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מטרות מרכזיות
הרעיון מאחורי 'יום המורה'
'יום המורה' הוא יום שכולו הכרת תודה.
מטרתו היא להביע הערכה לעובדי ועובדות
ההוראה  -לרבות מורים ,מורות ,גננים וגננות -
על מלאכתם בחינוך דור העתיד ,מתוך הבנה כי
הם המפתח להצלחת החברה.
ביוזמת 'יום המורה' שותפים מגוון ארגונים וגופים
חינוכיים מובילים במדינת ישראל ,לצד אנשי רוח
ונבחרי ציבור ,שביחד מבקשים לשים את עובדי
ועובדות ההוראה במרכז השיח הציבורי ולהודות להם
ולהן על מסירותם הרבה ועבודתם מלאת המשמעות.
במסגרת אירועי 'יום המורה' משולבת פעילות
ענפה בשטח  -בבתי הספר ,בגני הילדים ,ברשויות
המקומיות ואף בכנסת ישראל ,לצד פעילות במרחבים
הדיגיטליים ובתקשורת.
יום המורה הוא הזדמנות נפלאה להביע את הערכתנו
לנשות ואנשי החינוך ,כולם מוזמנים לקחת חלק
ופשוט לומר תודה.
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להכיר תודה לעובדי
ועובדות ההוראה
על מלאכתם.

לחזק את מעמדו
הציבורי של
מקצוע ההוראה,
ולעודד אנשים
להצטרף אליו.

להשריש את יום
המורה כמסורת
שנתית בישראל
ולמסדו כיום
חג לאומי.

קצת על השנים האחרונות
במסגרת חגיגות 'יום המורה' בשנים החולפות ,השתתפו מאות עיריות
ורשויות מקומיות .באירועים ,לקחו חלק אלפי בתי ספר וגני ילדים
ומאות אלפי הורים ותלמידים .מכתבי תודה ניתנו למורים ולמורות
על ידי תלמידיהם בהווה ובעבר בכל הארץ .טקסים חגיגיים התקיימו
בערים ,במועצות אזוריות ואף בכנסת ,לצד פעילות מרובה בתקשורת
המקומית והארצית ובמדיות הדיגיטליות .יום המורה שואף להוות
השראה לעוסקים ולעוסקות בחינוך ,להעניק רוח גבית לעובדי
ועובדות ההוראה ולעודד א/נשים חדשים להצטרף לעשייה ולהסב
את מקצועם להוראה.

ממשיכים לחגוג!
חגיגות 'יום המורה' צפויות להתקיים בכל רחבי הארץ ולהביא
לידי ביטוי רעיונות חדשים ויצירתיים .אנו מזמינים אתכם להצטרף
לחגיגות 'יום המורה'.

´יום המורה´ ייחגג השנה ביום חמישי ,22.12.16 ,כ"ב בכסלו

מאיפה מתחילים?

שלום
לרשות
המקומית!

הנה כמה המלצות שקיבלנו מהשטח

ספרו לכולם
פנו לכל מוסדות החינוך ברשות ,החל מגני הילדים ועד
בתי הספר התיכוניים ועדכנו אותם על פעילויות יום המורה
בעיר או במועצה .עודדו אותם ליזום ולהשתתף.

טובים השלושה מן האחד
פנו לוועד ההורים ומועצת התלמידים המקומיים לטובת
בניית פעילות משותפת.

יום המורה הוא הזדמנות נפלאה עבורכם להביע
את הערכתכם לעובדי ועובדות ההוראה שלכם.

דברים טובים מתחילים מבפנים
ציינו את יום המורה בישיבת מועצת העיר או המועצה
האזורית וחברו את הגורמים השונים מבעוד מועד.

תנו ליצירתיות לפרוח
הקימו צוות חשיבה מטעמכם שיקבע איך מודים לעובדי
ועובדות ההוראה בגזרתכם.

ברשות המקומית

איך
אפשר
לחגוג?

אווירת חג
תלו כרזות ,דגלים ופרסומים ברחבי העיר/המועצה,
ובמוסדות החינוך בפרט ,ברוח יום המורה.
שלטים מעוצבים להדפסה אפשר להוריד מכאן

תודה מהלב
כתבו מכתבי הערכה לעובדי ועובדות ההוראה ברשות
מטעם ראש העיר/המועצה.

תודה בתקשורת
פרסמו באמצעי התקשורת המקומיים בשבועיים הקודמים
ליום המורה .ניתן לדוגמא לערוך ראיון עם אחד מנבחרי
הציבור בו הוא יספר על מורה שהשפיע/ה עליו בצעירותו.

תודה ברשת
פרסמו את יום המורה בדף הפייסבוק של העירייה/המועצה
האזורית ,באתר הרשמי ובאמצעים דיגיטליים אחרים.

תודה חגיגית
קיימו טקס חגיגי להכרת תודה לעובדי ועובדות ההוראה
ברשות ,לרבות מורים ,מורות ,גננים וגננות.

בבתי הספר ובגני הילדים

סיפורי הצלחה!
רעיונות מיוחדים ליום המורה שעלו מרשויות שונות

חלוקת תעודות
עריכת טקס בביה״ס/בגן הילדים בו יחולקו
תעודות לעובדי ההוראה.

מכתב ופרח

1

ערב מפגשי מורים צעירים וותיקים בעיר
דרך נפלאה לטעון מצברים ולהעביר את הידע הלאה!
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״דלת פתוחה למורים״
מפגשי נבחרי ציבור וקהל עובדי ההוראה -קיום שיח
חינוכי ביום החג.

3

כיתות רחוב/תערוכות חינוך
מיצגי רחוב שידגימו את הקשת הרחבה של סוגי החינוך
ברשות ,מגוון האוכלוסיות ,האתגרים והסיפוק.

חלוקת פרחים ומכתבי הערכה למורים למורות,
לגננים ולגננות.

כשהייתי קטן
ביקור נבחרי הציבור בבתי הספר ובגנים בהם
למדו והתחנכו.
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הרחבת אופקים
קיום הרצאות ,השתלמויות ותכנים נוספים שיעניינו את
עובדי ההוראה .ניתן להזמין מומחי חינוך ,ליזום פעילויות
העשרה ועוד ,כיד הדמיון הטובה.

בקליק אלינו
האתר של יום המורה
עמוד הפייסבוק
ערוץ היוטיוב
והאימייל

לשתף זה כיף
הרגישו חופשי לחשוב על דרכים נוספות המתאימות
עבורכם ועבורכן להכיר תודה לעובדי ועובדות
ההוראה! נשמח לשמוע מכם ומכן ולחשוב ביחד
איך אפשר לחגוג את 'יום המורה' מכל הלב.

תודה,
צוות ׳יום המורה׳

