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 פיתוח מקצועי מקוון בתחומי הדעת בהתאמה אישית

 מיקרו קרדיטציה 
 תשע"ט – המילה האחרונה בתהליכי פיתוח מקצועי

 

 הדעת חומית

 אנגלית

 גופני חינוך

 לחשיבה חינוך

 וטכנולוגיה מדע

 "וסביבה אדם גיאוגרפיה, ואזרחות חברה מולדת"

 יספלינאריד מולטי היהדות מקצועות

 מתמטיקה

 ביסודי לשוני חינוך עברית

 ממלכתי ך"תנ

 ישראלית יהודית תרבות

 

                           ה באתר הפיתוח המקצועי אודות המיקרוקרדיטציהרחבה ל 

  

http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
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 אנגלית 
 

                     

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

 How to use reader’s theater to אנגלית
improve oral fluency 

  קישור להרשמה ט -ג

 ’How to improve your pupils אנגלית
vocabulary retrieval 

  קישור הרשמה ט -ג

 How to prepare students for a אנגלית
personal interview 

 קישור הרשמה יב -ג

 How to use rubrics to improve אנגלית

student’s writing skills 

 קישור הרשמה יב -ג

 קישור הרשמה ט-ג How to Say What You Mean אנגלית

 How to use Google quiz to enhance  אנגלית
vocabulary learning and assessing     

 קישור הרשמה ט-ג

 How to give positive feedback to oral אנגלית
class presentations 

 קישור הרשמה יב-ג

 How to understand the results of the אנגלית
screening test in the ABLE kit 

 קישור הרשמה ו-ג

 קישור הרשמה ט-ג How to use electronic dictionaries אנגלית

  קישור להרשמה ט-ג How to break the Speaking Barrier אנגלית

 

  

http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
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https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/improve-pupils-vocabulary-retrieval/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/improve-pupils-vocabulary-retrieval/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-appointment-clock/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-appointment-clock/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-rubrics-improve-students-writing-skills/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-rubrics-improve-students-writing-skills/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-say-mean/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-say-mean/
javascript:void()
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https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-google-quiz-enhance-vocabulary-learning-assessing/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-google-quiz-enhance-vocabulary-learning-assessing/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/give-positive-feedback-oral-class-presentation/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/give-positive-feedback-oral-class-presentation/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/understand-results-screening-test-able-kit/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/understand-results-screening-test-able-kit/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-electronic-dictionaries/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/use-electronic-dictionaries/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/break-speaking-barrier/
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 חינוך גופני
 

                           

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

 איך נקשיב לה? –הפרעת הקשב  חינוך גופני

 חנ"ג ב הפרעת קשבתלמידים עם  שילוב

 קישור  להרשמה יב -א

 קישור הרשמה ו -א לנטרל את המגדר בשיעור חנ"ג חינוך גופני

 

 אני מאמין, אני מתמיד ולכן אני יכול חינוך גופני

 תלמידים ה מותאמת לכללגופנית פעילות 

 קישור הרשמה יב -א

איך לגרום לבנים ולבנות לשתף פעולה ללא  חינוך גופני

 הטיה מגדרית?

 קישור הרשמה ו -א

עידוד מוטיבציה לפעילות גופנית בעזרת  חינוך גופני

 הטכנולוגיה

 קישור הרשמה ו -א

 

 

 חינוך לחשיבה

 מתאים למורים מכל תחומי הדעת כישורי חשיבה 

 

 קישור הרשמה שכבות גיל שם ההשתלמות תחום דעת

 קישור הרשמה יב -א שאלת שאילות מניעות ללמידה  -מקום לשאלה  חינוך לחשיבה

 

 קישור הרשמה ט-א מפות חשיבה –לארגן ולייצג את המידע  חינוך לחשיבה

 

 באמצעות מודל גש"ם-עידוד חשיבה יצירתית אצלכם בכיתה  חינוך לחשיבה

 גיוון, שטף ומקוריות(.)

 ישור הרשמהק ט-א

 קישור הרשמה ט -א טעונים וטוענים חינוך לחשיבה

 

  

http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%a0%d7%92/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%a0%d7%92/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%9F-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%A3-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%A3-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D/
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 מדע וטכנולוגיה
 

                          

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

מדוושים קדימה" מפתחים מיומנויות " מדע וטכנולוגיה

 אורינות מדעית טכנולוגית

 קישור הרשמה ו -ד

שואפים נושפים" כלים לסיעור מוחות " מדע וטכנולוגיה

 בתהליך התיכון ההנדסי

 קישור הרשמה ו -ה

מי מפחד מיצירתיות? פתרון בעיות  מדע וטכנולוגיה
 בטכנולוגיה

 ישור הרשמהק ו -א

מגדירים בעיות   -Escape Space מדע וטכנולוגיה

 טכנולוגיות באמצעות מתודה של חדר בריחה

 שור הרשמהקי ו -ה

 

 

 ""מולדת חברה ואזרחות, גיאוגרפיה אדם וסביבה
 

                         

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

"מולדת חברה ואזרחות, 

 "גיאוגרפיה אדם וסביבה

 קישור הרשמה ט-ג לטיול יצאנו 

"מולדת חברה ואזרחות" 

