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לכבוד גב' אורלי ממן
הממונה על קבילות הציבור
כאן  -תאגיד השידור הציבורי

הנידון  :תלונה חריפה על שידור תוכן פוגע ומבזה
שלום רב,
במסגרת שידור תוכניתכם "הערב יהיו כאן" פרק  24בתאריך  20/5/2018בשידורי כאן  ,11שולב קטע המתיימר
להיות חלק מתכנית בידור ובו השוואה מקוממת ומבזה בין כב' הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב
יצחק יוסף שליט"א לבין  -להבדיל אלף אלפי הבדלות  -עוכר ישראל ומגרועי אויבינו הקורא להשמדתנו -נשיא
איראן .
בקטע נראתה אף תמונת כב' הרב הראשי לישראל שליט"א מיד לאחר תמונת נשיא איראן כאשר מובלט כביכול
דמיון ביניהם.
ברצוננו למחות בתוקף על שידור רעיון בלע שכזה .כל השוואה בין אדם מישראל לבין צורר יהודים כנשיא איראן
היא חמורה ואינה מתקבלת בשום אופן ,קל וחומר כשמדובר באישיות דתית רוחנית ,גאון בתורה ,מנהיג ציבור
וסמל ציבורי ממלכתי כרב הראשי לישראל.
הרב הראשי לישראל הוא הסמכות הדתית העליונה במדינת ישראל ועומד בראש גוף ממלכתי -ציבורי מטעם מדינת
ישראל – ביזויו באופן פוגע וחמור כל כך הוא פגיעה בכבוד תלמיד חכם גדול בישראל ,פגיעה בציבור הרחב הרואה
אותו כמנהיג ופוסק ,ופגיעה בסמל ממלכתי של מדינת ישראל.
תאגיד השידור הציבורי הוא גוף ציבורי הממומן מכספי הציבור ומתיימר לייצג את ערכיו .בשידור קטע פוגעני
ומבזה כזה – בוודאי שהוא נכשל כישלון חרוץ בהשגת ייעודו.
אי לכך אנו דורשים:
 (1לעשות בדק בית מקיף כיצד ייתכן שקרה דבר כזה ולטפל בחומרה באחראים לפרסום המקומם.
 (2לפרסם הודעת התנצלות פומבית על השידור המבזה ,לשלוח התנצלות אישית לכב' הרב הראשי לישראל,
ולהסיר את הקטע המבזה מכל המדיות השונות של התאגיד בהם הוא עדיין מפורסם וניתן לצפייה.
 (3לשדר סדרת כתבות ענייניות המחזקות את מעמדה של הרבנות הראשית ושל הרבנים הראשיים בעיני
הציבור
אנו מסיימים מכתב זה בתקווה לתיקון העוול שנעשה ובציפייה לשידור ציבורי המכבד את הציבור וערכיו ולא – חס
ושלום – פוגע בהם ,כפי שנעשה על ידיכם לאחרונה
בברכה,
אורן הניג  ,אלקנה באב"ד
מרכז ליב"ה
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