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 כ"ב תמוז תשע"ה

 2015יולי,  09

 11925150מס' סימוכין: 

 לכבוד

 ביה"ס /תמנהל

 

 שלום רב,

 

 תוכנית אל"ה -תפקיד מת"ל בית ספרי ה בפתיחת קורס להכשרת מורדון: הנ

 

על יסודי מזה כעשר שנים. בבסיס התוכנית עומדת התפיסה של  ה פועלת באגף לחינוך"אלתוכנית 

והרחבת יכולת  קידום תלמידים מתקשים בשפת אם והרחבת יכולת האיתור, מיפוי , ההתערבות 

 . לכלל הלומדיםההוראה של  המורה  ההכלה וקידום מיומנויות

 יצירתו התלמידים אוכלוסיית בקרב לשונות המורים של המודעות העלאתלמת"ל תפקיד חשוב ב

 התלמידים אוכלוסיית ועל בכלל התלמידים אוכלוסיית על מערכתי מבט המאפשר ארגוני מבנה

  .בפרט המתקשים

 והוסמך לכך. תייעודיהמת"ל )מורה מעריך תפקודי למידה( הינו מורה שעבר הכשרה 

  

 :של המת"ל הכשרה נדרשת

 הבאים:המת"ל הינו מורה מומחה בעל אחד ו/או יותר מהתארים 

  ,תואר שני בלקויות למידה ו/או חינוך מיוחד 

  קורס אבחון ו/או קורס מת"לים במוסד מוכרהסמכה של בנוסף לכך ו תואר ראשון בחינוך 

 מת"לים תשע"ו

בוגרי תואר שני בלקויות למידה ו/או חינוך בשנים האחרונות מרבית המורים המועסקים בתפקיד הינם 

האגף נדרשת , ההסמכה מבתי הספר מועסקים מורים שאינם בעלי הבחלק מיוחד. בשל העובדה כי 

   לחינוך על יסודי והאוניברסיטה הפתוחה יפתחו קורסי מת"לים במספר מרכזי לימוד .

, בכפוף לתנאי קבלה בכל מרכז לימוד מועמדים 25-30 פחות מותנית ברישום של יםפתיחת הקורס 

 .  )ראיון והמלצת מנהל/מפקח(

  150= 7-9שעות  ולדרגות  120=  1-6ש"ש ( ויוכר לגמול בדרגות  240כשנתיים )הקורס ימשך 

 שעות.

  כל בית ספר , המשתתף , 8.6.15החל מתשע"ו , וכפי שציינו במכתבינו הקודם מיום

 בהעסקה של מת"ל בעל הסמכה כמתואר לעיל  יחויבבתוכנית אל"ה, ואין בו מת"ל מוסמך, 
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  בתי הספר בהם את תפקיד המת"ל ממלא מורה אשר עובדים בלמורים מיועד קורס מת"לים

 שאינו בעל הכשרה יעודית.

 ללימודים ו ללא הסמכה לתפקיד מת"ל, ישלח את אחד ממורי ,בית ספר בו מועסק מורה

החל מתשע"ו או כפי שיסוכם עם  "ס"וביל את התוכנית בביהוהמורה יבקורס מת"לים, 

 .לחינוך על יסודי האגףבאישור הפיקוח 

  בשעות   'בימי ביתקיים האוניברסיטה הפתוחה והאגף לחינוך על יסודי וינוהל ע"י הקורס

 (. 16:00 -8:30הבוקר )

   שנים מתום לימודיו. 3כל מורה יחתום על התחייבות להמשיך בתפקיד 

  לשנה . מותנה במספר המשתתפים.₪  3000 -ל₪  2500עלות הקורס כ 

   16.7.15 -למסמך זה עד היש למלא את טופס ההרשמה המצורף 

 

 בברכה,  

 

 אמירה בהט 

 רכזת טיפול בפרט                                                     

 אגף א' לחינוך על יסודי                                                                                                  

 

 קישור להרשמה לקורס

 

 העתקים:

 חינוך על יסודי  , מנהל אגף א' דסי באריגב' 

 מפקחים רפרנטים במחוזות לתוכנית אל"ה
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