
 משרד החינוך 
  המזכירות הפדגוגית

 אגף א' לפיתוח פדגוגי 

  תשפ"אעל יסודי ל תנ"ך ממלכתיב השתלמויות מקוונות

   
מועד פתיחה  חטיבת גיל מודל ההשתלמות שם ההשתלמות

 באתר
קישור 
16.08 

בחינות בגרות מתוקשבות עתירות 
 תנ"ך ממלכתי -מדיה 

 5346 לאחר החגים חטיבה עליונה "איחוד מול ייחוד"

חשיבה מסדר גבוה בבחינות 

שלב א ) מיועד למפמ"ר  -הבגרות 

 וצוותו(

 5234 1/10/2020 על יסודי "איחוד מול ייחוד"

 5238 17/8/2020 על יסודי ייחוד""איחוד מול  הוראת אוכלוסיות מאתגרות מקוון

למידת חקר  - יוסיף חקר יוסיף דעת
 בתנך

 5237 נובמבר-אוקטובר על יסודי "איחוד מול ייחוד"

למידה מרחוק מיטבית בתנ"ך 
 ממלכתי

כל חטיבות  "מול ייחוד איחוד"
 הגיל

18/8/2020 5306 

 5229 9/8/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד" פדגוגיה דיגיטלית א' בהוראת תנ"ך

 5233 נובמבר-אוקטובר כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד" פדגוגיה דיגיטלית שלב ב'

 5230 18/8/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד" את תנ"ךרשילוב סרטונים בהו

 5228 2/11/2020 כל חטיבות הגיל "איחוד מול ייחוד" טעימות קטנות בהערכה חלופית

 -דיסיפלינארי  ראשית העמר
השתלמות בתחום 

 הדעת

 5231 נובמבר-אוקטובר כל חטיבות הגיל

 

 

 

 

 

 

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

תחום 
 דעת

 שם הקורס
חטיבות 

 הגיל
 ID קישור להרשמה

 

שאלות מעורבות 
למידה פעילה  –)עמ"ר( 

 בשיעורי תנך

 ט-ב
https://campus.gov.il/course/course-v1-
edu-edu020-82/ 4002 

מקרא, מדרש ומה 
 שבניהם

 ט-ב
https://campus.gov.il/course/course-v1-
edu-edu020-83/ 4003 

חילוץ ערך מטקסט 
 מקראי

 ט-ב
https://campus.gov.il/course/course-v1-
edu-edu020-84/ 

4004 

https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6552&preview=true
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%a8-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90/
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6572&preview=true
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6511&preview=true
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%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%90-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%99-3-2/
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6606&preview=true
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%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%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%90/
https://www.vcampus.cet.ac.il/course_morim/%d7%aa%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%98-%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99/
https://www.vcampus.cet.ac.il/?post_type=course_morim&p=6557&preview=true
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-edu020-82/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-82/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-83/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-83/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-84/
https://campus.gov.il/course/course-v1-edu-edu020-84/


להבנת  –מילה מנחה 
רעיון מרכזי בטקסט 

 מקראי

 ט-ב
https://campus.gov.il/course/course-v1-
edu-edu020-85/ 

4005 

 

 

    רבי מלל

תחום 
 דעת

 שם הקורס
חטיבות 

 הגיל
 ID קישור להרשמה

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

4057 

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

4058 

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

4059 

 ט-ז עניין של נקודת מבט גיאוגרפיה   
https://campus.gov.il/course/course-v1-
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

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

4062 

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

4063 

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

4064 

ספרות 
 חמ"ד

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

4065 

ספרות 
 חמ"ד  

 ט-ז שאלה של סיפור
https://campus.gov.il/course/edu-
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   

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

4070 
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