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  זה לא נגמר, עד נלטף את פניכם" 
  את כאב המרחק נרגיע

  זה לא נגמר, לבנו פועם בשבילכם
 "הן הרגע הזה עוד יגיע

 )רחלי שביט(
 

 

 מוקדם מהצפוי אנו נפרדים, אבל זה לא נגמר. 

תרבותי ופדגוגי  כיתות. הובלנו שינויפצחנו בפואמה חינוכית שתחלחל עד אחרונת ה

בישראל, כזה שמשנה את משמעותה של הלמידה, את מעמדם של המורים, את תפיסת 

 המדידה, את האוטונומיה של אנשי חינוך, את השותפות בין כל הגורמים במערכת החינוך. 

, והופכים אותה לרלוונטית 12 -כי אנחנו מתאימים את הלמידה למאה ה –זה לא נגמר 

 משמעותית וערכית. 

מספר הרחבנו את הלמידה והתאמנו את המדידה: הפחתנו את מבחני המיצ"ב, הפחתנו את 

 מבחני הבגרות ושינינו את מעמדה של הבחינה הפסיכומטרית. 

תלמיד, את היוזמה לתכניות  –הרחבנו את הלמידה, הסקרנות והחקר, את מפגש מורה 

 ייחודיות, ועוד. 

שעות של עשיה  06  -חברתית מעמיקה. מהשנה כל תלמיד מחויב לחינוך מחייב עשיה 

   חברתית לטובת הקהילה.

יזמנו פיתוח של תחומי מצוינות רבים שיאפשרו לכל ילד לממש את יכולותיו  –זה לא נגמר 

מקצועי לצד פריסה רחבה של תחומי דעת  –וחלומותיו. התחלנו לחדש את החינוך הטכנולוגי 

 ה. והרחבת סוגי ההערכ

כי התחלנו לצמצמם פערים. הנהגנו תקצוב דיפרנציאלי, מה שמבהיר  –זה לא נגמר 

שלמדינה יש אחריות על כל ילד, הבהרנו שתקצוב הוא ביטוי לתפיסת עולם מוסרית שאסור 

ויותר פיצול לקבוצות  יותר מורים, תקצוב דיפרנציאלי זה יותר שעות  לנו להתחמק ממנה.

 למידה קטנות. 

אלף ילדי הפנימיות מגיע חדר עם ריח  06  -שיפוץ חדרי הפנימיה בכפרי הנוער. להתחלנו ב

של בית, כרית שמאפשרת חלום, שמיכה מחממת המתקנת עוול חברתי. והחדרים, שכבר 

 שזה אפשרי.   סיימנו, מעידים
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כי אנחנו לא מוותרים על הילדים שלנו בימי לימודים ובימי חופשה. פתחנו את  –זה לא נגמר 

ב' טעמו מתכנית חינוכית עשירה, בני נוער בילו  –ילדי א'  .בתי הספר של החופש הגדול

   בערי הנוער, תנועות וארגוני הנוער הורחבו.

כי במטה המשרד ובמחוזות צוות דינאמי ומחויב היודע לשלב בין חזון למעש.  –זה לא נגמר 

וכי עמוק, כי התלמידים שלנו כי המנהלים והמורים והגננות מחויבים לשינוי תרבותי וחינ

תפים. סיירתי ופגשתי אלפי גננות, מורים ומנהלים. אני יודע ומקסימים וההורים הפכו לש

 שאתם מחויבים לדרך, שהכיוון ימשך, שהמסע שכבר החל, יגיע ליעדו.

שהולכים להתבזבז על מערכת ₪ ליארד יוהיה אפשר לעשות עוד הרבה. אני חולם על שני מ

 בחירות מיותרת. אם רק חלק היה מגיע למערכת החינוך.

 

 גננות ומורים יקרים, 

אתם חוד החנית של מערכת החינוך. יש בכם מסירות ומחויבות ובעיקר אהבה לילדים. מורה 

ם הוא בעיקר שליח של העבר ונציג של העתיד. יש המבקשים לפגוע ברמת ואיכות המורי

 בישראל. 

  אסור לאפשר זאת!

שליחים המחויבים למעשה החינוכי. הרשו לי להודות לכם ולברך אתכם  –מורים ה , בישראל

   בימים של אור וטוב.

הורים, למנהלי מחלקות לצוותי החינוך בישראל, לארגוני המורים ו לכל  אני מבקש להודות

ת, למזכ"לי תנועות, ולכל מי ששותף החינוך, לראשי ארגונים ותנועות, לראשי ערים ומועצו

 למעשה החינוכי בישראל. 

 ואת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק.  –זו מנגינה חדשה  ,אבל מה שבעיקר לא נגמר

לניגון יש התחלה וסוף, ופזמון, וקומפוזיציה, וטונים נכונים. על התזמור, העיבוד וההפקה 

ל לה ולכם המשך עשיה והצלחה למען אני מאחמיכל כהן. היתה אחראית מנכ"לית המשרד, 

 המערכת שחשובה לכולנו. 
 

 )סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" )קהלת"
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