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התשוקה התמידית שבי\ אוה קליפי
התשוקה התמידית שבי.

כך בדיוק רציתי לחיות.
שום רגע אבוד, תחושה מלאה כבת לויה,
אני כאן, אני עכשיו, איני מצפה למאומה,

המצב הזה מזכיר דבקות,
הוא מזכיר הכרת תודה,

אפילו ביראת כבוד הוא מתחכך.
אך הוא עצמו אינו דבר אחד ויחיד מאלה,

אפילו לא כולם.
הוא רק קיים, קיים, קיים.

משהו מתחבר בי לנצח
ורק לרגע הזה.

והרגע הזה קיים.
)“הפרפר חוצה את הכביש”(

שנת תנועה שתוביל פנימה וגבוה 
טובה ומתוקה

Be  ממרכז הסימולציה

 מרכז סימולציה ומחקר
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Be פותחים שנה טובה עם סימולציה במרכז     
עם פרוס השנה החדשה צוות מרכז הסימולציה Be מזמין אתכם.ן 

להנות מחוויית למידה מבוססת סימולציה 
"זה הרגיש אמיתי.. למדתי מהסדנה דברים שישרתו אותי מחר בבוקר. הלמידה עם הצוות נפלאה.  זה כלי נהדר. חובה!"

)ג', משתתפת בסימולציה, 2022(

למה סימולציה?

רוצים ללמוד באופן אקטיבי מהתנסות? לתרגם 
ידע תאורטי לידע ביצועי? להתבונן בדפוסי 

הפעולה האוטומטיים שלכם? להעמיק בהבנת 
בסיס הקשר במערכות יחסים מקצועיות?

סימולציה – היא הכלי. האדם – הוא המטרה.

מהי סימולציה?

 Be  מרכז

סימולציה היא "מעבדה אנושית" - מרחב 
לתרגול מיומנויות תקשורת במצבי קונפליקט 

מקצועיים המתארים מציאות שבה נדרשת 
תגובה בזמן אמת. ההתנסות מאפשרת 
לפתח  מיומנויות, לרכוש כלים ולשפר 

ביצועים בתחום המקצועי.

מרכז הסימולציה החדשני כולל 2 חדרי סימולציה 
המאפשרים תהליכי הוראה/למידה בסביבה 

עתירת טכנולוגיה. הסדנה מבוססת על התנסות 
בתרחיש עם שחקן סימולציה מקצועי ובהנחיית 
מנחה סימולציה מיומן. כל חדר סימולציה מכיל 

עד 15 משתתפים בסדנה וכנ"ל סדנאות זום. תכני 
הסדנה ואורכה תלויים במטרותיה ונבנים במיוחד 

בהלימה לצרכי הקבוצה.

בין הסדנאות 
המומלצות: 

· אלימות? לא בבית ספרנו - פיתוח שיח מקרב	
· בקשר לקשב: התמודדות עם בעיות קשב בכיתה	
· ניהול מוביל: סדנה לבעלי.ות תפקידים	

מרכז הסימולציה Be  היה הראשון בארץ שפיתח 
וביצע סדנאות סימולציה מקוונות. כיום מתקיימות 

סדנאות סימולציה במתכונת של סדנת פנים אל 
פנים או במתכונת של סדנה מקוונת בזום.
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חדש: ניתן להזמין סדנאות סימולציה גם דרך מערכת גפ"ן
כך נראה התהליך במסכים במערכת:
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