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 הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )בפועל( יועמ"ש    (13)חדשות   בע"מ 10חדשות 

 3445, ת.ד. 20בית הדפוס       53דרך השלום 

 ירושלים      גבעתיים

 גם באמצעות דוא"ל     דוא"לגם באמצעות 

 

 -מבלי לפגוע בזכויות-                           

 .נ,א.ג

 ולות פסולותפעחשש להפרת הדין ול -  13סיום כהונת מנכ"ל חדשות הנדון: 

 בעניין מינוי מר גולן יוכפז 28.1.2013מכתבי מיום סימוכין: 

בשים לב גם לדברים שנאמרו ו לכלית הוגנת )ע"ר(התנועה לקידום חברה כ –בשם מרשתי, עמותת הצלחה 

 בנושא שבנדון בדברים הבאים: פנות אליכםלהריני מתכבד  מכתבינו שבסימוכין,, גם בבהקשרים דומים בעבר

 

, אלום סף לפרטים שפורסמו בכלי התקשורת בימידי מרשתי, בנוה הגיעו ידיעות שונות ליבעת האחרונ .1

, מר גולן יוכפז וזאת בניגוד 13ל חדשות דו של מנכ"לפיהם קיים חשש לנסיונות להביא לסיום תפקי

 הוראות חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו.  ת בבסיסלהוראות הדין ולתכליות הניצבו

 

בירורים שערכה מרשתי בימים האחרונים מחזקים את הרושם, כי שורה של צעדים ופעולות שננקטו  .2

. גם על האופן ןבחודשים האחרונים, כוונו להביא לסיום תפקידו של יוכפז בנסיבות שיש לתמוה עליה

רדה שבין חברת הדברים יש להעיר כי אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ועקרון ההפשבו בוצעו 

 החדשות למורשה לשידורים ולבעלי מניותיו. 

 
שו פניות ישירות של נציגי בעלי המניות בחברת האם )המורשה לשידורים( של חברת כך למשל נע .3

פגישה  ,או בסמוך לו 15.4.2019תי נערכה ביום ככל הידוע למרשת החדשות ואף דשות למנכ"ל חברהח

והודע לו כי יש כוונה  בין מר נדב טופולסקי לבין מר יוכפז, בה נתבקש האחרון לסיים את תפקידו

ז אודות הועברו מסרים ליוכפ ,, בהתאם למידע שמצוי בידי מרשתילאתר לו מחליף. עוד קודם לכן

 החדשות. וגישתו לניהול חברת מתפקודו חוסר שביעות רצון 
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ה לכהונה נוכח האמון והתמיכה שהובעה ביוכפז עת מונ מרובה, גורמים לכאורה לפליאהמסרים אלו  .4

לרשת,  10ץ סביב אירועי המיזוג בין ערווכן  2018בתחילת  10שנים כמנכ"ל חברת חדשות  5נוספת של 

י אין כוונה לפגוע בחברת החדשות או לבצע בה שינויים מהותיים והצהרות אלו נלקחו שם הובהר כ

לגביו נגע לחברת החשש כשעיקר  –ג בחשבון גם על ידי הגורמים שהיו אמונים על אישור המיזו

 החדשות ופעילותה. 

 
השקת לוח תוך  – 15.1.2019שבועות ספורים בלבד לאחר השקת המיזוג שנכנס לתוקפו ב והנה,  .5

אם הע מכיוון בעלי השליטה בחברת פתשידורים חדש, דומה כי רוחות חדשות החלו מנשבות ל

דשות, ופן ניהול והפעלת חברת החלאשתו של המנכ"ל ונציגיהם, עד כדי קרע משמעותי והכל סביב גי

 ג. טרם המיזו 10לו במסגרת ערוץ פעמימים ימימה, עוד כש השליטהגישה שהיתה מוכרת לבעלי 

 
יד זה, שאירע תוך עקיפת כל תהליך תקין של דיון בדירקטוריון החברה ומעל טרמחשויות צבר ההתר .6

ות לראשה באופן המנוגד למנגנונים שנקבעו במפורש בדין ובלא לערב כפי שהיה נכון לעשות את נציג

היה לטעון לה לי אואת חזקת התקינות שניתן שולל  –ברת החדשות הציבור המכהנות בדירקטוריון ח

 . בנסיבות אחרות

 
המניעים להפסקת כהונתו של יוכפז והאופן שבו הם תואמים או מצריך בירור מעמיק אודות מצב זה  .7

הותי ואינה רכוש פרטי גוף דו משהיא  – דשותסותרים את טובתה )הנפרדת והעצמאית( של חברת הח

או מתמזג דשות, אינו נבלע ינה של חברת החגן המגולם בפעולתה התקציבורי המוס הבלבד. האינטר

 דורים(. ס הנפרד של חברת האם )המורשה לשיעלי המניות בחברה האם וגם לא לאינטררס בלאינט

בנסיבות אלו יש לחזור ולהדגיש את החובה והצורך שבשיקול דעת עצמאי של מנכ"ל חברת החדשות 

, גם אם ונים, בעת מילוי תפקידםושל הדירקטוריון שלה ובהעדר תלות ו/או השפעה פסולים על האחר

 בה.  חלקם נושאים בתפקידים בחברת האם או אצל הגורמים השולטים ו/או מחזיקים

 

לחוק  68-69להוראות סעיפים  שוב של החברה והרשות לנכון להסב את תשומת ליבן רואה מרשתי .8

עת שמונה מ. וכן הפסקת כהונתו הרשות השניה, שם מוסדרת דרך מינויו של מנהל חברת החדשות

נויו הוא מינוי קבוע לחמש הרי שמי – ובמקרה שלפנינו פה אחד לחברת החדשות ברוב הדרושמנהל 

