
המרכז ללימודי
חשיבה הכרתית

editshalev67@gmail.com :מייל משרד | edit-shalev.co.il | 055-6886720

 הקורס הווירטואלי
להכשרת מנחות ללימוד חשיבה הכרתית

מטרת הקורס
להקנות כלים מקצועיים להנחיית קבוצות וטיפול בהשראת לימוד "התפתחות חשיבה הכרתית" של ימימה אביטל 
ע"ה. בקורס ילמדו חלקים העוסקים בהוראה, הנחייה ומפגש אישי, כיצד לא להיפגע וכיצד להעניק לאחר. בנוסף 

ינתנו כלים פרקטיים והיכרות עם שיטות טיפול שונות.

מרצים
עידית שלו | תלמידה ישירה של ימימה ע"ה, פסיכותרפיסטית, מנחה ומלמדת ימימה. מנהלת בית הספר הווירטואלי 

ללימודי ימימה.

מיכי יוספי | מלמד חשיבה הכרתית ותורת ר' נחמן מברסלב, בוגר מכללת טאותרפיה לטיפול בהתמכרויות.

אלומה לב | עוסקת בלימוד ימימה מזה 18 שנה, בכתיבה ובעריכה בדגש על כתיבה תרפויטית לשחרור חסמי הנפש. 
עורכת השיעור השבועי של עידית שלו.

מסלולי הלימוד
| מסלול העשרה  

דרישות קבלה וניסיון: לומדת המכירה את הלימוד לפחות שנה )אצל מורה או במסגרת "השיעור השבועי" עם 
עידית שלו( ועוסקת במקצועות הדרכה, הוראה וטיפול. הקורס יעניק לתלמידה כלים מקצועים מתוך לימוד "חשיבה 

הכרתית" אותם תוכל לשלב בחייה המקצועיים.

במסלול זה ניתן להירשם לסמסטר אחד או יותר. בהשלמת הלימודים בשני הסמסטרים )חורף וקיץ( תוענק תעודה 
על סיום הלימודים בקורס, המאושרת גם ע"י מרכז "תורת ימימה" בניהולו של ישי אביטל.

| מסלול מקצועי - תעודת מנחת ימימה מוסמכת

דרישות קבלה וניסיון: ללומדות "ימימה" לפחות 3 שנים )אצל מורה או ב״שיעור השבועי״ עם עידית שלו(, הרואות 
בלימוד ככלי להתפתחות אישית שלהן ורוצות להעניק לאחר.

קבלת התעודה מותנית בהשתתפות ב-75% מהשיעורים, לימוד ב- 2 סמסטרים מלאים והשלמת הלימוד בסמסטר 
הסטאז', והצלחה בשיעורי התרגול בסיום הקורס.

בסיום הקורס תוענק לתלמידות העומדות בכל התנאים תעודת סיום קורס ומנחת חשיבה הכרתית מוסמכת חתומה 
בידי עידית שלו, מיכי יוספי ואילן הרן. התעודה מאושרת גם ע"י מרכז "תורת ימימה" בניהולו של ישי אביטל.

ניתן להמשיך לשנת תרגול פרטנית, וליווי בתהליך פתיחת הקבוצה, ולקבל בסיומה תעודת מנחה בכירה.

בית הספר הוירטואלי
ללימודי ימימה



המרכז ללימודי
edit-shalev.co.il | 055-6886720 | מייל משרד: editshalev67@gmail.comחשיבה הכרתית

תיאור הקורס
ימי שני | 17:30 - 21:00 | 3 שיעורים של כשעה

 סמסטר חורף: י"ב חשוון, 18.10.2021
 תקופת התמחות מעשית )סטאז'(: ו' אדר א', 7.2.2022

סמסטר קיץ: ט"ו אייר, 16.5.2022 

)יתכנו שינויים בתאריכי פתיחת תקופת ההכשרה וסמסטר הקיץ(

ההרשמה לקורס )לשני המסלולים( מותנית בראיון טלפוני.
להגשת מועמדות לשנת הלימודים הקרובה יש למלא את הטופס המופיע באתר, ולאחר מכן ייצרו איתכן קשר 

טלפוני לראיון היכרות ושיחת השלמת פרטים:
/https://www.edit-shalev.co.il/facilitator-course

https://www.edit-shalev.co.il/facilitator-course/
https://www.edit-shalev.co.il/facilitator-course/


