
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' לפיתוח פדגוגי

 

 תשע"ט –ליסודי  ישראלית-תרבות יהודיתבהשתלמויות ארציות מקוונות 

 קרדיטציה מיקרו                                                                                                                  

שם 

 מפמ"ר

 ההשתלמות סוג שם השתלמות תחום דעת

 ומס' שעות

שכבות 

 גיל

 הקישור להרשמ

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

 למידה בדרך החקר 

 שעות( 30)

מודל "איחוד מול 

 ש' 30 -ייחוד"

 הרשמה קישור ו-ה

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

היכרות עם ארון 

 ישראלי-הספרים היהודי

  -דיסציפלינארי

 ש' 30

 קישור הרשמה ו -א

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

הוראה משולבת של 

תרבות יהודית ישראלית 

 וחינוך לשוני

 אינטרדיסציפלנארי 

 ש' 30

 קישור הרשמה ו -ג

-תרבות יהודית סרי יובל

 ישראלית

אגדה, פתגם ופרקי 

 אבות

  -דיסציפלינארי

 ש' 30

 קישור הרשמה ד-ג

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

שמירה על מתח לימודי 

 בחברותא

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור הרשמה ט-ג

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

תשובה" מתודה "שאלה 
ליצירת דיאלוג מובנה 
 בין לומדים בחברותא

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור הרשמה ט-ג

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

ניתוח מובנה של טקסט 

יהודים  ממקורות

 ישראליים

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10 

 קישור הרשמה ט-ג

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

איך ללמד בכיתה 

הטרוגנית באמצעות 

 ספריא?

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 ישור הרשמהק ט-ג

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

תגובות אמפתיות 
לעידוד ריבוי דעות בדיון 

 כיתתי
 

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור הרשמה ט-ג

-תרבות יהודית יובל סרי

 ישראלית

שימוש בדף מקורות של 

ספריא כדי  ליצור 

 למידה פעילה בכיתה

 קרדיטציה  -מיקרו
 ש' 10

 קישור הרשמה יב-ז

 

 לפרטים והרחבה אודות ההשתלמויות המקוונות 

 

   

https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%91/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-2/
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E
http://morim.lnet.org.il/?course=%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%A4%D7%AA%D7%92%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%92-%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94-%D7%A4%D7%AA%D7%92%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%92-%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A2/
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%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%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%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_self/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%93-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%90/
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%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/
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/online-courses.aspx


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' לפיתוח פדגוגי

 

 קרדיטציה-בכישורי חשיבה במודל מיקרו השתלמויות
 .שעות לקבלת גמול 30ישראלית להשלמת ניתן לצרף השתלמויות אלה להשתלמויות בתרבות יהודית 

 קישור הרשמה שכבות גיל שם ההשתלמות תחום דעת

שאלת שאילות מניעות  -מקום לשאלה  חינוך לחשיבה

 ללמידה 

 קישור הרשמה יב -א

מפות  –לארגן ולייצג את המידע  חינוך לחשיבה

 חשיבה

 קישור הרשמה ט-א

-עידוד חשיבה יצירתית אצלכם בכיתה  חינוך לחשיבה

 באמצעות מודל גש"ם

 ישור הרשמהק ט-א

 קישור הרשמה ט -א טעונים וטוענים חינוך לחשיבה

 

 16/10/2018 

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/

