 61מרץ4162 ,
לכבוד
ערן טיפנברון ,עורך ראשי " " Ynet
רון ירון ,עורך ראשי "ידיעות אחרונות"
הנדון :תחרות  -המורה של המדינה

בימים אלו מופיע באתר  Ynetקמפיין  -תחרות " המורה של המדינה " ה מזמין את
הציבור להמליץ על מורים מצטיינים .בסופו של תהליך סינון המועמדים ,ת בחר וועדה
ציבורית שייסדו מארגני התחרות את המורים המצטיינים ל שנת . 4162
כפי שנחשף בכתבה ביקורתית של "הטלוויזיה החברתית" במהדורת האקטואליה " סדר
חברתי " מ  42 -בפברואר (  ) 4162ו בכתבת המשך בה היה ניסיון לחלץ תגובה  ,הוועדה
הציבורית שייסדו המארגנים מונה  62משתתפים רובם גברים (רק שתי נשים)  .ראוי היה
שוועדה ציבורית אשר תקבע מי יהיה המורה של המדינה ,מקצוע שמרבית העוסקות בו
הן נשים  ,תכלול לפחות  21%נשים .מעיון בהרכב הוועדה עולה שמרבית חבריה הם
אנשי צבא בכירים ובעלי עסקים ומיעוט ם אנשי הוראה .
בראש הרשימה הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי ,אחריו ניתן למצוא  :את סגן הרמטכ"ל
לשעבר האלוף עוזי דיין ,את מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר ,את ראש המכון
לאסטרטגיה ציונית ,את מנכ"ל מפעל הפיס ,את סגן יו"ר הסוכנות היהודית ,את מנהל
האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך לשעבר  ,את סמנכ"ל בנק מסד ואחרים .
נ שאלת השאלה איך זה שידיעות אחרונ ות ו  Ynet -שאמורים להיות ,בתור היותם גופי
תקשורת ,ביקורתיים כלפי החברה ומוסדותיה ורגישים לאפליית נשים בגופים ציבוריים
(ראו דוח מבקר המדינה האחרון)  ,מ ייסדים בעצמם ועדה ציבורית שהייתה זוכה
לב י קורת נוקבת מצדם לו גילו אותה במסגרת אחרת.
אנו פונים למארגני התחרות ובראש וראשונה ל  Ynet -ולידיעות אחרונות  ,בדרישה לשנות
לאלתר את הרכב הוועדה ע"י הוספת אנשי ונשות חינוך לרבות מהחברה הערבית ,
ולהביא את הרכבה כך ,שיכל ול לפחות  21%נשים.
בברכה ,
החתומים מטה
ביוזמת "הטלוויזיה החברתית"
ליצירת קשר :אהוד שם טוב ,הטלוויזיה החברתית15 - 2678815 | ehud@social.org.il :

העתקים :
השותפים לתחרות :מפעל הפיס ,הסתדרות המורים
השופטת בדימוס דליה דורנר יו"ר מועצת העיתונות

ארגונים:
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
איגי
איתך  -מעכי משפטניות למען צדק חברתי
אשה לאשה  -מרכז פמיניסטי חיפה
האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר
הטלוויזיה החברתית  -לקידום סדר יום חברתי בישראל
המטה למען העסקה הוגנת של מורות ומורים
הפורום הפמיניסטי של מרצ
הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך
התכנית ללימודי מגדר במכללה האקדמית תל חי
ויצו ישראל
חן"ר עמותת גרנית
מועצת ארגוני נשים בישראל
מיינדפולנס ישראל
מתפקדות הלובי לשוויון בין המינים
מתפקדות :לובי פמיניסטי
נזו"ז  -נשים זקנות וזועמות
נשים לגופן
סיעת נחל בהסתדרות המורים
פועלות ברשת
פרלמנט נשים
קולך  -פורום נשים דתיות
קשת כרמיאל לצדק חברתי
שוות  -המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר
שוות ערך  -לקידום שכר שווה
תנועת המורים .מחנכים .מורים דרך
תנועת ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים
תתחדשי
פרטיים:
אבי כץ ,מעריך בכיר של בחינות בגרות
אביטל ספיבק
אבנר בן  -עמוס ,פרופ' ,ביה"ס לחינו ך  ,אוניברסיטת תל  -אביב
אהוד שם טוב ,מנכ"ל הטלוויזיה החברתית
אודי גור ,מורה
אורי מירז
אורית פרנקל
אורית קמיר