סילבוס סמסטר חורף תשפ"ב

.1

יב חשוון 18.10.21

את כאב ילדותה משליכה 
 על בעלה

פתיחה ומאפייני הזוגיות 
בלימוד

איך נולד העומס ואיך נולד תיקון 
מבנה מסודר להבנת תשתית 

הלימוד

 גבולות אישיים
איך להחזיר את מי שעובר 
גבול למקומו, מתוך הנהגה 

עצמית

.2

יט בחשוון 25.10

 נתינה מכאן עד כאן
נתינה בהפרזה כצורך 

להתקבל מול נתינה מדודה 
כבסיס להתפתחות

 לקטוף פירות יחסיים
הבנת ההישגים וההתפתחות 

בלימוד

קשב מרפא – להחיות אדם 
 אחר

כיצד להביא מזור לזולת 
ולהכיל את כאבי העבר

.3
כו בחשוון 1.11

הפרדת שדות בהורות 
נתינת מקום מתוחם ובונה 

לעצמנו ולילדינו

 העשרה 
עם אורנה סלע

 הכנה ב
לימוד עם המדריכות

.4
ד בכסלו 8.11

טיפוח ההורה הפנימי 
 המיטיב

בעבודה מול הילדה 
הפנימית אנו מגלות 

את כוחותינו ההוריים 
המתוקנים

הסכמה והמתנה בקשר עם 
 הלומדות

מה קורה כשעולה התנגדות 
ותקיעות בשיעור וכיצד עונים 

ללומדות

ראיית הטוב בנפרד 
 מהמיותר

פיתוח התקשורת היומיומית 
עם הבורא ככלי לחידוש 

הרצון

.5
יא בכסלו 15.11 

 העשרה עם אורנה חודק
את והּבִינה כאחת

 תרגול ושאלות
עם המדריכות המלוות

 העשרה 
עם אורנה סלע

.6
יח בכסלו 22.11

משיכת חוטי זהב מילדות 
תיקון עומק עם ההורים ועם 

הבית בו גדלנו

אין ישועה ברגשות האשמה 
האשמה כמרכיב עומס מרכזי 

שאיננו מַפתח

אושרך – תיקונך, סבלך – 
 לימודך

קבלת הכאב הרגשי בברכה

.7
ב בטבת 6.12

להעמיד את ההורים על 
מקומם דרך ליבנו המבין 

 והאוהב
מציאת מקום להורים בליבנו 

מאפשרת מציאת מקום 
אישי

 העשרה 
עם אורנה סלע

 המשך הכנה ב
לימוד עם המדריכות

.8
ט בטבת 13.12

 תיחום הזמן ומחילה
 על מה שהיה

ההפרדה המרפאת בין מה 
שהיה לבין ההווה

 עמדי על ציר כוחך
מציאת המידה האישית הנכונה בין 

ההחסרה להפרזה

האם הלימוד כדאי לך? 
התבוננות בשינוי שחל 

לטובה ובכוחו של המעט 
שאנו מוסיפים

.9

טז בטבת 20.12

 מידת רוחק
לקחת צעד אחורה על מנת 

להתקרב נכון

 העשרה עם חוה לנדאו
צפייה נכונה מתוך נוכחות

 העשרה עם אילן הרן
העברת האור - הלכה 

למעשה

 עידית שלו
 חלקי יסוד בלימוד

17:30 |

 אלומה לב
הבנת הכלים בלימוד 

באמצעות מלאכה | 18:45

 מיכי יוספי
תפקידו של המנחה 

בליווי | 20:00



.10
כג בטבת 27.12

קשב נקי ותקשורת מקרבת 
הקשבה נקיה מאפשרת 

מענה של בנייה

מה היית בוחרת אם היית קרובה 
 יותר לעצמך

כלי הבחירה – כוח ביד הלומדת

אינטימיות, הולדה וקשב 
תובנות הקשורות בתהליך 

הלידה הרוחנית המודעת

.11
א בשבט 3.1.22

 הכנה ג – הדיוק
לימוד עם המדריכות 

המלוות

 העשרה עם אורנה חודק
מהות נזכרת - להיזכר במהות

 העשרה עם אילן הרן
קהילות ימימה בעולם 

הדיגיטל

.12
ח בשבט 10.1

שורש העומס: חרדה 
 ודיכאון

מפגש עם קומה נוספת 
ושורשית בלימוד

שורש העומס: מבנה השחרור 
כיצד לתקן מתוך העלאת הדברים 

לשורשם, תוך קבלה עצמית

הגוף הוא היכל לנשמה 
עבודה עם הגוף וטיפוח 

המלאך המלווה האישי

.13
כב בשבט 24.1

 העשרה עם אורלי דיין
השתקפות תוצאות הדיוק 

בנפש ובגוף )עד 19:00(

 הכנה ד ותרגול מסכם להכנות
