
 משרד החינוך

 זכירות הפדגוגיתהמ

 אגף א' לפיתוח פדגוגי

03/08/2020 

 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 

כלי ניהול לרכזי מקצוע 
 שפת אם ערבית -שלב א

כל חטיבות  "איחוד מול ייחוד"
 הגיל

18/04/2021 5426 

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"א יסודילערבית לערבים ב השתלמויות מקוונות

  

מועד פתיחה  חטיבת גיל מודל ההשתלמות שם ההשתלמות
 באתר

קישור 
16.08 

דיבור בפני קהל 
 בערבית לערבים

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

הכיתה 
האינטראקטיבית 
 בערבית לערבים

 5189 9/8/2020 יסודי+חט"ב "איחוד מול ייחוד"

כלי ניהול לרכזי 
שפת  -מקצוע שלב א

 אם ערבית

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

כלי ניהול לרכזי 
שפת  -מקצוע שלב ב

 אם ערבית

 5195 נובמבר-אוקטובר 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 מרחוק 
מיטבית בערבית 

 למגזר הערבי

כל חטיבות  "איחוד מול ייחוד"
 הגיל

18/8/2020 5303 

פדגוגיה בעידן 
החדש יישומים 

 שלב ב' -בהוראה 

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

פדגוגיה בעידן 
החדש והשפעתה על 

 הלומד שלב ג'

 24/8/2020 כל חטיבות הגיל "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%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%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/


 משרד החינוך

 זכירות הפדגוגיתהמ

 אגף א' לפיתוח פדגוגי

03/08/2020 

מיזם כתיבה בשפה 
 ערבית

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5191 22/9/2020 כל חטיבות הגיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    שפות

תחום 
 דעת

 ID קישור להרשמה   שם הקורס

ת
פו

ש
 

איך לתת משוב מועיל 
 להיצג בשיח דבור בכיתה

 יב-ג
https://campus.gov.il/course/course-v1-
edu-edu020-micro-92-19/ 

4071 

איך לומר את מה שאני 
 רוצה

 ט-ג
https://campus.gov.il/course/edu-
edu020-micro-93-19/ 

4072 

שימוש במחוון לקידום 
 כושר הכתיבה

 יב-ג
https://campus.gov.il/course/edu020-
micro-94-19/ 

4073 

איך להשתמש בגוגל קוויז 
על מנת להעשיר את אוצר 

 המילים

 4074   ט-ג

 4075   יב-ג שעון פגישות

 

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://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-micro-92-19/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-micro-92-19/
https://campus.gov.il/course/edu-edu020-micro-93-19/
https://campus.gov.il/course/edu-edu020-micro-93-19/
https://campus.gov.il/course/edu020-micro-94-19/
https://campus.gov.il/course/edu020-micro-94-19/