 . לחוק 68שנים כהוראת סעיף 

 

ככל שיש כוונה להעביר את המנהל שמונה מתפקידו, הרי שיש לעשות זאת בהתאם להוראות החוק,  .9

זאת גם בשים לב שהעברת מנכ"ל מתפקידו )א(. 69ברוב הנדרש שם או בנסיבות האחרות המנויות 

החברות ולהגיונות הנטועים בהם, כמו גם לחובות החלות  דיניהוראות  כפופה גם ,טרם סיום כהונתו

או שאינם מגיעים  על הדירקטוריון בהקשר זה ובוודאי שאין לעשות זאת מטעמים בלתי ענייניים

 כדי צורך ממשי ושלובים בטובת החברה.
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. קנה לעצמו חסינות בלתי מוגבלת פזמר יוככי אין באמור לעיל בשום פנים ואופן כדי לרמוז חלילה  .10

של מנהל קיים קושי משמעותי, נוכח הוראות החוק אליהן התייחסנו לעיל, לקבל החלפה  –עם זאת 

 היה לכך הצדקה ממשית שיש לה תימוכין בדין. שתבלא  –בנסיבות שתוארו , חברת חדשות

 
הצדקות לה וכן לבחון את ת המנכ"ל והלקיים דיון מעמיק בשאלת החלפן על כן מתבקש הדירקטוריו .11

ך הפרת דין לפעול הפעולות שננקטו עד כה ואת תקינותן וככל שנעשו בחריגה מסמכות או תו

נבקש מקרים אלו בעתיד. ולנקוט צעדים למען לא יישנו  של חריגות והפרות אלודית ילהפסקתן המי

אודות תכנו  ,קייםוככל שהת ,עוד טרם קיומו הודעה בדבר קיום דיון כזהמסר למרשתי יכי ת

 ותוצאותיו.

 
סיום תפקידו של לבחון בעצמה את רצף האירועים שהוביל לנסיונות ל השניה מתבקשת הרשותכן  .12

, ככל שתתקבל, באופן פומבי את הנימוקים שהביאו להחלטה לפרטלדירקטוריון להורות כ"ל וכן המנ

 2018שמונה בתחילת  להחליף את מנכ"ל חברת החדשות המכהןמר יוכפז ו לסיים את כהונתו של

אמורות, לרבות בהתאם להוראות החוק ה תבוצעוכן לוודא כי החלפה זו  לכהונה בת חמש שנים

  .ומשיקולים ענייניים בלבד מיוחד לעניין זהדרישת הרוב ה

 
במורשה  לו פגמים באופן הפעולה של בעלי תפקיד, בעלי מניות ו/או נציגיהםככל שיימצא כי נפ .13

ניה לנקוט את כל הצעדים הנובעים הרשות השמתבקשת  –אצל בעלי השליטה בה  לשידורים או

ומניעת הפסקת  החדשות, לשם ריפוי אותם פגמיםמסמכויותיה וממעמדה, גם כבעלת מניות בחברת 

  להם. כלפי האחראים ותאכיפה מתאימסמכויות והפעלת  של כשלים דומים , מניעתם לעתידהכהונה

 
וככל  ,בירור כזההודעה בדבר קיום  על ידי הרשות השניה, מסר למרשתיינבקש כי תגם לעניין זה  .14

 אודות תכנו ותוצאותיו. ,קייםשהת

 
ה גם לתשומת ליבה של רשות התחרות כדי בות העניין רואה מרשתי לנכון להפנות את מכתבבנסי .15

רשת במסגרת ל 10מדתה בקשר למיזוג בין ערוץ שבשינוי עשתביא אותו בין שיקוליה וביחס לצורך 

התחרות רשות מצפה כי  ההליכים התלויים ועומדים בין הצדדים בבית הדין לתחרות. מרשתי אף

 כנית. דם בדבר עמדתה העדאת הדברים ותעדכן את מרשתי בהק ובכליה תבחן בעצמה

 
 יעד ליום שנ תחרותהשניה ורשות ה הרשות, מטעם החברהת המכותבים מרשתי תמתין לתשוב .16

קבלת סעדים פנות לה לאת עצמה חופשיה לפעול כהבנת, שאז בהעדר תשובה, תראה 20.5.2019

 מתאימים ככל שיידרשו. 

 

או בעניינים אחרים והיא  בעניין זה יכדי לפגוע בזכויות מרשת זה או במה שלא נאמר בו יאין במכתב .17

ים , לרבות צווי מניעה וצוושומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולפנות לשם קבלת סעדים מתאימים



 

45106, הוד השרון 866למכתבים ת.ד. מען  –ר( התנועה הצרכנית לקידום חברה צרכנית הוגנת )ע" –הצלחה   
52681( רמת גן 13קומה  –)בית גיבור ספורט  7הלשכה המשפטית: אצל עו"ד אלעד מן, רח' מנחם בגין   

6114486-03פקס:  6114485-03טל:    
 

ל כלשהו ככל שיתברר כי התקיימו הפרות שונות של הדין או ככל שיתברר שנפל פסו חוצים אחרים,נ

 .יות השונותבפעולות חברת החדשות, בעלי מניותיה או נושאי משרה בה או בפעולות הרשו

 

 ,בכבוד רב

 

 אלעד מן, עורך דין

 

 ם, המשנה ליועמ"ש לממשלה לעניינים כלכליים, משרד המשפטימאיר לוין עו"ד: יםהעתק

 חרותעו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות, רשות הת    

 דיווויזיה ורה לטלהרשות השני, מר ניר שוויקי, מנכ"ל )בפועל(    

 ה לטלווזיה ורדיוועצת הרשות השניחברי מ    

      


