד אחר אחרלך קשר האם יש  .9.1
  או בבעל זיכיון המחזיק מניות בחברת החדשות?

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט. 
 

 עיסוקים בתחום פעילותה של חברת החדשות .11

נבקשך להשיב על השאלות בסעיף זה הן ביחס אליך, והן ביחס למי שקשור אליך: בן 
 ר שיש לך קשר אליו.משפחה; או גוף אח

 -לענין זה 

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא של בן זוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. -" בן משפחה"

גוף שהקשר שלך אליו הינו אחד מאלה: תאגיד או גוף אחר  -" גוף שיש לך קשר אליו"
צוג או שאת/ה בעל/ת מניות, דירקטור/ית או עובד/ת בו או שאת/ה נותנ/ת לו שירותי יי

 ייעוץ.

להזכירך, אם תתמנה/י לכהונה, חובה עליך להודיע ליועץ המשפטי של הרשות השניה על 
 כל שינוי שיחול, כמפורט בדף ההנחיות שברישא לשאלון זה.

את/ה או מי שקשור אליך עוסק/ת או עסק/ה בתחום עיסוקיה העיקריים האם  .10.1
 של חברת החדשות?

 כן / לא 

 אם כן, נא לפרט. 
 

בעיסוקים אחרים שלך או של מי שקשור אליך מתקיימת תחרות עם חברת האם  .10.2
  החדשות?

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט. 
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)לרבות,  קיימים קשרים בינך או בין מי שקשור אליך, לבין חברת החדשות?האם  .10.3
לקוח, מתן שירותים או קבלתם, קיום פיקוח או בקרה, מתן ייצוג -יחסי ספק

דרך קבע או לעניין מסויים(?, האם הגשת מועמדות )בחודשים האחרונים( 
 לתפקיד עובד בחברת החדשות?

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט.
 

 ותחברת החדשהאם קיים קשר אחר אשר עלול לגרום לחשש לניגוד עניינים בין  .10.4
 ?שקשור אליך לבינך או לבין מי ,הותחומי פעילות

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט.
 

חברת האם מתקיימים בינך או בין מי שקשור אליך, לבין דירקטור או עובד ב .10.1
ה או מי שקשור אליך /את במסגרות אחרות? האם יחסי כפיפות ,החדשות

בחברת בד או עו עם דירקטור מכהנים כהונה משותפת בארגונים אחרים
  ?? האם מתקיימים ביניכם קשרים עסקיים או זיקות אחרותהחדשות

  

 כן / לא

 אם כן, נא לפרט. 
 

 החזקת ניירות ערך בתאגידים אחרים .11

או יותר בזכויות ההצבעה  1%, במישרין או בעקיפין, בשיעור של /הה מחזיק/האם את
ת או ציבוריות או האם בחברות פרטיו למינוי דירקטורים הכללית או בזכויות באסיפה

 ?הינך שותף, במישרין או בעקיפין, בגוף עסקי
 

 אם יש זיקה או קשר נא לפרט. 

 כן / לא

 

 הצהרה וחתימה  .12
 

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי 
ת החדשות /בחבר2ת החדשות של ערוץ האחרים לבין התפקיד אליו אני מועמד/ת בחבר

וכי אם יווצר בעתיד מצב כאמור אודיע על כך מיד הן לחברה והן לרשות  10של ערוץ 
, וכן אמנע מלהשתתף ולהצביע ו/או להשפיע בכל צורה שהיא על יזיה ורדיוושניה לטלוה

 החלטות החברה במקרה כאמור.
 

 

 
 
 
 

 

   

 חתימה  תאריך
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 /תתצהיר המועמד
 
 

תעודת מס'  /ת___ נושא_________________________מטה __________ /האני החתום
לעונשים  /הלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי, _____________ זהות

 בזאת כדלקמן: /ההקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר

החדשות הישראלית בע"מ או בחברת ידוע לי כי הנני מועמד/ת  לתפקיד דירקטור בחברת 
 בע"מ. 11חדשות 

 כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמיתיים.

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /המצהירהנני 

 

 
 

              
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

    דין-הופיע/ה בפני עורך __________ הנני מאשר בזה כי ביום
במשרדי ברחוב  ___________________________

שזיהה/זיהתה ____________________ מר/גב' _______________________________
__ )המוכר/ת לי באופן אישי( ולאחר ___עצמו/עצמה על ידי ת"ז מס' _______________

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 
 .בפני /תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליהאם לא יעשה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 חתימה  תאריך

     

 חתימת עורך/כת דין  חותמת  תאריך
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 נספח א' 
 

 1991-ן"התש, ורדיו לטלויזיה השניה הרשות חוק
 

  חדשות חברת של המנהלים מועצת. 47
 חמישיות שלוש מהם, םדירקטורי חמישה לפחות תמנה חדשות חברת של המנהלים מועצת(   א)

 חברת של ההצבעה במניות היחסי לחלקם בהתאם טלוויזיה לשידורי הזיכיונות בעלי ימנו
 למועצת ימנו לא הזיכיונות שבעלי ובלבד, זה סעיף לפי המועצה תמנה חמישיות ושתי, החדשות

 והן יוןהזיכ בבעל הן שליטה באמצעי שמחזיקים מי עליהם שהמליצו נציגים משני יותר המנהלים
 (. 2()9ב)41 בסעיף כהגדרתו עיתון שהוא בתאגיד

 יהיו( הרשות מטעם דירקטורים - זה בסעיף) זה סעיף לפי המועצה שתמנה הדירקטורים(   ב)
 חברה של דירקטוריון ראש יושב לכהונת הכשירות תנאי לפחות בהם שמתקיימים, ציבור נציגי

, 1971-ה"התשל, הממשלתיות החברות וקלח( ג)24-ו ג15, א17, 17 סעיפים לפי ממשלתית
 . הענין לפי המחויבים בשינויים

 : הרשות מטעם כדירקטור ימונה לא(   ג) 
 (; א)9 בסעיף המנויים מהסייגים אחד בו שמתקיים מי(   1)
 ; המועצה חבר שהוא מי(   2)
 בעל שהוא למי זיכיון לבעל, כעובד לרבות, אחרת או כלכלית, אישית זיקה לו שיש מי(   3)

 שליטה אמצעי של כלשהו בשיעור במישרין שמחזיק למי וכן זיכיון בעל שהוא בתאגיד ענין
 לשידורים רישיון בעל וכן זה חוק לפי זיכיון בעל -" זיכיון בעל, "זה לענין; כאמור זיכיון בבעל

 ; התקשורת חוק לפי
 בחברת כדירקטור תפקידו עם ענינים ניגוד ליצור עלולים האחרים שעיסוקיו מי(   4)

 . החדשות
 אשר הרשות מטעם הדירקטורים אחד יהיה החדשות חברת של המנהלים מועצת ראש יושב(   ד)

 . המנהלים מועצת ידי על ייבחר
 . מחדש למנותו וניתן, שנים שלוש של לתקופה יתמנה הרשות מטעם דירקטור(   ה)
 : מאלה אחד בהתקיים כהונתו תקופת תום לפני לכהן יחדל הרשות מטעם דירקטור(    ו)

 ; למועצה בכתב בהודעה התפטר(   1)
 ; קלון עמה יש לממשלה המשפטי היועץ שלדעת בעבירה הורשע(   2)
 ; הרשות מטעם כדיקרטור אדם למינוי הסייגים מן סייג בו נתקיים(   3)
 . בכתב הבהודע מכהונתו אותו העבירה והמועצה, תפקידו אח למלא קבע דרך ממנו נבצר(   4)

 
  למינוי סייגים. 9
  - המועצה חבר ימונה לא(   א)

 ; מפלגה של פעילה בהנהלה חבר או כנסת חבר(   1)
 ; מדינה עובד שהוא מי(   2)
 ; זכיון בעל שהוא בתאגיד ענין בעל או, זכיון בעל של עובד או הרשות עובד שהוא מי(   3)
 ; ישראלי אזרח שאינו מי(   4)
 ; קלון עמה יש לממשלה המשפטי היועץ שלדעת בעבירה עשהורש מי(   1)
 ; רגל פושט שהוא מי(   6)
 או בחוזה, שותפו או סוכנו, קרובו ידי על או בעצמו, בעקיפין או במישרין, שקשור מי(   7)

 הקשור, שותפות לרבות, בתאגיד ענין בעל שהוא מי או, זכיון בעל עם או הרשות עם בעיסקה
 ; כאמור

 
)ב( 47)מכוח הפניה מסעיף  1974-ה"תשל, הממשלתיות החברות חוקהרלבנטיים מהסעיפים 

 לחוק הרשות השניה(
 

  סייגים. 17
 : דירקטור להיות כשירים אינם אלה(   א) 

