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 בהובלת תקשורת וקולנוע -מיועד לכל תחומי הדעת 

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

  -מיועד לכל תחומי הדעת

בהובלת תקשורת 

 וקולנוע

 אוריינות מדיה
לכל תחומי 

 הדעת
5214 

    

    אזרחות

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 אזרחות

 5006 יב -ט פדגוגיה בעידן החדש א

 5005 יב -ט שילוב סרטונים בהוראה

הכיתה האינטראקטיבית במגזר 

 הערבי
 5002 יב -ט

 

 אנגלית

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 5019 כל הגילאים שילוב סרטונים בהוראה אנגלית

 

 ביולוגיה

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 ביולוגיה

 וירוסים -ביולוגיה  -תיכון אקדמי מקוון

חטיבה 

 עליונה

5329 

 5330 ביולוגיה צומח -אקדמי מקוון תיכון

 5355 רביה מינית ממולקולות עד פילים

 

 

 

 

https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a9-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%90-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%99-4/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%96-3
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%aa%d7%94-8
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%92-3
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%97%d7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%9e%d7%97-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%9c/


 

 

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף א' לפיתוח פדגוגי

  

 2020אוגוסט  -השתלמויות מקוונות פעימה ראשונה 
 

 

.7.202030  
 

 גיאוגרפיה אדם וסביבה

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 גיאוגרפיה

 אדם וסביבה
 5047 על יסודי פדגוגיה בעידן החדש א

 
–אדם וסביבה  הוראת גיאוגרפיה

 מולדת חברה ואזרחות ביסודי
 5051 ו -ב

 

 

  היסטוריה ממלכתי

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 היסטוריה ממלכתי
 0545 כל הגילאים שילוב סרטונים בהוראה

 5059  פדגוגיה בעידן החדש א'

 

 יהכימ

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 כימיה

פדגוגיה בעידן החדש ג טכנולוגיה 

 והשפעתה על הלומד
חטיבה 

 עליונה

5074 

 5075 שילוב סרטונים בהוראה

 5332 כימיה -תיכון אקדמי מקוון 

 

 החברה מדעי

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 מדעי החברה

 שילוב סרטונים בהוראה

חטיבה 

 עליונה

5097 

 5333 תיכון אקדמי מקוון בכלכלה

 5335 תיכון אקדמי מקוון בפסיכולוגיה

 

 

http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%90-%d7%92%d7%90%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%a1
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%92%d7%90%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%96
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%90-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%92-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-13
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%95-2
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%91/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a2-5
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%97%d7%9c/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95/
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 מדעים במגזר הערבי

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 מדעים במגזר הערבי
הכיתה האינטראקטיבית במגזר 

 הערבי
 5358 על יסודי

 

 טיקה יסודימתמ

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 מתמטיקה
 פדגוגיה בעידן החדש א

 יסודי
5118 

 5117 הוראה דיפרנציאלית במתמטיקה 

 

 ספרות ממלכתי

 חטיבות הגיל שם הקורס דעתתחום 
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 5131 על יסודי שילוב סרטונים בהוראה ספרות ממלכתי

 

 ממלכתי דתיספרות 

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 ספרות ממלכתי דתי
 5136 על יסודי פדגוגיה בעידן החדש א

 5137 על יסודי החדש בפדגוגיה בעידן 

 

 

 עברית וחינוך לשוני ליסודי

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 עברית וחינוך לשוני 
שילוב תלקיט בהוראה למידה 

 והערכה עברית קדם יסודי ויסודי
 5154 יסודי

 

http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%aa-3
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%90-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-2/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%90-%d7%a1%d7%a4
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99-2/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a4
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 עברית לערבים

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 עברית לערבים

 5167 כל הגילאים אוריינות חזותית

 5177 כל הגילאים שילוב סרטונים בהוראה

 5169 על יסודי הכיתה האינטראקטיבית

 5178 על יסודי לוב תלקיט בהוראה שי

 

 בית לערביםער

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 ערבית לערבים

 5201 כל הגילאים פדגוגיה בעידן החדש ב

החדש ג טכנולוגיה פדגוגיה בעידן 

 והשפעתה על הלומד
 5202 כל הגילאים

 5193 על יסודי שילוב תלקיט בהוראה

 5189 כל הגילאים יתה האינטראקטיביתהכ

 

 

 עולם הערבים והאסלאם -רבית למגזר יהודי ע

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 -ערבית מגזר יהודי 

 

 5185 על יסודי פדגוגיה בעידן החדש א

 5186 על יסודי פדגוגיה בעידן החדש ב

 

 

 

http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%96%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a4
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 פיזיקה

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 5334 יב -יא פיזיקה -תיכון אקדמי מקוון  פיזיקה

 

 תנ"ך ממלכתי

 חטיבות הגיל שם הקורס תחום דעת
לפרטים ולהרשמה לחצו על 

 קוד הקורס

 תנ"ך ממלכתי
 5229 כל הגילאים פדגוגיה בעידן החדש א

 5230 כל הגילאים שילוב סרטונים בהוראה
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