
 0202נשי החינוך .מכתב א
 (ק'קורצ. י)" אדם יכולים לחנך בני אדם-רק בני"

קוראים , בחטיבות הביניים ובתיכונים, בבתי הספר היסודיים, בגני ילדים, אנשי חינוך, החתומים מטה, אנו

גזע או , דת לבזאת לממשלת ישראל לפתוח לאלתר את מוסדות החינוך של כל ילדי המדינה ללא הבד

אנו קוראים למורות ולמורים ללמד במרחבי בתי הספר ובחוץ . השתייכות סקטוריאלית זו או אחרת

לגדל ולהצמיח ילדות וילדים בריאים ומאוזנים  –ולאפשר למורות ולמורים למלא את ייעודם העמוק 

 .בנפשם וברוחם, בגופם

ע שונים מתחומי בריאות הגוף והנפש מצטרפים בזאת לחוות הדעת המקצועיות של אנשי מקצו ,אנו

המתריעים מפני הקריסה , תרפיסטים ואנשי רוח בארץ ובעולם. פסיכולוגים, רופאים, בעולם כולו

  .ערכית ורוחנית הנגרמת כתוצאה ממדיניות ושיטה מכוונות, החברתית

הפגיעה הנצרבת אנחנו רואים את . תנו ונערינוונער, בדאגה עמוקה על ילדינו וילדותינו מביטיםאנו 

משתקפים , החרדה והדיכאון של עולם המבוגרים, אנו רואים את הפחד והאימה, בנפשותיהם הרכות

 .בסמים ובאלכוהול, אנו עדים לעלייה המתמדת בשימוש מסוכן במסכים. בנפשותיהם

  ?בתוך איזו מציאות אנחנו רוצים שהם יגדלו? מה לומדים הילדים מאיתנו המבוגרים

, בשם הדאגה לשלום הציבור כולו. מחדל בריאות הגוף והנפש של דור העתיד את לנגד ענינו רואיםאנו 

פוגעת ממשלת ישראל פגיעה בשלום הילדים , שהיא בפועל דאגה מוצדקת לאוכלוסיות בסיכון בלבד

במציאות , בהנחיות סותרות, הם נתונים מזה חודשים ארוכים בכאוס. בדור העתיד. הרכים וחסרי הישע

בתוך ". מקור הדבקה"בהפניית אצבע מאשימה אל הילדים כאל , בתוך מערכת של הפחדות, ויההז

רבים מהילדים לומדים , בתוך חוויית עולם מבוגרים מבוהל והיסטרי, הנוכחית" חינוכית"המערכת ה

הם לומדים שאפשר להקריב אותם כי , הם לומדים שאין אמת. לא להיות כנים וישרי דרך, לרמות, לשקר

  .שאוכלוסיות שונות מקבלות טיפול שונה ויחס שונה בתוך מדינה דמוקרטית ,הם בעיה והם לומדים

אנו סבורים שאין הצדקה למנוע מהם מפגשים אנושיים עם . מחלת הקורונה איננה מסוכנת לילדים ולנוער

ראויה שאין הצדקה למנוע מהם תנועה ומשחק כמו גם השכלה , בני גילם ועם מבוגרים משמעותיים

לסגור , לשנות מערכת לימודים כל שני וחמישי, דרך מסכי מחשב  ללמד שעות !ולמידה משמעותית

, להתייחס למורות ולמורים כאילו הם בובות על חוטים, ספר שלמים בשל מאומת קורונה אחד  בתי

 של ממשכל אלה מהווים לדעתנו מעילה  –משחק ולמידה , מתנועה, להרחיק את הילדים מחבריהם

  .בתפקיד



הוא ידע  ,כמי ששהה בתוך קריסת האנושיות". רק בני אדם יכולים לחנך בני אדם"ק אמר ש'יאנוש קורצ

, מוסריים, רק מפגש אנושי של ילדים עם מבוגרים משמעותיים יוכל להצמיח מבוגרים בריאים. את האמת

  .לם טובלצלוח את מסע החיים וליצור עו, מאוזנים רגשית ובעלי חוסן נפשי ורוחני

 !עוד לשתוק ואיננו מוכנים איננו יכולים –כמי שהופקדו על שלום הילדים 

*********************************************************************  

או   2103777222נא לשלוח סמס לאירית רבין  –: כדי לחתום על מכתב זה  להשתתפות במכתב

עם הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מקצוע חינוכי,  iret.rabin@gmail.com להשאיר הודעה 

מוזמנות ומוזמנים . רק הפרטים שתסכימו להופעתם יפורסמובמכתב תואר, מספר שנות ותק בתפקיד. 