 גיאוגרפיה אדם וסביבה"

 לגלוש, להתבונן, להבין 

 בעזרת גוגל ארץ

 קישור הרשמה ט-ג

 ע"י  מרחביותתופעות  הבנת גיאוגרפיה אדם וסביבה

 מפות דיגיטליותמ מיזוג מידע

 קישור הרשמה ט-ה

 ידע באמצעות  הקניית גיאוגרפיה אדם וסביבה

 מסלול בריחה גיאוגרפי

 ישור הרשמהק ט -ה

   -התבוננות במרחב גיאוגרפיה אדם וסביבה

 חויית למידה רב חושית

 קישור הרשמה ט-ג

 

  

http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%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%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%98%D7%9B/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%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%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%98%D7%9B/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95/
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%90%d7%a0%d7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%90%d7%a0%d7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%a5/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%9E%D7%A4%D7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9E%D7%9E%D7%A4%D7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%94%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%90%d7%95%d7%92%d7%a8/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
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 מקצועות היהדות מולטי דיספלינארי 
 

 

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

  -מולטי דיספלינארי 

 מקצועות היהדות

כיצד ניצור למידה פעילה באמצעות דפי 

 המקורות של ספריא

 קישור הרשמה ט-ז

 -מולטי דיספלינארי 

 מקצועות היהדות

שימוש בדפי המקורות של ספריא כמענה 

 לריבוי סגנונות בכיתה

 קישור הרשמה ט-ז

 מתמטיקה 
 

 

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

 גמישות בפיתוח אמדן כמותי מתמטיקה

 

 קישור הרשמה ו-א

השוואה  מתגברים על הקשיים בבעיות מתמטיקה
 .יסורבחיבור ובח

 קישור הרשמה ג-א

מבט שונה על פתרון  -מפצחים את הקשיים  מתמטיקה
 בעיות מיצ"ב

  קישור להרשמה ו-א

 קישור הרשמה ו-א לראות את המתמטיקה מתמטיקה

 קישור הרשמה ו-א לצאת מהקופסא עם נייר ומספריים מתמטיקה

 קישור הרשמה ו-א  מרובעיםבין הוויזואלי לאנליטי ב מתמטיקה

 קישור הרשמה ו-א לצאת מתוך השגיאה מתמטיקה

 

  

https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%91/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%91/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9e%d7%aa%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9e%d7%aa%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%A4%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%A4%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%9c%d7%a6%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%90%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%90%D7%94/
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 עברית חינוך לשוני ביסודי
 

                       

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

עברית חינוך לשוני 
 ביסודי

הקלוז הדידקטי  -השלם _____ החסר" "

 בכיתה

 קישור הרשמה ו-ב

עברית חינוך לשוני 
 ביסודי

 קישור הרשמה ו-ב חברותא בכיתה -למידה בשניים" "

חינוך לשוני עברית 
 ביסודי

 קישור הרשמה ו-א ללמוד לקרוא טקסט לימודי

לשוני עברית חינוך 
 ביסודי

 מהקישור הרש ו-א מפגש עם יצירה ספרותית בכיתה

עברית חינוך לשוני 
 ביסודי 

 קישור הרשמה ו-א שיח כיתה מקדם למידה

 

 תנ"ך ממלכתי 
 

                       

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

של  רהוטהקריאה שימוש נכון במחוון  לצורך  תנ"ך ממלכתי

 טקסט מקראי

 קישור הרשמה ו -ב

יצירת למידה פעילה באמצעות שימוש  תנ"ך ממלכתי

 בשאלות מעורבות בשיעורי מקרא

 קישור הרשמה ט -ב

באמצעות  פערים בטקסט המקראיהשלמת  תנ"ך ממלכתי

  מדרשים

 קישור הרשמה ו -ב

 קישור הרשמה ו -ב מקראי טקסטמערך חילוץ  תנ"ך ממלכתי

 

כדי להבין רעיון כיצד נשתמש במילה מנחה  תנ"ך ממלכתי

 מרכזי בטקסט המקראי

 קישור הרשמה ט -ב

 

  

http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%96-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%96-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%A9%D7%9C/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%A9%D7%9C/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%9e%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%9e%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94/
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 תרבות יהודית ישראלית
 

                          

שכבות  שם השתלמות תחום דעת

 גיל

 קישור להרשמה

 

-תרבות יהודית

 ישראלית

 קישור הרשמה ט-ג  שמירה על מתח לימודי בחברותא

-תרבות יהודית

 ישראלית

ליצירת דיאלוג  שימוש בשאלות סוקרטיות

 מובנה בין לומדים בחברותא

 קישור הרשמה ט-ג

-תרבות יהודית

 ישראלית

מה המקור מספר לי? ניתוח מובנה של 

 מקורות יהודיים ישראליים

 הרשמה קישור יב -ז

-תרבות יהודית

 ישראלית

 קישור הרשמה יב -ז שאלה פורייה ככלי להעמקת דיון בכיתה

-תרבות יהודית

 ישראלית

תגובות אמפתיות לעידוד ריבוי דעות בדיון 

 כיתתי

 

 ישור הרשמהק ט-ג
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http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%90/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%90/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%91/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%91/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%95/