 ; הכנסת וחבר שר סגן, שר(   1)
; החברה עובדי של נבחר ונציג הכללי המנהל למעט, בשירותה שמועסק ומי החברה עובד(   2)

 ; זה לענין החברה כעובד ייחשב לא הדירקטוריון שרא יושב
 תפקידו עם ענינים-ניגוד ליצור עלולים האחרים עיסוקיו אשר הציבור מקרב אדם(   3)

 ; חברה באותה כדירקטור
 . עסקיה חיסול או פירוק של בהליך החברה נמצאת אם זולת, ועובדיה הרשות מנהל(   4)
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 את מחייבת שהיא או קלון עמה יש לממשלה המשפטי ץהיוע שלדעת בעבירה שהורשע מי(   1)
 ; מינויו אי

 או, 1953-ג"התשמ[, חדש נוסח] החברות פקודת פי על בחברה כדירקטור לכהן שפסול מי(   6)
 . אחר דין כל פי על

 בתקנות האוצר שר שקבע במקרים אלא חברות משתי ביותר דירקטור אדם יהיה לא(   ב)
 . הועדה ישורובא הרשות עם בהתייעצות

  - בתקנות לקבוע, הועדה ובאישור הרשות עם בהתייעצות, רשאי האוצר שר(   ג) 
 ; בוטל(   1)
 ; בוטל(   2)
 שבהן החברות וסוגי כדירקטור החברה עובדי מקרב נבחר נציג ייקבע שלפיהם כללים(   3)

 . יכהן
 שבידיה או, חיצוניים דירקטורים למעט, הדירקטורים כל את בה ממנה שהמדינה בחברה (1ג)

, חיצוניים דירקטורים לרבות, החברה דירקטוריון חברי של הכולל מספרם יעלה לא, כאמור זכות
 היתה לא( 2003 ביוני 1) ג"התשס בסיון' א יום שלפני חברה על תחול לא זו הוראה; חברים 12 על

 ;רקטוריםדי 12 על עלה בה הכולל הדירקטורים ושמספר מלאה ממשלתית בבעלות חברה
 הדירקטוריון חברי מכלל שלישים שני על יעלה לא המדינה עובדי מבין הדירקטורים מספר(   ד) 

 . הממשלה כנציגי שנתמנו
  

  כלכלית זיקה מטעמי פסלות. א17
 הציבור מקרב בין, לדירקטור אדם יתמנה לא(, 3()א)17 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי(   א) 

 לו יש אם או, לחברה קשור לתאגיד או לחברה כלכלית זיקה לו יש אם, נההמדי עובדי מקרב ובין
 . לחברה קשור תאגיד להנהלת או החברה להנהלת אישי קשר

  - זה קטן סעיף לענין(   ב) 
 או החברה של ערך בניירות במישרין החזקה -" לחברה קשור לתאגיד או לחברה כלכלית זיקה"

 למנות שרשאי מי או, ממנו הנמוך משמעותי בשיעור וא אחד באחוז לחברה קשור תאגיד של
 ; לחברה קשור בתאגיד או בחברה דירקטור

 המניות הון של הנקוב הערך מן יותר או אחוזים חמישים המחזיק תאגיד -" לחברה קשור תאגיד"
 או, מהדירקטורים יותר או מחצית למנות הרשאי או, בה ההצבעה מכוח או החברה של המוצא

 ; כאמור זכויות בו מחזיקה החברה אשר תאגיד וכן, שלה הכללי המנהל את
 בן שהוא באדם, היתר בין מתקיים לחברה קשור תאגיד של או החברה של" להנהלה אישי קשר"

 לענין; לחברה קשור בתאגיד או בחברה בכיר עובד של או כללי מנהל של או דירקטור של משפחה
 . מאלה אחד כל של זוגו בן או הזוג בן צאצא, צאצא, הורה, אח, זוג בן -" משפחה בן, "זה

 
  מיוחדת כשירות. ג18

 מנהל או דירקטוריון ראש יושב, דירקטור לכהונת למועמד כי מינויים לבדיקת הועדה מצאה(   א)
 על תמליץ לא, הממשלה משרי לשר פוליטית או עיסקית, אישית זיקה יש, ממשלתית בחברה כללי

 שקיימים או, החברה של פעולתה בתחומי מיוחדים כישורים לו יש כי מצאה אם זולת מועמדותו
 לאותה זה חוק לפי הנדרשים הכשירות לתנאי בנוסף אחרת מיוחדת כשירות של שיקולים לגביו

