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 חברות וחברי מליאת מועצת העיתונות והתקשורת,

הנשיאה ביקשה ממני להעביר אליכם את פנייתו של יאיר טרצ׳יצקי, שבמרכזה דרישה להחלפתי במנכ״ל 
 שכיר. אני מצרף את הפנייה ואת תגובת הנשיאה המחייבת הצבעת אמון בה כמפורט בתגובתה.

 מוטי רוזנבלום

  

 מכתבו של יאיר טרצ'יצקי:

 שלום לכולם,

 מת, אבל לפעמים אין ברירה.אני כותב את המייל הזה באי נוחות מסוי

 בסוף המייל יש קריאה לקיים הצבעה על שתי החלטות חשובות, אבל לפני זה קצת רקע והסברים.

לצד זה שאני חושב שמועצת העיתונות היא גוף חשוב מאוד שגם נמצא במגמת שיפור, לדעתי הפער בין הרצוי 
בגוף שיושבים  יתונות הישראלית, ולמרות שמדוברלבין המצוי הוא עצום. אנחנו חיים בתקופה שהיא דרמטית לע

ההשפעה של המועצה היא זניחה  -בו כלי התקשורת החזקים במדינה, שני ארגוני העיתונאים ואחלה נציגי ציבור 
 ועל סף הבלתי מורגשת.

חנו במצב שבו האמון בתקשורת בשפל, המועצה ובתי הדין שלה היו אמורים להוות כתובת מרכזית לציבור אבל אנ
בכלל לא בכיוון. אין פעילות להנחלת אתיקה בקרב עיתונאים, שגם הם בכלל לא רואים במועצה כתובת. אין 

 נוכחות משמעותית בדיון הציבורי. אין שום חשיבה אסטרטגית, תוכנית עבודה או יעדים ברורים ומדדים להצלחה.

 פן הפעולה של המועצה.לא דרושים פה קוסמטיקה או תיקונים קלים, אלא שינוי של ממש באו

דיברתי על זה עם הנשיאה מספר פעמים, וציינתי בפניה שלדעתי הצעד הראשון הוא להביא מנהל בשכר שיכול 
בנייה של תוכנית עבודה ובהמשך גם הוצאה שלה לפועל. אני מעריך ומחבב  -בהובלה של חברי המועצה  -לקדם 

אבל אני לא חושב שהוא האיש הנכון לבצע את המשימה הזאת. את מוטי, וכמובן מוקיר לו על התנדבותו במועצה, 
 אמרתי לו את הדברים וגם עדכנתי אותו על כוונתי לשלוח את המייל.

הדברים  אחרי ראש השנה ובה חזרתי על דורנר אני שולח את המייל הזה בעקבות שיחה שניהלתי עם הנשיאה
של המועצה מצוין, אבל ביקשה  חושבת שהתפקודשאמרתי לה בעבר וגם כתובים פה. הנשיאה אמרה לי שהיא 

כעת. אני מצרף לכם קישור למסמך  מה סוג החשיבה והצעדים שלדעתי נדרשים שאעביר לה מסמך שימחיש
 אבל זה יכול להיות בסיס לדיון עתידי. -שכתבתי. לא מדובר בתוכנית עבודה סדורה וזה בטח לא מושלם 

אה כתבה לי "אנו מחפשים כפי שהחלטנו בשעתו אחראי עיתונאי היום, לאחר ששלחתי לה את המסמך, הנשי
 המומחה לתחום לניהול האתר שלנו ופעילות שוטפת ברשת".

(הצעה שהעלינו לפני בערך  אני לא יודע אם זאת הכוונה, אבל להביא עכשיו מישהו שרק יעסוק בפייסבוק ובאתר
עובדות בשטח שיקטינו את מרחב התמרון של זה לא רק להתמקד בשינוי הקוסמטי אלא גם קביעת  שנתיים)

  המועצה להביא מנהל שיוביל את תהליך השינוי הרחב יותר שנדרש ובכך יקשו מאוד לקדם שינוי מהותי יותר.

עדכנתי את הנשיאה שכל עוד יש כוונה להתקדם עם הצעד הזה, אני חושב שראוי להביא את הסוגיה לדיון 
 במליאת המועצה, וכך אני עושה.

 י רוצה להעלות להצבעה שתי הצעות:אנ

. שמיד אחרי החגים יתקיים דיון ובו הצבעה על השאלה אם על המועצה לגייס מנהל פעילות בשכר, שיביא איתו 1
 את סט הכישורים הנדרש כדי לקדם מהלך ברוח זה שהצעתי.
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ות לרבות שכירת עובד או במועצה שום שינוי בעל השלכות כלכלי . שיוחלט כי עד לקיום אותו דיון, לא יתבצע2
 התקשרות עם ספק חיצוני.

  

 :דורנר מכתבה של הנשיאה, השופטת דליה

  

 חברות וחברי המליאה,

 אני מצטערת על הבקשה של מר יאיר טרצ'יסקי.

 כידוע לכם, אני מכהנת כנשיאה נבחרת של המועצה.

מוטי רוזנבלום פועל על פי הנחיותיי. הבקשה של מר טרצ'יסקי אינה נוגעת לתוכנית מסוימת זו או אחרת וגם 
 לא למוטי בלבד, אלא היא הבעת אי אמון בי.

לפיכך אבקש שכל אחת ואחד מכם יעבירו למנכ"ל את עמדתה/ו לגבי המשך כהונתי, והחלטת הרוב תקבע 
 ו עד תום הקדנציה.אם ארנה, מוטי ואני נשאר בתפקידנ

 .2020באוקטובר  11עד יום ראשון   motir10@gmai.com   נא להעביר את עמדתכם לדוא״ל

  

 דורנר דליה

  

   

  

 מוטי רוזנבלום, מנכ"ל

 מועצת העיתונות והתקשורת בישראל
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