
מדינת ישראל
משרד החינוך 

מינהל עובדי הוראה

מכון
מופ"ת

בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות 
בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות

התכנית 
הארצית למרכזי 

סימולציות 
בחינוך

פרטי התקשרות: 
מכון מופ״ת, רח׳ שושנה פרסיץ 13, 

קריית חינוך, תל אביב, 6937808 ת״ד 48538 
תל אביב מיקוד 6148402

ראשת התכנית: ד״ר גלי נהרי
galin@macam.ac.il � 052-3565418 

אשת תוכן ופיתוח: ד״ר עמליה רן
amaliar@macam.ac.il � 052-4560508 

רכזת התכנית: קרן גיציק
simulation@macam.ac.il � 03-6988620 

מרכז הסימולציה בגורדון

מרכז הסימולציה בבר-אילן

מרכז הסימולציה באחוה

מרכז הסימולציה בדוד ילין
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התכנית הארצית למרכזי סימולציות בחינוך

שאנן
מס"ד - מרכז סימולציות דידקטיות, מכללת שאנן

מנהלות המרכז: טלי פריד, מירב חמי  

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
tali.fried1@gmail.com :טלי פריד � טל׳: 0547545012; דוא״ל

גורדון

גורדון simteach מרכז לסימולציות בהוראה
ybar@gordon.ac.il :מנהל המרכז: ד״ר יוסי בר � טל׳: 050-7597266; דוא״ל

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
סדנאות בעברית: 

michalde@Gordon.ac.il :מיכל דרעי-וימן � טל׳: 048561913; דוא״ל
סדנאות בערבית:

hiam@gordona.ac.il :היאם עבד � טל׳: 054-4338115; דוא״ל

בר-אילן

הלב - המרכז הארצי לסימולציה בחינוך: פיתוח, הדרכה ומחקר
ראש אקדמי: פרופ' יעקב יבלון 

מנהלת המרכז: ד"ר מאירה איזנהמר

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
rachel.kav-rockban@biu.ac.il :רחלי קב-רוקבן � טל׳: 03-5318461; דוא״ל

http://education.biu.ac.il/node/5525 :כתובת אתר אינטרנט

אוהלו
מרכז סימולציות אוהלו

מנהלת המרכז: ד"ר יפעת לינדר

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
ifat46@gmail.com :שרון � טל׳: 046825027; דוא״ל

 )IPD( “מרכז הסימולציה “בי
מנהלת המרכז: ד“ר אורנה לוין

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
 shahar31@ACHVA.AC.IL :לאה שחר � טל׳: 08-8588045; דוא״ל

אחוה

מרכז הסימולציה באלקאסמי
מנהלי המרכז: ד"ר בהאא זועבי, ד"ר כרמה זועבי

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
 karmazoa@gmail.com ד"ר כרמה זועבי � דוא״ל

אלקאסמי

יחידת הסימולציה במרכז האמפתיה בחינוך ובחברה
מנהלת המרכז: גבי לנדלר-פרדו

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
empathy.edu@smkb.ac.il :יעל דיולד � טל׳: 03-6902380 ; דוא״ל

gabriella.landler@smkb.ac.il :גבי לנדלר-פרדו � טל׳: 054-6228894; דוא״ל

http://www.smkb.ac.il/empathy-in-edcucation :כתובת אתר אינטרנט

סמינר 
הקיבוצים

מרכז סימולציות מכללת סכנין
מנהל המרכז: ד"ר וליד דלאשה

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
 Waleed.dall@gmail.com :טל’ 054-7205446; דוא“ל

סכנין

דוד ילין

מרכז הסימולציות דוד ילין 
מנהלות המרכז: ד"ר טלי פלד מרכוס, יסמין בלעום

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
yasminbaloum@dyellin.ac.il :יסמין בלעום � טל׳: 052-7273476; דוא״ל

http://www.dyellin.ac.il/unitacademic/  :כתובת אתר אינטרנט
studyingcontinue/educational-smiulations

בן גוריון
מרכז הסימולציות בן גוריון 

מנהלת המרכז: אסתר אבירם

פרטי קשר לתאום סדנאות: 
edukidum@bgu.ac.il :טל׳: 08-6428678; דוא״ל

מטרת התכנית: קידום היכולות של עובדי ההוראה בממד הבינאישי של ההוראה באמצעות למידה 
מבוססת התנסות בסימולציות.

אמון  של  תקשורת  יצירת  המקדמות  מיומנויות  משכללת  בסימולציות  התנסות  מבוססת  למידה 
רכישת  ומקדמת  הוראה-למידה  בתהליכי  ביטחון  תחושת  ולמורים  לתלמידים  מקנה  היא  וכבוד. 
מיומנויות רגשיות, חברתיות ואקדמיות. אנשי החינוך המשתתפים בסדנאות מתנסים באינטראקציות 
קונפליקטואליות בסביבה בטוחה. הסימולציות מצולמות בווידאו ומדמות מצבי מציאות בהשתתפות 
שחקנים ועמיתים ובהנחיית אנשי מקצוע. לאחר ההתנסות בסימולציה נערך תחקיר הכולל צפייה של 

המתנסה בעצמו במהלך הסימולציה ובסיומה מתקיים תהליך של משוב.

מינהל עובדי הוראה מתקצב את הפעלת מרכזי הסימולציה, ואת הנושא מובילה ד"ר שרה זילברשטרום, 
של  השונים  בשלבים  חינוך  לאנשי  מיועדות  הסדנאות  להוראה.  וכניסה  התמחות  אגף  מנהלת 
התפתחותם המקצועית: סטודנטים בשלב ההכשרה, מתמחים בשלב ההתמחות, מורים חדשים בשלב 
 הכניסה להוראה וצוותי הוראה במסגרת הפיתוח המקצועי. הסדנאות מתקיימות הן בשפה העברית והן 

בשפה הערבית. 

תכנית הסימולציה החלה את דרכה במרכז הסימולציה "הלב" בבר אילן, בהובלת ד"ר מאירה איזנהמר 
ומאז נפתחו מרכזי סימולציה נוספים במוסדות אקדמיים אשר הראו ניסיון וידע בתחום למידה מבוססת  
מועדים  לתיאום  ולפנות  הסימולציה,  מרכזי  עם  היכרות  ביקורי  לתאם  מוזמנים  הנכם  סימולציה. 

לסדנאות סימולציה לקבוצות, ללא תשלום, על פי תרחישים שייבנו במיוחד עבורכם.
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