
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 א לפיתוח פדגוגי אגף

 

 השתלמויות בתחומי הדעת.-מחזור שני         

 2021קיץ -מחזור אביב

 

 אביב / קיץ תשפ"א -השתלמויות מקוונות בערבית למגזר הערבי 

 

 קישור הרשמה מועד פתיחה  חטיבת גיל מודל ההשתלמות שם ההשתלמות

הכיתה האינטראקטיבית 
 בערבית לערבים

 יסודי+חט"ב "איחוד מול ייחוד"
 

5407 

ניהול לרכזי מקצוע  כלי
 שפת אם ערבית -שלב א

כל חטיבות  "איחוד מול ייחוד"
 הגיל

18/04/2021 5426 

מטלת ביצוע בערבית 
 לערבים

 5427 18/05/2021 על יסודי "איחוד מול ייחוד"

מיזם כתיבה בשפה 
 ערבית

 -דיסציפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

כל חטיבות 
 הגיל

16/05/2021 5428 

 פדגוגיה בעידן החדש ג'
טכנולוגיה והשפעתה על 

 הלומד

כל חטיבות  "איחוד מול ייחוד"
 הגיל

 
5408 

 

 

 

 תשפ"אבבערבית למגזר הערבי השתלמויות מקוונות         

 

מודל  שם ההשתלמות
 ההשתלמות

קישור  מועד פתיחה  חטיבת גיל
05.09 

דיבור בפני קהל בערבית 
 לערבים

 5196 20/10/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד"

הכיתה 
האינטראקטיבית 
 בערבית לערבים

 9/8/2020 יסודי+חט"ב "איחוד מול ייחוד"
 הרשמה סגורה

5189 

כלי ניהול לרכזי מקצוע 
 שפת אם ערבית -שלב א

 5194 4/10/20 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד"

כלי ניהול לרכזי מקצוע 
 שפת אם ערבית -שלב ב

 5195 1/11/2020 כל חטיבות הגיל ייחוד""איחוד מול 

אסטרטגיות הוראה 
למידה לחינוך המיוחד 
 בחט"ב בתחומי הדעת

 5198 14/9/2020 יסודי+חט"ב "איחוד מול ייחוד"

למידה בדרך החקר 
 בערבית לערבים

 5190 1/11/2020 על יסודי "איחוד מול ייחוד"

למידה מרחוק מיטבית 
 בערבית למגזר הערבי

 5303 18/8/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד"

מטלת ביצוע בערבית 
 לערבים

 5197 1/11/2020 על יסודי "איחוד מול ייחוד"

https://morim.lnet.org.il/?course=%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%90-%d7%a9%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%98%d7%9c%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%a0/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a9/
https://morim.lnet.org.il/?course=%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%99%d7%aa%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%93%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%94%d7%9c-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%a2-3
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%93%d7%92%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93-6
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6566&preview=true
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6569&preview=true
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%a4%d7%95%d7%92%d7%a9-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99-2
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa/
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6576&preview=true


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 א לפיתוח פדגוגי אגף

פדגוגיה בעידן החדש 
שלב  -יישומים בהוראה 

 ב'

 10/8/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד"
 הרשמה סגורה

5201 

פדגוגיה בעידן החדש 
והשפעתה על הלומד 

 שלב ג'

 24/8/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד"
 הרשמה מלאה

5202 

קיט /פורטפוליו תל
 בערבית לערבים

 6/8/2020 על יסודי "איחוד מול ייחוד"
 הרשמה נסגרה

5193 

מיזם כתיבה בשפה 
 ערבית

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5191 22/9/2020 כל חטיבות הגיל

האינטראקטיבית  הכיתה
שלב ב: למידה 

 באמצעותדיפרציאלית 
 מערכות ניהול למידה

 5264 6/9/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%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
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-11
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%98-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-2
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%91-%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%a6

