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 ,ל משרד החינוך מר שמואל אבואב"לכבוד מנכ

 
 ,שלום רב

 
  .וקראתי אותה בעיון רב, קיבלתי את האיגרת שנשלחה למורים למתמטיקה

 .בבניית עתידה של מדינת ישראל,  המורים-תודה לך על ההכרה בחשיבות הוראת המתמטיקה ובתפקידנו 
 

שעם היכנסו של שר החינוך , של משרד החינוך) ישן(דש ל ח"בהזדמנות זו ברצוני לעדכן אותך כמנכ
 :שלחתי אליו שני מכתבים, לתפקידו

 
 .2015 יוני -" שיקום וקידום הוראת המתמטיקה, פורשי. "1
 .2015 אוגוסט -" יומים אסטרטגיים הקשורים למערכת החינוך ומשפיעים על עתיד המדינהא. "2
 

אחריות ומנהיגות במערכת , משמעת"דה בשם מכתבים אלה התבססו בין היתר על נייר עמ
ראשי , חברי כנסת, מנהלי בתי ספר,  למאות מורים2011במאי  ,שכתבתי והפצתי כתרומה לקהילה "החינוך
 .אנשי אקדמיה ועוד, עיריות

או שום התייחסות /וטרם קיבלתי את תגובת השר או מי מטעמו ו,  מעל שנתיים וחצי- צר לי שעד היום 
 .פילו נימוס אלמנטרי מחייבשא, מינימלית

 "?מה ענה לך השר על המכתבים ששלחת אליו", בעיקר על ידי מורים, עד היום אני נשאל
 

ואילו מורה , הוא היה מקבל תשובה כלשהי, אני כמעט משוכנע שאם תלמיד היה שולח מכתב לשר החינוך
   ?ששולח מכתב לשר

 כדאי להזכיר כי - בסדר העדיפויות של משרד החינוך זה מראה על מקומו של ציבור המורים, לעניות דעתי
 .ואילו המורים נשארים במערכת לטווחים ארוכים, התלמידים מתחלפים

 
דבר , ל מתחילים להיות מיושמים בשטח"חלק מהרעיונות והפתרונות שהעליתי בנייר העמדה ובמכתבים הנ

 .א שלח אלי תגובהגם אם ל, המעורר בי תקווה שמישהו במשרד החינוך כן קרא אותם
 

הכולל סיכומים במתמטיקה " מאיר בכור"ל נמצאים באתר של מכללת קיי במדור "כל החומרים הנ, אגב
  . כתרומה לקהילה-וגם זאת , שכתבתי עבור התלמידים

עשרות אלפי תלמידים נכנסו לאתר זה ולמדו ממנו לקראת הבחינות השוטפות במהלך השנה , במשך השנים
   .את בחינות הבגרותוכן לקר

: ולדבר על עבודת השליחות החשובה שאנו מבצעים" איגרת למורים למתמטיקה"אפשר לשלוח לי עוד ועוד 
מגיעה לילדינו .  יש לעשות בדק בית רציני ויסודי במערכת החינוך- דעתי על המערכת לא תשתנה , לצערי

ניתן היה להפוך את המערכת למשהו , ח"ד ש מיליאר60 -עם תקציב של כ. ונכדינו מערכת הרבה יותר טובה
 .דרך ויעיל-מוביל, הרבה יותר מעצים

מנת -אך אשאר נאמן לדרכי ואמשיך להשקיע את מיטב מאמציי על, אני אישית מאוד מאוכזב מהמערכת
במהלכן אף ,  שנות הוראה25כפי שעשיתי במשך , שתלמידיי יגיעו להישגים גבוהים ביותר במתמטיקה

 .לזכייה במקום ראשון בארץ במתמטיקה) א"ליידי דיוויס ת(ס בו אני עובד "הובלת ביהלקחתי חלק ב
  

 .ל תדע לנווט טוב יותר את הספינה במים הסוערים של מערכת החינוך"מקווה שאתה כמנכ
 

 ,בברכה ובהצלחה
 

 מאיר בכור מורה למתמטיקה
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