
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א לפיתוח פדגוגי

 

 השתלמויות בתחומי הדעת.-מחזור שני

 2021קיץ -מחזור אביב

 

 השתלמויות מקוונות באנגלית אביב/ קיץ תשפ"א

 

מודל  שם ההשתלמות
 ההשתלמות

 קישור הרשמה מועד פתיחה  חטיבת גיל

 כלי ניהול לרכזי מקצוע
 מתקדם 'שלב ב

 על יסודי איחוד מול ייחוד""
 

5421 

 5403 21/04/2021 יסודי+ חט"ב "איחוד מול ייחוד" שילוב סרטונים בהוראה

Basics of Reading 
and Writing: 

English 
Orthography 

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5405 4/4/22021 על יסודי

הוראת אוצר מילים 
 למורי על יסודי

 -דיסיפלינארי 
מות בתחום השתל
 הדעת

 5030 13/10/2020 על יסודי

התאמת ספרי הלימוד 
לתוכנית הלימודים 

 החדשה שלב ב

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5423 11/04/2021 כל חטיבות הגיל

 -דיסיפלינארי  עמיות יהודית
השתלמות בתחום 

 הדעת

 על יסודי
 

5424 

Vocabulary Under 
Construction – 

Before and After 
Module E 

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5422 20/04/2021 חטיבה עליונה

 

 

 תשפ"אאנגלית על יסודי בהשתלמויות מקוונות 

 

מודל  שם ההשתלמות
 ההשתלמות

מועד פתיחה  חטיבת גיל
 באתר

קישור 
05.09 

 5018 20/10/2020 על יסודי "איחוד מול ייחוד" כלי ניהול לרכזי מקצוע

למידה מרחוק מיטבית 
 באנגלית

 5291 18/8/2020 כל חטיבות הגיל "מול ייחוד איחוד"

 5022 1/11/2020 חטיבה עליונה "איחוד מול ייחוד" מטלת ביצוע

מטלת ביצוע בלימודי 
 ניהול ויישוב סכסוכים 

 דיפלומטיה ב

 5319 14/10/2020 חטיבה עליונה "איחוד מול ייחוד"

 5019 26/8/2020 יסודי+ חט"ב "איחוד מול ייחוד" שילוב סרטונים בהוראה

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%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99
https://morim.lnet.org.il/?course=basics-of-reading-and-writing-english-orthography
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/vocabulary-under-construction-before-and-after-module-e/
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%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%aa-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/optimal-distance-learning-english/
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6574&preview=true
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%91%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%9b%d7%a1%d7%95%d7%9b-2/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%92-3


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א לפיתוח פדגוגי

keep talking  
 שפה דבורה לעל יסודי

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5032 20/10/2020 על יסודי

הוראת אוצר מילים 
 למורי על יסודי

 -י דיסיפלינאר
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5030 13/10/2020 על יסודי

הערכה לשם למידה+ 
 כתיבת מבחני כיתה

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5027 1/11/2020 כל חטיבות הגיל

התאמת ספרי הלימוד 
לתוכנית הלימודים 

 החדשה שלב ב

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5031 1/11/2020 כל חטיבות הגיל

 -דיסיפלינארי  עמיות יהודית
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5016 18/10/2020 על יסודי

הכנת  Eפיילוט שאלון 
בחנים מתוקשבים 

ומטלות תירגול אוצר 
 מילים

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5033 13/10/2020 חטיבה עליונה

איתור תלמידים 
 מתקשים

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5024 2/11/2020 יסודי+ חט"ב

איתור תלמידים 
 מתקשים שלב ב

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5362 1/11/2020 יסודי+ חט"ב

דיפלומטיה ניהול 
 סכסוכים א 

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5318 1/11/2020 חטיבה עליונה

הוראה והערכה של 
 שפה דבורה

 -דיסיפלינארי 
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5025 14/9/2020 כל חטיבות הגיל

דיבור בפני קהל 
 באנגלית

 5021 1/11/2020 על יסודי "איחוד מול ייחוד"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/keep-talking-%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%93%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%98%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a1/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%aa-jewish-peoplehood-a-look-at-american-jewry/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%91%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%9d/
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0-3
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%9b%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90
http://morim.lnet.org.il/?course=%d7%93%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90
https://morim.lnet.org.il/?course=%d7%98%d7%a8%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%93%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%95%d7%93%d7%99
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