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 אגרת "יום המורה" תשע"ז

 

 עמיתיי המנהלים, המורים והגננות, 

 

פעמים רבות מערכת החינוך מוצאת את עצמה בתוך השיח הנוקב, אשר מקיימת החברה הישראלית על 

תחת בחינה מדוקדקת, שמעלה קולות גם המשך עיצוב דרכה. באופן טבעי, שיח שכזה מעמיד את המערכת 

של ביקורת. אך, השיח הזה, גם מחדד את כוונותיה של החברה הישראלית ביחס למקומה של מערכת 

 החינוך. החברה רוצה ואף מעוניינת שהמערכת שלנו תהווה בעבורה מורה של דרך. 

 יבת לשמור עליו.מחו אין ספק שהמערכת הזו ראויה לאמון שהציבור מעניק לה, אך בד בבד היא גם

 

"יום המורה" כבר אינו עוד יום בלוח השנה של מדינת ישראל. הוא הפך ליום של סמל  וליום בו החברה 

 הישראלית מביעה אמון במוריה. יום שאותו היא מייחדת  לתודה ולהוקרה. 

ם ליוזמות בשנים האחרונות אנחנו רואים, כי היוזמות סביב יום זה הולכות ומתרחבות. אנחנו עדי

מבורכות של תלמידים ושל הורים. יוזמות בכלי תקשורת שונים ויוזמות ברשתות החברתיות. אין זה דבר 

 של מה בכך. "יום המורה" הפך ליום של חג. 

 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לציין ולהזכיר, כי לפני שבוע פרסמנו את מסקנות הוועדה לתשלומי שכר 

המנהלים, המורים והגננות,  ושלנו יחד,  והן  -הם פרי עבודה משותפת שלכם  עובדי הוראה. המסקנות

 נועדו למקסם את השירותים הניתנים לכם עובדי ההוראה. 

במסקנות ארבעה תחומים מרכזיים: העמקת שיפור השירות, הגברת השקיפות בתלוש השכר, ייעול 

נחנו רואים עצמנו מחויבים למימוש תהליכי השכר וחיזוק ממשקי העבודה עם הבעלויות האחרות. א

ין תאריך ביצוע, חלקן לטווח הקצר וחלקן האחר לטווח , ועל כן לצד כל אחת מהמסקנות צוהמסקנות

 הארוך. 

 

בכוונתנו ליישם את ההמלצות כבר בטווח המידי, ולשם כך, הוקם צוות משימה שהחל כבר את עבודתו. 

ם ולעדכן אתכם באופן מסודר אודות ביצוע של כל מסקנה אשר בשל חשיבותו הרבה של הנושא, נדאג לפרס

 תצא אל הדרך. 
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אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם על המלאכה החינוכית המאומצת והרבה שלכם. אין זו מלאכה 

בשנים האחרונות הצלחתם להביא  מורכבויות רבות. אבל, למרות כל אלה,בקלה. היא מלאה באתגרים ו

. חיזקתם את הערכים, העליתם את ההישגים הלימודיים ושיפרתם את האקלים המערכת לצמיחהאת 

 הבית ספרי. אין ספק שאתם ראויים לאמון שהציבור מעניק לכם.  

 

 

 בהערכה רבה,                                                                            

 

 

 מיכל כהן                                                                                

 

 

 העתק:
 מר נפתלי בנט, שר החינוך

 הנהלת המשרד
 מנהלי מחוזות

 מפקחים

 