אורלי אוריון ליור
אורלי אלמי
אורנה אייזנשטדט
איבנה רטנר
אילנה אליאב
אילנה בן ארי  -מרצה במכללת לוינסקי לחינוך
איריס שטרן לוי
אירנה מרקוס פסיכותרפיסטית גופנית
איתי כהן
אלה מרום
אלישבע גלעד
אמיר חבקין ,מחנך ומורה
אמנון צור
אסתר אלוני מנהלת בי"ס
אסתר עילם
אריאל ליבמן ,מורה
אריה פלט
אשכר אלדן כהן
בלהה שפורר  ,מורה יועצת
גיא שורץ  ,מורה
גילה אשרת ,יו"ר ויצו ישראל  ,ויו"ר מועצת ארגוני נשים בישראל
גילה קליין  ,יו"ר סיעת נחל בהסתדרות המורים
גילה רם  ,גננת ,משנה למזכ " ל הסתדרות המורים לשעבר ,גימלאית
ד"ר אביבה אביב
ד " ר אביגיל מור
ד " ר אילנה סטו'מן
ד " ר דלילה אמיר
ד " ר הילי מודריק  -אבן חן ,מכללת שערי משפט
ד " ר חנה קהת  ,קולך פורום נשים דתיות
ד " ר מי ר ב אלוש לברון
ד " ר תמר ורטה  -זהבי  ,מרצה לחינוך בגיל הרך
ד " ר תקוה רגר
דב קולר  ,קשת כרמיאל לצדק חברתי
דורית אברמוביץ
דינה אמדורסקי
דליה ,מורה גמלאית
דנה אייזנר לביא  ,מנהלת מ.נ.ע  -מרכז זכויות נשים עירוני
דנה ברדיצ'בסקי
דנה ז.פ

דניאל איילי  -מחנך
דפנה אדלר
דפני לפידות  -קרן ,מארגנת לשינוי חברתי ,שתי"ל
הילה טוכמכר  -משעלי
הילה טוכמכר  -משעלי  ,ארגון "תתחדשי"
ורד פולשצ'וק  -קט
טל גוטמן
טל דקל
טל דרור
טלילה ורשבסקי  ,מורה
יגאל חפץ
ידידה שקולניקוב
יהורם וולק  ,יו"ר סניף נתניה בהסתדרות המורים עד 4111
יהושע רץ ,מורה לאזרחות
יעל אגמון ,מחסום ווטש
יעל סילבר
יעל פורת  ,רכזת תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי  ,שתיל
יעל קלי
יעל רוט  -ברקאי
יעל שמואלביץ
יפעת זמיר
כרם גאבר  ,ס טודנט למדעי המחשב
לאה מאירי  ,מורה גמלאית
לאה פרייליך
ליאור בן אליהו
ליאת לייזר ,עו"ד
ליאת סגל  ,מורה ומחנכת בירושלים
לילי בן עמי
מאיר יצחק אמויאל
מיכל הרמתי
מיקה גבריאלי
מירי ברק
מירי לייבנר אקנין
נברה נטלי  ,מורה ומחנכת
נוני טל
נועה הריס
נורית טולנאי
ניר שחר
נמרוד ברי ,גמלאי האוניברסיטה העברית

נעם ראוזניץ
נעמה גרוסמן  -קובה
נעמי דה  -מלאך
סימה ששון
עדו אילון
עדי בן עמי  ,מנהלת בגמלאות
עדנה זרצקי טולידאנו
עומר רז
עירית חכים
ענבל בן ברית  -כהן
ענת ליטוין
ענת לנגר  -גל
עפרה אור ,דוקטורנטית ,אונ' בר  -אילן
פרופ' אסתר הרצוג
פרופ' יפה ברלוביץ ,אוניברסיטת בר אילן
צביה טיר ,מורה ומנהלת בי"ס לשעבר
ציפי להב איבגי
קרני בן  -יהודה
רבקה מרגלית
רון הוז
רות ארז
רותי עופר
רחלי בר -אור
רינה צור  ,מורה לשעבר
רני חזון וייס
שולמית גנץ
שורוק עואד
שירה בהט
שלומית ליר  ,פועלות ברשת
שם -טוב צילה  ,אשת חינוך  ,מדריכה ומנחה מעל  52שנה
שרון אורשלימי ,הפורום הפמיניסטי של מרצ
שרון טל בשן  ,סגנית מנהל
שרונה יזרעאלי
תאודור בוגיצ'י
תמר אדלשטיין  -זקבך ,מנהלת שוות ערך  -לקידום שכר שווה
תמר ברנוב  ,מורה ומחנכת

