
 משרד החינוך 
  המזכירות הפדגוגית

 אגף א' לפיתוח פדגוגי 

 על יסודילתרבות יהודית ישראלית ב השתלמויות מקוונות

  תשפ"א

מועד פתיחה  חטיבת גיל מודל ההשתלמות שם ההשתלמות
 באתר

 16.08קישור 

 5260 14/10/2020 יסודי+חט"ב "איחוד מול ייחוד" שורשים

למידה מרחוק מיטבית במורשת 
 יהודית ישראלית

 5305 18/8/2020 יסודי + חט"ב "מול ייחוד איחוד"

 -דיסיפלינארי  אגדה, פתגם ופרקי אבות
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5259 14/9/2020 יסודי

-היכרות עם ארון הספרים היהודי
 ישראלי

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5258 14/9/2020 יסודי+חט"ב

אוריינות וחדשונות  -כאן זה בית 
 ישראלית-בתרבות יהודית

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5262 20/10/2020 חטיבת ביניים

 

 קורסי מיקרוקרדיטציה –"קצר ולענין" 
 לקריאה נוספת על מודל המיקרוקרדיטציה*
 

תחום 
 דעת

 שם הקורס
חטיבות 

 הגיל
 ID להרשמהקישור 

ת
די

הו
ת י

בו
ר
ת

-
ת

לי
א

ר
ש

י
 

רמזור שיתופים 
לשמירה על מתח 
 לימודי בחברותא

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ג
edu-edu020-74/ 4050 

שימוש בשאלות 
ליצירת  סוקרטיות

דיאלוג מובנה בין 
 לומדים בחברותא

 ט-ג
https://campus.gov.il/course/course-v1-

edu-edu020-90/ 4051 

מה המקור מספר לי? 
ניתוח מובנה של 
מקורות יהודיים 
 ישראליים

 ט-ג
https://campus.gov.il/course/course-v1-

edu-edu020-46/ 4052 

מה השאלה שלך? 
שימוש בשאלות פוריות 
 להעמקת דיונים בכיתה

-https://campus.gov.il/course/course-v1 יב-ז
edu-edu020-49/ 4053 

תגובות אמפתיות 
לעידוד ריבוי דעות בדיון 
 כיתתי

-https://campus.gov.il/course/course-v1 יב-ז
edu-edu020-51/ 4054 

 

 

 

 

 

 

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%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6503&preview=true
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%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/
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%90%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%9b%d7%90%d7%9f-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a8%d7%91-2/
http://eduedit.edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
http://eduedit.edu.gov.il/mazhap/Development/professional-development/Pages/microcreditation_model.aspx
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-74/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-74/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-90/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-90/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-46/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-46/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-49/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-49/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-51/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-51/


  רבי מלל
  

תחום 
 דעת

 שם הקורס
חטיבות 

 הגיל
 ID קישור להרשמה

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז ביסוס מחושב  אזרחות   
edu-edu020-micro-103-19/ 4057 

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז מה הראיון שלך? אזרחות   
edu-edu020-micro-106-19/ 4058 

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז מפרקים את התמונה גיאוגרפיה   
edu-edu020-micro-111-19/ 4059 

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז עניין של נקודת מבט גיאוגרפיה   
edu-edu020-micro-108-19/ 4060 

היסטוריה 
 חמ"ד 

מה דעתך? הבחנה בין 
 עובדה לדעה

 ט-ז
https://campus.gov.il/course/course-

v1-edu-edu020-micro-104-19/ 4061 

 -היסטוריה
לכלל 
 המגזרים

-https://campus.gov.il/course/course ט-ז הדעה שהתחפשה
v1edu-edu020-micro-107-19/ 4062 

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז מעגלים של משמעות ספרות
edu-edu020-micro-110-19/ 4063 

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז מה הקשר? ספרות 
edu-edu020-micro-109-19/ 4064 

ספרות 
 חמ"ד

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז #בין_השורות
edu-edu020-micro-112-19/ 4065 

ספרות 
 חמ"ד  

-https://campus.gov.il/course/edu ט-ז שאלה של סיפור
edu020-micro-113-19/ 4066 

תנ"ך 
ממלכת+ 
ממלכתי 
 דתי

ניסוח  -שאלה של מיזוג
שאלה המזמנת מיזוג 
 מידע

 ט-ז
https://campus.gov.il/course/course-v1-

edu-edu020-micro-114-19/ 4067 

תנ"ך 
ממלכת+ 
ממלכתי 
 דתי

ַח ההשוואה  ט-ז ַמְפתֵּ

https://campus.gov.il/course/course-
v1-edu-edu020-micro-105-19/ 

4068 

תנ"ך 
ממלכת+ 
ממלכתי 
 דתי

 ט-ז בנעליים שלי, בנעליים שלו
https://campus.gov.il/course/course-v1-

edu-edu020-micro-115-19/ 4069 

תרבות 
יהודית 

 ישראלית   

-https://campus.gov.il/course/course-v1 ט-ז סולמות וערכים
edu-edu020-micro-116-19/ 4070 

 

 

 10/08/2020 
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https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-103-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-106-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-106-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-111-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-111-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-108-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-108-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-104-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-104-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1edu-edu020-micro-107-19/
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https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-110-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-110-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-109-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-109-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-112-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-112-19/
https://campus.gov.il/course/edu-edu020-micro-113-19/
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https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-114-19/
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https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-105-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-115-19/
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https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-116-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-116-19/

