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  20.6.20 ,ירושלים    

 מל"ב         
 לכבוד

 אלדד קובלנץמר 
  "כאןמנכ"ל תאגיד "

 החלטה בלתי חוקיתביטול רישה לדהנדון: 
  "ל"קלמן וסג"התוכנית את  חסלל

 
 שלהלן: ןיבעניהנני לפנות אליך בדחיפות  אראל סג"לבשם מרשי מר 

 
 
 נס בתאגיד בהתאם לחוזה אשר נחתם עמופרילוותיק, איש תקשורת מרשי הינו  .1

עבודה קבועה מרשי כי עובר להתחלת העבודה בתאגיד עזב ן יצוי. והוארך לאחרונה
אשר אינה מאפשרת עבודה  בין היתר בהתאם לדרישת התאגיד 20בערוץ קודמת 

   .ףויזיה נוסובמקביל בערוץ טל
 

האקטואליה  תוכניתי כ (לא באופן ישיר) שמוענדהם מרשי ל 15.6.20האחרון  שניביום  .2
הנמקה ואולם בתוכנית כל לא לוותה להודעה  .תרד מן המרקע "ל"קלמן וסג" בהגשתו

התוכנית של קלמן וסג"ל יורדת לא ש"רדיו בה התראיינת נימקת את המהלך בכך 
  ."משיקולים פוליטיים ולא משיקולי רייטינג, אלא כי לא המריאה ויצרה שיח

 
ליה, כי עוהאחראי המקצועי הישיר ל חברת החדשות "שמרשי נדהם לשמוע ממנכאלא  .3

ה את כתנגד למהלך מכל וכל ולא סבר כי קיימת בעיה כלשהי עם התוכנית המצריהלה ה
 רקע. הורדתה מהמ

 
"לעניין שידורי החדשות ותכניות בענייני לחוק השידור הציבורי קובע כי  (ג)47סעיף  .4

חטיבת החדשות העורך הראשי;  היום במסגרת תקציב חטיבת החדשות, יהיה מנהל
  .בביצוע תפקידו זה יפעל מנהל חטיבת החדשות באופן עצמאי"

 
(, וקובע כי 2)43 הסעיף מתייחס באופן מפורש לסמכויותיו של המנכ"ל, שנקבעו בסעיף .5

 אישור מנכ"ל, כפיללמעט לגבי קבלתו לעבודה של עיתונאי, שזקוקה הוא גובר עליו 
 .לחוק 8שנקבע בתיקון 

 
דת ובהינתן העובדה שבעל הסמכות המקצועית והמוסמך לפי חוק, מתנגד להורמשכך  .6

סר והתוכנית וגם לא היה מי שקיבל את ההחלטה נראה כי החלטתך נתקבלה בח
 סמכות והיא לפיכך בלתי חוקית. 

 
מהלך הת העומדת מאחורי מדיניואף מועצת התאגיד לא דנה בבאופן תמוה ועוד זאת  .7

גם לא והנושא לא רק שלא הובא לאישורה אלא מהאוויר ל "הנשל הורדת התוכנית 
 לדיון עקרוני מכל סוג שהוא. הובא 
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גוברת מקום בו ברור כי הורדת תוכנית מזוהה מהסוג אותה מגיש מרשי ביחד התמיהה  .8
אשר מלכתחילה נולדה כדי ליתן מקום לקול אשר אינו מקבל במה  עם מר ליבסקינד
וככזו היה עליה להידון  יד, מהווה דה פאקטו שינוי מדיניות של התאגבשידור הציבורי

   .מחטף של ממשסיון לינ, באופן המריח למרשי כבמועצה, וכך לא נעשה משום מה
 

שלך להוריד את התוכנית אותה מגיש מרשי ניתנה העצמאית איפוא כי ההחלטה יוצא  .9
 כל המשמעויות הנובעות מכך.  על מכות והיא לפיכך הינה בלתי חוקיתשלא בס

 
שעות ממועד קבלת  48-ולא יאוחר מההחלטה לאלתר הנכם נדרשים לפיכך לבטל את  .10

הוריד את התוכנית מן המרקע כפי שמורה אתכם כם לבאם רצונ דיןולפעול כמכתבי זה 
  .החוק

 
לנוכח שינוי המדיניות הקיצוני של התאגיד הגלום בהורדת התוכנית, הינכם בנוסף  .11

מחדש על ידי הגורם החוקי המוסמך,  ל וקבלתה"נדרשים לאחר ביטול ההחלטה הנ
להביא את הנושא לדיון דחוף בפני מועצת התאגיד, אשר זוהי סמכותו לדון בשינויי 

 דא. מדיניות כגון 
 
אין באמור לעיל או במה שלא נאמר בו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיש או יכולה  .12

והוא שומר לעצמו את כל הטענות הנובעות מהפעולה הבלתי  להיות למרשי כלפיכם
 חוקית בה נקטתם על כל המשמעויות הנובעות הימנה.

 
 התראה נוספת לא תישלח.  .13

 
 

 בברכה,בכבוד רב ו

 עו"דמיכאל דבורין, 
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