לימוד עם המדריכות המלוות )19:30-21:00(

.14
כט בשבט 31.1

סתירה בונה מה מתרחש 
כשהעומס עולה לשחרור

תמצאי את המילה שאומרת יותר 
פרשנות אישית לשפת ומילות 

הלימוד, כדי ללמד מתוך הלב

"את עוד תגיעי" פאנל 
לסיום בהשתתפות המרצים 

המלמדים

המשך סילבוס סמסטר חורף תשפ"ב

 עידית שלו
 חלקי יסוד בלימוד

17:30 |

 אלומה לב
הבנת הכלים בלימוד 

באמצעות מלאכה | 18:45

 מיכי יוספי
תפקידו של המנחה 

בליווי | 20:00



סילבוס סמסטר קיץ תשפ"ב )ייתכנו שינויים(

עידית שלו לימוד 
 מתוך חלק למדריכים

17:30 |

אלומה לב כתיבת 
מלאכות ככלי טיפולי 

18:45 |

מיכי יוספי בניית 
 מרחב קשב מרפא

20:00 |

.1
טו אייר, 16.5

פתיחה, קבלת המקום 
האישי בהמתנה

 כתיבת מלאכה - 
שיעור בסיס ותרגול

 "חדלי לך מלרדוף"
מה עלי לעשות כדי לחוס על 
עצמי ומהו משולש הנוכחות

.2
כב אייר, 23.5

קבלת המקום האישי 
בהמתנה

 כלי ההבנה - 
התשתית ללימוד

הנהגה עצמית, הבנה ויישום 
על פי לימוד ימימה ורבי נחמן

.3
כט אייר, 30.5

 המטפל הפצוע -
להפֹוך את ההפּוך בתוכי 

לטוב

הנחיית קבוצות על פי ימימה - 
נתינת מקום ונוכחות לכל לומדת 

והבנתה

"אין מעוררין אדם לתיקונו" 
סוד הקשב המרפא וסיפורים 

מרפאים

.4
ז סיון, 6.6

 המטפל הפצוע -
להפֹוך את ההפּוך בתוכי 

לטוב

 כלי ההפרדה 
והתיחום

הכוונה השלמה של המטפל 
דרך סוד ההמתנה ההכרתית

.5
יד סיון, 13.6

 שיעור העשרה
+ לימוד ותרגול עם מנחות מלוות

.6
קשב נקי ומידת רוחק יש לך זכות לקיוםסוד הדיוק, קשב מרפאכא סיון, 20.6

במפגש עם הזולת

.7
סוד הדיוק - קשב מרפאכח סיון, 27.6

 איך מקדמים לומדות לכתיבה, 
 איך עונים למלאכה בשיעור, 

איך בוחרים מה ללמד

 הכרה ליֵש בך כטוב
כיצד נוסיף אור לביתנו 

ונימנע מריב

.8
ה תמוז, 4.7

 תודעה 
פוגשת תודעה

 רגישה 
אבל לא מתרגשת

הלב הוא מרכז החסד 
והרחמים סליחה וקבלה 

בתוך מערכות היחסים

.9
יב תמוז, 11.7

מקום ותפקיד המדריך- 
המטפל

 כלי הדיוק 
על פי ימימה

"היום תעשי מפנה בעזרת 
ה'" הזכות לקיומנו

.10
י"ט תמוז, 18.7

מקום ותפקיד המדריך- 
המטפל

 איך מורידים את ההבנות 
לעשיה יומיומית

המקור לדרישה ולקפדנות 
בתוך קשר והמענה דרך סוד 

הדיוק

.11
כו תמוז, 25.7

 שיעור העשרה
+ לימוד ותרגול עם מנחות מלוות

.12
 את בנתינה?כלים לזמן ירידה בנפשמודלים למענה נכוןד אב, 1.8

הפרדה בין טוב למיותר

.13
חלק על ריפוי- לראות את האדם מודלים למענה נכוןיא אב, 8.8

שמתחת לעומס

"האדם היושב בבית 
במקומו זה שווה ברכה" 

כיצד לחיות חיים של מידה 
ושל ברכה

.14
יח אב, 15.8

 שיעור סיכום עם עידית
לימוד ותרגול עם המנחות המלוות



תקופת התמחות מעשית
סטאז' ותרגול

פתיחה | ו אדר א 7.2
סיום | ג ניסן, 4.4

נושאים שונים מתוך הלימוד עם מרצים מתחלפים.17:30 - 18:30

העברת חלקים על ידי הלומדות - עם המדריכות בקבוצות האם.18:30 - 20:00

 ימי שני,
14:00 - 12:30

כל קבוצה תגיע למפגש בגימזו עם עידית ועם המדריכה - פעם אחת במהלך תקופת 
ההכשרה. ייקבע תאריך נפרד לכל קבוצה.

מסיבת סיום וחלוקת תעודותג בניסן )4.4(

בכל יום שני:

בנוסף:


