
יום חמישי, 29.11.2018, כ"א בכסלו

פשוט לומר תודה!



קצת על השנים האחרונות

ממשיכים לחגוג!

,כ"א בכסלו ´'יום המורה'´ ייחגג השנה ביום חמישי, 29.11.18

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
הורים 
יקרים!

תודה על עזרתכם בהצלחתו של 'יום המורה' בישראל! 
מי כמוכן וכמוכם מבינים ומעריכים את התרומה של 

המורים, המורות, הגננים והגננות לילדינו. 

אנחנו יודעים שגם לכן ולכם חשוב לומר להם תודה 
וגם השנה אם אתן ואתם מעוניינים לקיים פעילות, 

תוכלו לפנות אלינו ונחשוב יחד איך אפשר לחגוג את 
׳יום מורה׳ מכל הלב בבית הספר/בגן הילדים שלכם! 

הכנו כמה הצעות לפעילויות המופיעות בעמודים 
הבאים ותמיד נשמח לשמוע רעיונות חדשים.



ספרו לילדיכם על מורה שהשפיע/ה עליכם כילדים. 
עודדו אותם להודות למורים שלהם כבר ב'יום המורה' 

הקרוב. עזרו לילדיכם לכתוב ברכה למורה אהוב/ה.

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של 'יום המורה'.	 
שתפו תכנים מהעמוד עם חבריכם.	 
צלמו תמונות ברוח 'יום המורה' ושתפו בפייסבוק 	 

ובאינסטגרם עם ההאשטג #יוםהמורה.

כתבו מכתב בעצמכם, או התקשרו למורה או גנן/ת 
שחשוב לכם להודות לו או לה. תוכלו להתקשר למורה 

של ילדיכם או למורה שלכם מהעבר!

תודה מתחילה מהבית

 אין חכם כבעל ניסיון! 	 
 הגיעו לכיתות של ילדיכם וספרו להם ולחבריהם 

לכיתה על מורה שהשפיע עליכם במיוחד כשהיתם 
בגילם )לפעמים מבינים זאת רק במבט לאחור(. 

תוכלו להעביר שיעור העוסק בעבודה שלכם, 	 
בתחביב מיוחד או בכל נושא שתרצו. הזמינו את 

המורה להצטרף לשיעור כאחד התלמידים או ליהנות 
מפעילות גיבוש משותפת עם המורים האחרים.

הורים מחליפים מורים

תודה ברשת

קבעו יום מראש בו יגיעו מספר הורים לכיתה ויסייעו 
לילדיכם לקשט את הכיתה לכבוד 'יום המורה'. 

 צורת הקישוט יכולה לנוע מאווירה חגיגית – סרטים, 
בדים צבעוניים וכו' ועד טקסטים מעוררי השראה בכיתות. 

אל תשכחו להכין ספר ברכות למורים, עמדות לכתיבת 
מכתבי תודה וכו'.

תודה חגיגית

הכינו בעצמכם מתנה סמלית למורה או לגנן/ת שתרצו 
להודות לו או לה. רעיונות מדליקים ניתן למצוא כאן.

אפשר גם להעניק למורה או לגנן/ת מכתב ופרח. 
לא צריך הרבה כדי לחמם למורה את הלב.

שי צנוע

בקשו מכל ההורים בכיתה לצלם את ילדותיהם וילדיהם 
אומרים תודה למורה או לגנן/ת. ערכו את כל הסרטונים 

יחד ובבוקר של 'יום המורה' הפתיעו את המורה או הגננ/ת 
עם סרט תודה במיוחד בשבילו/ה.

ו.. אקשן!

מילה טובה קטנה, השפעה ענקית!

ארגנו מספר מתנדבים מקרב ההורים וארגנו ארוחת בוקר 
שתעשה למורים, למורות, לגננים ולגננות את היום. 

כל הורה שיצליח לפנות מזמנו ולהגיע יוסיף לאווירת החג. 
כדי לחלק את העבודה אפשר לבקש גם מהורים שנבצר 

מהם להגיע לשלוח מנה עם ילדיהם.

אוכל מחמם את הלב



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'

לשתף זה כיף