 . כהונה
 . פוליטית או אישית זיקה כשלעצמה במפלגה בחברות יראו לא, זה חוק לענין(   ב)
 ובלבד לדירקטור המתמנה החברה עובדי מבין נבחר נציג על יחולו לא א16 סעיף הוראות(   ג)

 .שנתמנה ביום שנים וחמש עשרים לו שמלאו
 

 בחירה .24
, א16 בסעיף האמור בו שמתקיים מי ממשלתית חברה של דירקטוריון ראש כיושב לכהן כשיר )ג(

 אולם .סעיף שבאותו(, 2) שבפסקה התנאים אחד וכן( 1) שבפסקה התנאי בו שמתקיימים ובלבד
 אם, סעיף שבאותו( 1) בפסקה האמור התנאי בו מתקיים שלא במי לבחור ניתן חריגים במקרים

( 2) בפסקה כאמור בכהונה או בתפקיד לפחות שנים עשרה שתים של מצטבר נסיון בעל הוא
 החברה של מזה נופל שאינו פעילות היקף בעלי בגופים - לפחות שנים שש שמתוכן, סעיף שבאותו

 לבחירה מיוחדים נימוקים שקיימים אישרה מינויים לבדיקת והועדה, לכהן מועמד הוא שבה
 .כאמור

 
  לכהונה כשירות. א14

 בו ושנתקיים, לפחות שנה 21 לו שמלאו ישראל תושב, ממשלתית בחברה כדירקטור לכהן כשיר
 : מאלה אחד
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 ראיית, משפטים, םעסקי מינהל, כלכלה: הבאים המקצועות מן באחד אקדמי תואר בעל הוא(   1)
 השלים שהוא או אחר אקדמי תואר בעל שהוא או, עבודה לימודי או הנדסה, ציבורי מינהל, חשבון
 ; החברה של העיקרי עיסוקה בתחום הכל, אחרת גבוהה השכלה לימודי

 שנים חמש של מצטבר נסיון בעל שהוא או, מאלה באחד לפחות שנים חמש של נסיון בעל הוא(   2)
 : מאלה יותר או ייםבשנ לפחות
 ; משמעותי עסקים היקף בעל תאגיד של העיסקי הניהול בתחום בכיר בתפקיד(   א)
, מסחריים, כלכליים בנושאים הציבורי בשירות בכיר בתפקיד או בכירה ציבורית בכהונה(   ב)

 ; משפטיים או ניהוליים
 .החברה של העיקריים עיסוקיה בתחום בכיר בתפקיד(    ג)
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 ב'ח נספ
 רשימת בעלי הזכיונות לשידורי רדיו וטלוויזיה לפי החוק ובעלי עניין בהם 

 (25.12.2010)בעלי הזיכיונות מסומנים במודגש; מעודכן ליום 
 

 :נגה בע"מ-רשת

 ( בע"מ;1993שטראוס השקעות ) 

 ;מר מיכאל שטראוס 

 ;גב' רעיה בן דור שטראוס 

 ;גב' רונית חיימוביץ 

 ל.י.ן אור )תקשורת( בע"מ; 

 ;אודיאן השקעות בע"מ 

 ;מר אודי אנג'ל 

 ;לינב החזקות בע"מ 

  מאראבלII  ;בע"מ 

 ;)מר אמנון ליאון )בנאמנות עבור עזבון סמי עופר ז"ל 

 XT  ;השקעות בע"מ 

 XT  ;הולדינגס בע"מ 

 ;אורונה השקעות בע"מ 

 ;אודיאן ניהול בע"מ 

 ;רונה אנג'ל בע"מ 

 ;גב' רונה אנג'ל 

 ;אורי אנג'ל בע"מ 

 נג'ל;מר אורי א 

 ;מר יוסי רוזן 

 ;מר אורי שנער 

 מר אבי צבי; 

 Endemol Opco Holding B.V. (NL); 

 Endemol Holding B.V. (NL); 

 Endemol B.V. (NL); 

 Edam Acquisition Holding IV B.V. (NL); 

 Edam Acquisition Holding III B.V. (NL); 

 Edam Acquisition Holding II B.V. (NL); 

 Edam Acquisition Holding I Cooperatief U.A.; 

 Stichting Victorie II (NL); 

 Intertrust Management B.V.; 

