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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'.
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שלום
תלמידות
ותלמידים
יקרים!

תודה על עזרתכם בהצלחתו של ׳יום המורה׳ בישראל!
אנחנו יודעים שגם לכן ולכם חשוב לומר תודה
למורים ולמורות שלכם וגם השנה ,אם אתן ואתם
מעוניינים לקיים פעילות ,תוכלו לפנות אלינו ונחשוב
יחד איך אפשר לחגוג את ׳יום מורה׳ מכל הלב
בבית הספר שלכם!
הכנו כמה הצעות לפעילויות המופיעות בעמודים
הבאים ותמיד נשמח לשמוע רעיונות חדשים.

תודה ברשת
—הצטרפו לעמוד הפייסבוק של יום המורה.
—שתפו תכנים מהעמוד עם חבריכם.
—כשבועיים לפני ׳יום המורה׳ השתמשו
בג'אופילטר שלנו בסנאפצ'ט!
—צלמו תמונות ברוח יום המורה ושתפו בפייסבוק
ובאינסטגרם עם ההאשטג #יוםהמורה.

ברכה אישית לכל מורה
ארגנו ספר ברכות לצוות ההוראה ,ופינה בבית הספר
לכתיבת מכתבים אישיים למורים ולמורות .ודאו שכל מורה
מקבל/ת לפחות ברכה אחת עם הקדשה אישית.

השקעה קטנה ,השפעה ענקית!
רעיונות מגניבים ופשוטים להכנת מתנות נמצאים כאן!
תוכלו גם לצרף למתנה שלכם ברכה ותמונה כיתתית.

קבלת פנים חגיגית
קשטו את חדר המורים ואת הכניסה לבית הספר,
חלקו ברכה ופרח לכל מורה שמגיע/ה.

אוכל מחמם את הלב
ארגנו ארוחת בוקר פשוטה וטעימה בחדר
המורים או בכיתה.

שמחו מורה מהעבר!
השיגו את מספר הטלפון של מורה מהעבר שהיה או היתה
משמעותי/ת עבורכם והתקשרו להודות לו/ה .אם תרצו
ללכת צעד אחד קדימה -בקרו בבית ספר בו למדתם בעבר
וברכו את המורה שהשפיע/ה עליכם פנים אל פנים!

ו ..אקשן!
הכינו סרטון בו אתם וחבריכם מודים למורה שאתן ואתם
אוהבים .אספו סרטונים של תלמידים ותלמידות שלומדים
או למדו בעבר אצלו/ה .כל פרצוף של תלמיד מלפני כמה
שנים יעלה חיוך ענק! ערכו הכל יחד לסרטון תודה גדול.

בקליק אלינו
האתר של יום המורה
עמוד הפייסבוק
ערוץ היוטיוב
והאימייל

השמיים הם הגבול
הרגישו חופשי לחשוב על דרכים נוספות ומפתיעות
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׳

