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  כ"ג אדר תשפ"ג

  לכבוד
  ח"כ יואב קיש

  שר החיðוך
  !!דחוף

  שלום רב,

 תקווהדרישה להשעות מתפקידו מורה לתð"ך לתיכון בפתח הðדון: 

תð"ך לשמורה ם פורסבה  ,16.3 חמישי המיום , ידיעות אחרוðותבעיתון  עד וðעם ברקן-של הדר גילידיעה אðו פוðות אליך בעקבות 

  מטלה שעל פðיו עוסקת בספר בראשית אך מקבלת תפðית מחרידה. , לתלמידיו ותלמידותיו, לכאורה, בתיכון בפתח תקווה ðתן

את התלמידים והתלמידות הפðה הבל כמסופר בספר בראשית, המורה אחיו לאחר התייחסות לרצח קין את לפי האמור בכתבה, 

, , אותו שירה איסקוב שרדה בקושיסרט תיעודי שðעשה בעקבות ðיסיון הרצח שביצע אביעד משה בבת זוגו לשעבר, שירה איסקובל

ולהציג האם "היה ðיתן לðהל את האירוע באופן הטרגי?"  "האם היה ðיתן למðוע את האירועמהכיתה לעðות על השאלה וביקש 

  כזה שלא היה מוביל לתוצאותיו הðוראיות (התייחסו בתשובתכם גם לשירה וגם לאביעד)". 

, שðיסה לרצוח לאביעדו , ששרדה את ðיסיון הרצחהמורה הציג לכיתה את ðיסיון הרצח כאירוע סימטרי בו לשירהלמרות כל אלה, 

ðיסיון לרצח בðסיבות גב' שירה איסקוב, שהצליחה לשרוד תייחס לðפגעת העבירה, הובðסיון הרצח ורבות שווה הייתה מע אותה,

כידוע לכל, אביעד משה הורשע בðיסיון לרצח בðסיבות ðיסיון הרצח שעברה. ליש לה אחריות כאמור, כאל דמות ש-מחמירות

  שðים בבית הסוהר.  23-לוðשפט מחמירות 

שðערך  אקוðומיים. לפי הסקר הלאומי-היðה תופעה חוצה מגזרים, דתות עמדות פוליטיות ומעמדות סוציו אלימות כלפי ðשים

ðשים על  20בממוצע ðרצחות  ðשים בישראל ðפגעות מאלימות מדי שðה, ורק רבע מהן מדווחות לרשויות. 200,000-יותר מבðושא 

ðשים על רקע מגדרי  ð22רצחו  2022בשðת  .הכירו את הרוצח שלהןרקע מגדרי כל שðה, כשהðתוðים מראים שיותר ממחצית מהן 

  ðשים ושתי ðשים עברו ðיסיון לרצח, כשאחת מהן עוד ðלחמת על חיה לאחר שðשרפה בחיים.  ð5רצחו  2023ומתחילת שðת 

 באותה. מןמהי חדשות אתר באףפורסמה  לא, הידוע שככל, ðוספת כתבה צירף המורההמתואר בכתבה,  לפיהמטלה,  בהמשך

 מהתלמידות ביקש, המרואייðת רוðית דרור טועðת כי "ישðה סימטריה באלימות בתוך המשפחה". לאחר הכתבה המורה הכתבה

תגובת אחד התלמידים  יו לא אושרו על ידי משרד החיðוך.שתכð יוטיובסרטון של אותה המרואייðת מערוץ ב לצפותוהתלמידים 

ה תמרור אזהרה שממחיש באיזו קלות ðיתן להעביר לתלמידים ותלמידות תכðים ללא היð , שפורסמה בכתבה,בעקבות המטלה

  בסיס עובדתי ובאיזו קלות טעðות מעוותות מחלחלות ומאומצות על ידי תלמידים ותלמידות תיכון.

בכל אחריות כבדה בðוגע לתכðים המועברים במסגרתה, ובכלל זה  אחריותאין ספק כי למערכת החיðוך, ולך השר האמון עליה, 

לוודא,  מחויבהðוגע לתכðים המועברים בקשר לתופעה החמורה של אלימות ðגד ðשים ולמאבק בה. במסגרת זו, משרד החיðוך 

  .בכלל, ולאלימות ðגד ðשים בפרט תפיסות מעוותות בðוגע לאלימותשלא יועברו לילדי וילדות ישראל, תכðים המטמיעים 

לאלתר את המורה ולכðס את כל התלמידים והתלמידות שðאלצו לבצע להשעות אðחðו דורשות ממך, שר החיðוך, בðסיבות אלה, 

, הגורמים לה את המטלה ולקיים שיחה המסבירה את הðתוðים האמיתיים העומדים מאחורי תופעת האלימות כלפי ðשים

  .והאחראים לה

  בברכה,

  טל הוכמן  הדס דðיאלי ילין
  מðכלית

  הðשים בישראלשדולת 
  מðהלת קשרי ממשל

  שדולת הðשים בישראל
  העתק

  אסף צלאל -מðכ"ל משרד החיðוך 

  ח"כ פðיðה תמðו שטה –יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה 

  ח"כ יוסף טייב –יו"ר ועדת חיðוך 
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