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  מערך לקויות למידה בית ספרי רכז                            
  
  

ויאציל לו , ספר כרכז מערך לקויות למידהמורה מצוות בית המנהל המוסד החינוכי ימנה 
סמכויות ליישום מודל העבודה הבית ספרי לקידום תלמידים בעלי לקויות למידה בהתאם 

  .למדיניות המשרד
 

אולם , ס ובלבד שנושא לקויות למידה קרוב לליבו"לתפקיד יכול להתמנות כל מורה בביה
 יהיה חבר בצוות רב למידהרכז מערך לקויות ה. אין להטיל את התפקיד על היועצת

 התהליך הלוגיסטי ארגונילביצוע אחראי ומקצועי הפועל בתאום לקידום התלמידים 
  .הכרוך ליישום מדיניות ההתאמות בדרכי הלמידה וההיבחנות

   :הרכז פקיד ת
  

 תלמידים בעלי לקויות  לקידום מדיניות משרד החינוךיישוםיזום פעולות לל •
כלל באי המוסד החינוכי בתאום עם הגורמים  לידיעתם של והבאתם, למידה

   .המקצועיים
  

מודל ליישום מדיניות משרד החינוך וה  הנדרשים תהליכים ארגונייםלהפעיל •
ובנהלי ל "חוזרי מנככפי שמופצים ב הבית ספרי לגבי תלמידים עם לקויי למידה

 .גף לקויות למידה
  

  :דרישות התפקיד
  
  

לאחריות והמחויבות הבית ספרית לגבי מוטיבציה ועמדה חיובית בקשר , זיקה •
  . לקויות למידהלבעהתלמיד 

 •  . הכשרה בתחוםתהתחייבות לקבל
 •  .יכולת וידע בעבודת צוות

 •  .כושר שכנוע , מנהיגות, יוזמה
 •  .תאום וניהול, כושר ארגון
 •  . שנים לפחות בהוראה בחינוך העל יסודי5ניסיון של 

 •  .הכרות עם מבנה הארגון הבית ספרי
  
  
  
  
  



  
  :פעילותפרוט תחומי ה

  
: תהליכים ארגוניים

  
בחוזרים ונהלים הקשורים ללקויות כנה ורענון לצוות הבית ספרי הארגון מפגשי  •

 למידה
מקצועי לדיון בתלמידים בעלי לקויות -וקביעת ישיבות הצוות הרבזימון אחריות ל •

  .למידה
ות בחוזר ביצוע המשימות כפי שנדרש לז של כל בעלי תפקיד"דאגה לעמידה בלו •

 )ב (4ד " תשסמנכל
  . זמן ומקום למימוש ההתאמותארגון •
  .מקצועי - הנדרשים לדיון מקצועי בוועדות הצוות הרבהכנת מסמכים •
 .ארגון קבוצות תלמידים לקידומם בנושאים לימודיים •
  מקצועי וועדות ההתאמה-יידוע צוות המורים על החלטות הצוות הרב •

  
  
  

  :ד התלמיד פדגוגי על תפקוניהול תיק מעקב
  

  :התיק יכלול
  

חוות דעת של מורים על , תיעוד תהליכי עבודה שהתקיימו, ס המזין"מידע מביה •
  .התלמיד

  .ים המלמדים את הילדי כלל צוות המור"ד התלמיד עודוחות תצפית לגבי תפק •
  .תיעוד הדיון בתלמיד לגבי התאמות בדרכי הוראה למידה ובדרכי היבחנות •
 לאחר הפעלת תוכנית יו הלימודיים של תלמידתיעוד תוצרי למידה והישג •

  .ההתערבות
 .הכנת מסמכים לועדות התאמה •
  
  

  :העמקת הידע של צוות המורים בנושא לקויות למידה
  
  

  .ארגון השתלמויות בנושא לקויי למידה •
רים והנחיות משרד החינוך לגבי הטיפול "חוזרי מפמ, ל"ות בחוזרי מנכאבקי •

עדכון שוטף לצוות של מידע המגיע ממשרד ו בתלמידים בעלי לקוייי למידה
  .החינוך

  .מתן מידע על מקומות אפשריים לאבחון, ות בסוגי האבחונים הקיימיםאבקי •
מידע על , ספרים, א לקויות למידה שיכלול עזריםשפיתוח מרכז פדגוגי בנו •

 .אתרים ומודלים של עבודה בשדה
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