 להפיץ הלאה בכל דרך שנראית לכם. 

 

 החותמות והחותמים:

 חדווה פרנק, מחנכת ומורה לתנך

 אייל בוזגלו, מורה לאזרחות ותנך

ומכללת  , מנהל שותף בחוג לחינוך וולדורף, מכללת אורניםחינוךלמרצה , גלעד גולדשמידט, מורה

 דוד ילין

 יעל ברק ,תרפיסטית ומורה למוסיקה

 מיה קרן, מורה לחנ"ג ומתמטיקה

 ומורהעמירה כץ, מחנכת 

 ומורהזהר פלג, מחנכת 

 ומורהדורית רוזן, מחנכת 

 הדס גלילי, מורה לתנועה

 עדן כהן, מורה למתמטיקה ומחנכת

 מורה לתאטרון ,נילי לוגסי

 , מורה לאמנות ומחנךדודו ברקת

 , מורה לאמנות ומחנכתמיכל פוני

 , מורה למתמטיקה ומחנכתשירלי שקד

 , מורת שילוב חנוך מיוחדלביא-שחר רון

 , מורה לאוריתמיה ומחנךמנדלוביץ' נתנאל

 , מורה לצילום ומחנכתצ'יבי שיכמן

 , גננת ומורה למלאכהנעה קינן

 ומורה, מחנך איתמר מגד
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 , גננת ומחנכת אפרת גריי

 , מורה לביולוגיה ומחנכתענבל סיון

 , מורה לאנגליתשושנה לבן

 , יעל חיים

 , גננת וסייעתסמדר אבן

 , בני וטורי

 ומורה מחנך, אמיר דוידס

 , מורת שילובמעיין לב קפלוטו

 , הדס זיידנשטדט

 ומורה, מחנכת יעל זיו

 , מורה להסטוריה ומחנךיעקב כהן

 מורה לאמנותמחנכת ו, בירן-שרון כספי

 ומורה מדעים והסטוריה , מחנךתום נוימן

 , מטפלת באמנות ומורת חנ"מסדן-מור ברקו

 , מדריכת יערטל השכל

 לאנגלית, מורה שירה פלג

, פרופ', מורה ומרצה, ראש התכנית הרב תחומית להוראת מדעי הרוח והאמנות, מכללת יעל גילעת

 אורנים

 שרית טבקה, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי, חוות הנוי

 מנהל בית חינוך רעיםגור גילעת, 

 ד"ר לי שיש, מחנכת

 אמיר גלר, מורה ומחנך

 מימי נעמן, מורה ומחנכת

 למוסיקה גלעד סטולר, מורה

 הדס גולן, מורה ומחנכת

 חגית צחר, מטפלת באמנות בילידם

 אלעד שפע, מחנך, מורה למדעים, מתמטיקה ועץ

 נדיב ברוג, מורה לאמנות ומחנך

 רוני לוין, מורה לסוציולוגיה ומחנכת

 נירית סטרול, מורה למוסיקה

 קפלן, מורה ומחנכת-אירית מרום

 אסתר דה בק, גננת ומחנכת

 , גננת ומורה לאמנותטל כהן ברור



 דוד, מורת מלאכה ופיתוח חשיבה יצירתית-שרונה יוחנן בן

 איילת קפלן, גננת

 עמיר מרסיאנו, מורה לתאטרון וחנוך גופני

 עדי פינקלשטיין, גננת

 גל גולן, מורה למוסיקה

 שלי דורון נתיב, מורה ומחנכת

 הדר רבין, מחנכת ומורה לאמנות

 ענבל גוטליב, גננת

 סורמן, יועצת חינוכיתלירית 

 שפירא, יועצת חינוכית-עידית חנן

 , , מורה למוסיקהתומר אלמלח

 דויד לוי, מחנך ומרצה לחינוך

 נירה נחתומי, מורה לאוריתמיה בגני ילדים

 תן, מורת שילוב חינוך מיוחד-יעל אבן

 ענת אגמור, מחנכת ומורה למתמטיקה

 ניצן פריימן, מחנך ומורה למתמטיקה

 איילת ראם, מורה לחלקאות

 איה הלוי, מורה למלאכה

 , מורה אורית צור, מחנכת

 סוניה ליפנוביץ', מטפלת באמנות

 אירית רבין, מחנכת ומורה לאזרחות ופרמקלצ'ר

 

 

 

 


