
 

 
 המנהל הכללי

Director General 

 المدير العام
 

 E-mail: mankal@education.gov.il|   02-5602336פקס  02-5602242טל'   9510557, ירושלים; 34רח' שבטי ישראל 

 www.edu.gov.il|  02-5602336فاكس  02-5602242هاتف  9510557القدس, -, اورشليم34يسرائيل شارع شبطي 

 Ministry of Education החינוך משרד

 التّربية وزارة

 ה' בחשוון תש"פירושלים, 
 2019בנובמבר  03

 2000-1110-2019-0432332סימוכין: 
 

 2019אגרת לסטודנטים להוראה לפתיחת שנת הלימודים הנדון: 
 

 לכל הסטודנטים והסטודנטיות להוראה 

 שלום וברכה,

עם כניסתכם למסלול ההכשרה האקדמי להוראה, אני מבקש לברך אתכם ולהודות לכם על 
 לבחור לעצמכם את מקצוע החינוך וההוראה, לא רק כמשלח יד אלא גם כדרך חיים. החלטתכם

בחרתם להתייצב בחזית ההתמודדות שלנו עם יקום דינמי ומשתנה, בו מציאויות שבעבר הלא רחוק 
נחשבו לבלתי שבירות, הפכו לגלי אבנים. עולם שאך לפני דור אחד היה חד מעצמתי הוא כיום עולם 

עצמתי, בדרך לביזור כוח רחב אף יותר. הכלכלה משנה פניה, החברה משנה פניה, תלת או ארבע מ
 אפילו המשפחה משנה את פניה. 

מהפכות ענק שקבעו סדרי עולם מתחלפות זו בזו בקצב מסחרר רק בשנים האחרונות. מהפכת 
התקשורת נשכחת מאחורי מהפכת המידע, שבתורה ניגפת בפני מהפכת הסייבר, אותה מחליפה 

הפכת הבינה המלאכותית, שגם היא כבר מחשבת קץ לאחור מול מהפכת המחשוב הקוונטי. מ
מחויבים  –החברה הישראלית  –האנושות כולה מגששת את דרכה בפני אתגרי ענק, וגם אנו 

 להתמודד עם מציאות סוערת ולא יציבה, כלכלית, ביטחונית, חברתית וערכית.

הו היתד שלנו בקרקע? מה שתמיד היה. הגמישות שלנו, מול חולות נודדים רבי עוצמה שכאלו, מ
שלנו. ואת האחריות למפתח הזהב  ההשכלההיכולת שלנו להתחדש מול אתגרי הזמן, הנבנית על 

 של השכלת הדורות הצעירים, נטלתם אתם על עצמכם.

במידה רבה, ודאי מנקודת מבט של אסטרטגיה חינוכית, אתגר הדור הוא להכין את התלמידים 
וק העבודה הגלובלי המשתנה במהירות, ולשכלל המיומנויות הייחודיות והחדשות הנדרשות לש

 מהם על מנת להצליח להשתלב בגלגל העולם המצוי בתנועה מתמדת.

אתגר זה מחייב אומות רבות בעולם המפותח, ובכללן כמובן גם אנו, לעדכן תדיר את שיטות 
 רות.הלמידה על מנת להתאימן לצרכים המשתנים במהי

 חנכים ומורים.רמה גבוהה של מומשימה זו מחייבת 

 סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

כדי להצליח בחינוך ובהוראה, להנהיג כיתה ולגדל בה דור עתיד מוכשר וערכי, מגיל הרך ועד 
לחטיבה העליונה, לא די ביכולת למידת המקצוע. נדרשים גם כישורי אנוש ייחודיים, כדוגמת 

 מנהיגות, אכפתיות, מקצוענות ויוזמה.תקשורת, 

העובדה שהתקבלתם למסלולי ההוראה ובחרתם להצטרף אליהם, מעידה עליכם שניחנתם במכלול 
 תנאי הכניסה והמאפיינים האישיים הנדרשים.    

בעולם ההולך ונכבש על ידי טכנולוגיות, בחרתם במקצוע האנושי ביותר וגם המשפיע ביותר, הן על 
 על חברות.יחידים והן 
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אני מאחל לכם שתזכו לתחושת המשמעות והשליחות העמוקות המלוות את דרך החיים שבחרתם, 
 ותזכו להעמיד תלמידים רבים שלא ישכחו אתכם ואת הלימוד שלמדו מכם.

 
 

 ובברכה חמה,בהצלחה רבה                                                                                         
 

 אבואב שמואל
 
 
 