 Dasym Edam Holding C.V.; 
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 Dasym Edam Holding B.V. (NL); 

 GS Capital Partners IV Parallel L.P.; 

 Edam Holding S.a.r.a.l.; 

 GS Capital Partners IV GmgH & Co KG ; 

 Dasym Investments Strategies B.V.; 

 Goldman Sachs; 

 Mr. Floris Bauer; 

 Mr. Timothy Hincks; 

 :שידורי קשת בע"מ

 קבוצת שירותי תקשורת בע"מ; -קשת 

 ;טי. אס. אר.או.אן ניהול בע"מ 

 ;איי אם פי ג'י ניהול בע"מ 

 ;החברה למשקאות קלים בע"מ 

 ;רמקון בע"מ 

 ;אלקורפ בע"מ 

 ;מר משה ורטהיים 

 יוניקשן אינדסטריס בע"מ;ג'י. אן. קומ 

 ;מר אלכס גלעדי 

 ;מ. ורטהיים אחזקות בע"מ 

  אהרון נחומימר; 

 Punchline APS; 

 William Nagel; 

 ( בע"מ;1991אחין השקעות ) 

 ;מר נחמיה למלבאום 

 ;גב' חיה למלבאום 

 ;גב' דרורית ורטהיים 

 ;מר יהלי שפי 

 ;מר יעקב לורברבוים 

 ;מר יואב נחשון 

 ;גב' גל נאור 

 ולס; מר עידן 

 ;מר אבי ניר 

 :שידורי הערוץ החדש בע"מ - 11ישראל 

 ;מר יוסי מימן 

 ;מר לאו מלמוד 

  יוסי ורשבסקימר; 
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 ;מרחב תקשורת בע"מ 

 Monarchy Enterprises Holdings B.V.; 

 ·Embassy Eagle Holdings B.V.; 

 ·Embassy Eagle Holdings S.A.; 

 Real Eighteen Limited (Jersy Revocable Trust); 

  Arnon Milchan; 

 ;מילצ'ן תקשורת בע"מ 

 Limasol (1999) Ltd.; 

  ;עו"ד ניצה פוזנר 

 ;מר מוטי קירשנבאום 

 :חברת החדשות הישראלית בע"מ

 ;מר אבי וייס 

 *;גב' רחל דון יחיא 

 *;גב' תמר האוזנר רווה 

 *;מר אהוד רצאבי 

 *;גב' עדי ברשדסקי 

 ;מר אבי צבי 

 ;מר עופר אלשייך 

 ;מר אבי ניר 

  'סיגל אלבוחר;גב 

 * דירקטורים מטעם הרשות השנייה.

 :בע"מ 11חדשות 

 נחמד;* -גב' דפנה מיתר 

 *;מר יורם שכטר 

 *;מר איתמר צ'יזיק 

 * ;מר דן אלמן 

 ;מר ליאו מלמוד 

 ;מר יואב הלדמן 

  יוסי ורשבסקימר; 

 ;מר גולן יוכפז 

 * דירקטורים מטעם הרשות השנייה.

 הטלויזיה החינוכית הישראלית

  קובלנץ;מר אלדד 

 רדיו הצפון החזקות בע"מ:

 ;מר אמנון דיק 

 ;גב' סיגל גפני 

 ;מר גבי זוהר 
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 ;מר רואי חדד 

 ;מר עידו מור 

 ;מר ניר סביליה 

 און;-מר אייל לי 

 ;ניקו מדיה בע"מ 

 ;ס נ ניר פרוייקטים בע"מ 

 ;מר אורי שטיינבך 

 ( בע"מ;1959אס פי פרסומים ) 

 ;מר אלי עזור 

 ;נובוסטי תקשורת בע"מ 

 טל אילת בע"מ;קלאב הו 

 ;פריימיר קלאב בע"מ 

 ;רשת הריבוע הכחול תקשורת בע"מ 

 ;מגה קמעונאות בע"מ 

 ;אלון החזקות בריבוע כחול ישראל בע"מ 

 ;אלון קמעונאות בע"מ 

 ;ניסן אלון אחזקות קמעונאיות בע"מ 

 ;ניסן דור רשתות בע"מ 

 ;דור אחזקות ברשתות מזון בע"מ 

 ;אלון חברת הדלק לישראל בע"מ 

  ( בע"מ; 1957ביילסול )השקעות 

 ;שיבג בע"מ 

 עו"ד שרגא בירן, גרא, בועז ויפתח בירן. -משפחת בירן 

 משה בובליל 

 רדיו קול רגע שידורי העמקים בע"מ

 ;מר צבי לסטר 

 ;מר ישראל ביטנר 

 ;גב' הוידה סולימאן 

 ;מר חיים הכט 

 ;'קבוצת דגניה א 

 ;ס.אן בנין בע"מ 

 ;סלימאן ג'מיל מרואן 

 ;סלימאן פאטמה 

 מרום; דוד 

 ;טובי הכט 

 ד.ז. רדיו חיפה בע"מ:

 ;ד.א.ד.נ. החזקות בע"מ 
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 ;מר דניאל נישליס 

 ;מר דן ארנון 

 ( בע"מ;1991יעל תקשורת ) 

 ;ענתילי מ.ה.ייזום ופרוייקטים בע"מ 

 ;מר מיכאל הלוי 

 ;גב' ענת הלוי 

 ;גד ססובר 

 רדיו תשעים בע"מ:

 ;מר אהרון אורגד 

 ;מר אליהו אורגד 

 ;מר יובל אורגד 

 ה גבאי;מר מש 

 ;מר מרדכי )מוטי( בן שושן 

 ;גב' יוליה פנסון 

 ;גב' נאוה גייזנבורג 

 רדיוס שידורים בע"מ:

 ;מסקום תקשורת בע"מ 

 ;אחזקות רדיו אי.יו. בע"מ 

 ;אינטרגלובל יעוץ כלכלי בע"מ 

 ;גב' דליה יאירי דולב 

 ;מר הבא חג יחיא 

 ;מר דוד בן בסט 

 ;מר אמנון נדב 

 ;שרון בן בסט ואזנה 

 ( בע"מ: 2118רדיו ללא הפסקה )ניהול  -"99 תחנת "אקו

 ;מר עידו מור 

 ;מר דוד ויסמן 

 ;מר אלי עזור 

 ;מר אמנון דיק 

 ;גב' מישל קרמרמן דקל 

 ;רדיו ללא הפסקה בע"מ 

 ;ניקו מדיה בע"מ 

 ;נובוסטי תקשורת בע"מ 

 ;הדפוס החדש מרקעי תקשורת בע"מ 

 ;קלאב הוטל אילת בע"מ 

 ;פריימיר קלאב בע"מ 

  ;משה בובליל 
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 ;רשת הריבוע הכחול תקשורת בע"מ 

 ;מגה קמעונאות בע"מ 

 ;אלון החזקות בריבוע כחול ישראל בע"מ 

 ;אלון קמעונאות בע"מ 

 ;ניסן אלון אחזקות קמעונאיות בע"מ 

 ;ניסן דור רשתות בע"מ 

 ;דור אחזקות ברשתות מזון בע"מ 

 ;אלון חברת הדלק לישראל בע"מ 

 ( בע"מ ;1957השקעות ביילסול ) 

 ;שיבג בע"מ 

 עו"ד שרגא בירן, גרא, בועז ויפתח בירן. -משפחת בירן 

 רדיו ללא הפסקה בע"מ:

 ;מר אמנון דיק 

 ;מר אלי עזור 

 ;נובוסטי תקשורת בע"מ 

 ;הדפוס החדש מרקעי תקשורת בע"מ 

 ;קלאב הוטל אילת בע"מ 

 ;פריימיר קלאב בע"מ 

 ;מר משה בובליל 

 ;רשת הריבוע הכחול תקשורת בע"מ 

 ;מגה קמעונאות בע"מ 

 ון החזקות בריבוע כחול ישראל בע"מ;אל 

 ;אלון קמעונאות בע"מ 

 ;ניסן אלון אחזקות קמעונאיות בע"מ 

 ;ניסן דור רשתות בע"מ 

 ;דור אחזקות ברשתות מזון בע"מ 

 ;אלון חברת הדלק לישראל בע"מ 

 ( בע"מ;1957השקעות ביילסול ) 

 ;שיבג בע"מ 

 עו"ד שרגא בירן, גרא, בועז ויפתח בירן. -משפחת בירן 

 ניסים משעל; מר 

 ;מר וולף יצחק 

 ;גב' שני אלגלי 

 ;מר דוד ויסמן 

 ;מר דרור מורן 

 ;מר אייל פאר 
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 ;גב' אורטל קליין 

