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פשוט לומר תודה!



קצת על השנים האחרונות

ממשיכים לחגוג!

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

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.

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

לחגיגות '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.

הרעיון מאחורי 'יום המורה'

מטרות מרכזיות

123
להכיר תודה לעובדי 

ועובדות ההוראה 
על מלאכתם.

להשריש את יום 
המורה כמסורת 
שנתית בישראל 

 ולמסדו כיום 
חג לאומי.

לחזק את מעמדו 
הציבורי של 

מקצוע ההוראה, 
ולעודד אנשים 
להצטרף אליו.



שלום
מנהלות 

ומנהלים 
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.



הזמינו מורי עבר שלימדו מורים ומורות מצוות בית הספר. 
ערכו טקס בו המורות והמורים הוותיקים והחדשים יספרו זה 

על זה ויעבירו לפיד סמלי של שליחות ההוראה מדור לדור.

המורה של המורה

כתבו בעצמכן ובעצמכם מכתב למורה שהשפיע/ה 
עליכם והיה או היתה לדמות משמעותית בחייכם. הקריאו 

את המכתב לתלמידי בית הספר. אם אפשר, הזמינו את 
המורה לשמוע את הברכה והעניקו לו/ה אותה בצירוף 

פרח או שי צנוע אחר.

עוררו השראה

עברו בין הכיתות וספרו לתלמידים ולתלמידות על המורה 
שחשבתם עליו/ה בסעיף הקודם. ספרו להם מה הוביל 

אתכם לבחור לעסוק בתחום החינוך. בנוסף, הזמינו את 
הורי התלמידים להגיע ולספר בעצמם על מורות ומורים 

שהשפיעו עליהם.

סיפורי מורים

רתמו את הנהגת ההורים ומועצת התלמידים לקחת 
חלק משמעותי בחגיגות היום ובהכרת התודה.

טובים השלושה מן האחד

הוסיפו ללוחות הכיתתיים והבית ספריים את התאריך 
של יום המורה! כך כולם יוכלו להתכונן מראש.

ספרו לכולם

עזרו לתלמידים ולתלמידות לעשות את הצעד הראשון 
והציבו במקום מרכזי בבית הספר עמדת יצירה שתכלול 

תיבת מכתבים, ספרי ברכות, בריסטולים ופלקטים ליצירת 
הקדשות אישיות למורים ולמורות.

עמדות הכרת תודה

צלמו תמונות וסרטונים ברוח החג והעלו אותן 	 
לפייסבוק ולאינסטגרם עם ההאשטג #יוםהמורה

השתמשו בעמוד הפייסבוק של בית הספר לרתימת 	 
ההורים והתלמידים. העלו לעמוד תכנים של יום המורה 

בשבועיים שלפני והעלו תמונות מהחגיגות שלכם 
במהלך היום עצמו. 

רשתות חברתיות

ארגנו את תלמידי ותלמידות בית הספר להגיע מוקדם 
ולקשט יחד את אזורי הכניסה, חדר המורים והכיתות 

לכבוד יום המורה. צורת הקישוט יכולה לנוע מאווירה 
חגיגית – סרטים, בדים צבעוניים וכו' ועד טקסטים 

מעוררי השראה בכיתות.
שלטים מעוצבים להדפסה אפשר להוריד מכאן.

אווירת חג
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בקליק אלינו

והאימייל

עמוד הפייסבוק

האתר של יום המורה

ערוץ היוטיוב

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׳

השמיים הם הגבול
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