 בע"מ:  89רדיו 

  בע"מ; 2005עדי שי 

 ד.ז. רדיו חיפה בע"מ; 

 ;דני ד.א.ד.נ החזקות בע"מ 

 ;ארנון דן 

 ;מר נישלס דניאל 

 ( בע"מ;1991יעל תקשורת ) 

 ;ענתילי מ.ה. ייזום 

 אל;הלוי מיכ 

 ;הלוי ענת 

 ;גלי הדרום א.ב.נ. בע"מ 

  נאמנויות בע"מ; 10החשמונאים 

  ( בע"מ;1991) 77בא ציא 

 ;הרווה מימון 

 ;מר יוסף סבן 

 ;מר צבי שלום 

 ;אבי משולם 

 רדיו אף.אם השפלה בע"מ:

 ;אחזקות רדיו אי.יו. בע"מ 

 ;מר דוד בן בסט 

 ;אינטרגלובל יעוץ כלכלי בע"מ;מר קובי אושרת 

 ;מר אלעד ישי 

  פישביין;גב' שירי בן בסט; מר אריה 

 ;אריה עמית 

 ;קובי אשרת 

 רדיו הבירה שותפות מוגבלת:

  בע"מ; 2007מכרז ירושלים 

 ;ג'קי בן זקן ייזום ופיתוח בע"מ 

 ;מר יעקב )ג'קי( בן זקן 

 ;גב' דורית בן זקן 

 ;מר משה שלונסקי 

 ;מר רונן אלוש 

 ;מר שלום אורן 

 ;מר גדי קסטיאל 

 בע"מ: 2117יו גלי הדרום א.ב.נ. רד

 ;גב' זקלין סבן 
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  בע"מ; 77רדיו 

 ;מר סבן יוסף 

 ;מר צביקה שלום 

  ;מימון הרווה 

 ;מר דוד יוסוב 

 ;מר יהודה גרדוס 

 ;מר רן ויצמן 

 קול הים האדום בע"מ:

 ;מר גיא מרקמן 

  ;מדיאנה תקשורת בע"מ 

 ;אלמוגיא תקשורת בע"מ 

 ;גב' דפנה פרנר 

 ;מר רוני אלגרנטי 

 ;גב' דבורה קמחי 

 שי; רונן 

 שמס בע"מ:-רדיו א

 ;אמאל כראם 

 ;מר סוהיל כראם 

 רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ: 

 ;קרדן ישראל בע"מ 

  בע"מ; 2001קרדן יזמות 

 ;ראיתלון בע"מ 

 ( בע"מ;1999טלרומית אחזקות פיננסיות ) 

 ;מר אבנר שנור 

 ;מר יוסף גרינפלד 

 ;מר יצחק שיינפלד 

 ;מר נחום לנגנטל 

 ;מארג השקעות בע"מ 

 "ד ד"ר ליפא מאיר;עו 

 ;גב' איילת ולר 

 ;גב' יהודית פרידמן 

 ;מר עידו ליבוביץ 

 ;מר אשר מייבסקי 

 קול ברמה בע"מ

 ;מר צבי סילבן עמר 

 ;מר גבריאל אדרי 

 ;מר אריאל דרעי 
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 ;מר יואל עמרם 

 ;גב' נורית אהרוני 

  ;מר אייל דמרי 

 גלי ישראל -רדיו"ש בע"מ

 ;גלי הדרום א.ב.נ. בע"מ 

  ויות בע"מ;נאמנ 10חשמונאים 

  ( בע"מ;1991) 77בא ציא 

 ;מימון הרווה 

 ;מר צבי שלום 

 ;מר יוסף סבן 

 ;מר יגאל חיים 

 .מר ישראל פריד 
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 ג'נספח 
 לטלוויזיה ורדיו חברי מועצת הרשות השנייה

 
 

 יו"ר; - אוה מדז'יבוז' (1)

 ;מרה מרו סנבטו (2)

 ;אייל מלובן (3)

 ;פאו-אייל דה (4)

 ;יוכבד פלר (1)

  ;דורלי אלמגור (6)

 ;פיראד"ר מיכל ש (7)

 ;אילת ברעם צברי (5)

 ;עמית לביא דינור (9)

 ;יונתן כהן  (10)

 ;יצחק בורבא  (11)

 ;שפיק עבד  (12)

 ;טליה איינהורן  (13)

 ;ד"ר דליה זליקוביץ  (14)

 ;סוהיר נחאס  (11)

 
 


