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התוכנית יכולה להתשנות 
בכפוף לאירועים לא מתכוננים

קבוצות אם
17:00-17:30

עידית 
שלו- לימוד 
מתוך חלק 
למדריכים
17:30-18:30

אלומה לב

כתיבת 
מלאכות ככלי 

טיפולי
18:45-19:45

מיכי יוספי
בניית מרחב 
קשב מרפא

___
אורלי דיין

להפגיש את 
הלומדות עם 
חלקי ההכנה

20:00-21:00

.1
 ט"ו אייר

16/5
קבלת המקום האישי פתיחה והכרות

בהמתנה
 כתיבת מלאכה:

שיעור בסיס ותרגול

מיכי יוספי

"חדלי לך מלרדוף"- 
מה עליי לעשות כדי 

 לחוס על עצמי, 
ומהו משולש הנוכחות

.2
 כ"ב אייר

23/5

תרגול עם המדריכות 
הצגת תרגיל של עידית 

להגשה בזוגות

 קבלת המקום 
 האישי בהמתנה- 

המשך

 כלי ההבנה- 
התשתית ללימוד

 הנהגה עצמית
הבנה ויישום על פי 

לימוד ימימה ורבי נחמן

.3
 כ"ט אייר

30/5

 מענה לשאלות
ותרגול מלאכה כתובה

 המטפל הפצוע- 
להפוך את ההפוך 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

תרגול עם המדריכות- 
הגשת תרגיל של עידית

 המטפל הפצוע- 
להפוך את ההפוך בתוכי 

לטוב )המשך(
כלי ההפרדה והתיחום

הכוונה השלמה של 
המטפל דרך סוד 

ההמתנה ההכרתית

.5
 י"ד סיון

 13/6

17:30-18:45
 מרצה אורח:  

אורנה חודק

19:00-20:15
 מרצה אורח:
אורנה סלע

.6
 כ"א סיון

20/6
 כלי הדיוק סוד הדיוק, קשב מרפאמענה לשאלות

על פי ימימה

 אורלי דיין
להפגיש את הלומדת 

עם הכנה א'

.7
 כ"ח סיון

27/6

תרגול עם המדריכות- 
הצגת תרגיל של אלומה 

להגשה בזוגות

 סוד הדיוק, קשב מרפא 
המשך

איך מקדמים לומדות 
לכתיבה, איך עונים 

למלאכה בשיעור, איך 
בוחרים מה ללמד

אורלי דיין

להפגיש את הלומדת 
עם הכנה א'- המשך

.8
 ה' תמוז

4/7

התנסות במענה 
למלאכות  בין הלומדות 

ותרגול מלאכה כתובה
תודעה פוגשת תודעה

איך מורידים את 
ההבנות לעשיה 

יומיומית

מיכי יוספי

קשב נקי ומידת רוחק 
במפגש עם הזולת

מה

מי
די י

ספר הווירטואלי ללימו
ה

ת 
בי

שלו
תוכנית לימודי הקיץבהנהלת עידית 



מה

מי
די י

ספר הווירטואלי ללימו
ה

ת 
בי

שלו
בהנהלת עידית 

קבוצות אם

17:00-17:30 |

עידית שלו- 
לימוד מתוך חלק 

למדריכים

17:30-18:30 |

אלומה לב- 
כתיבת מלאכות 

ככלי טיפולי

18:45-19:45 |

 מיכי יוספי- 
בניית מרחב קשב 

מרפא
אורלי דיין- 
להפגיש את 
הלומדות עם 
חלקי ההכנה

20:00-21:00 |

.9
 י"ב תמוז

11/7

תרגול עם המדריכות 
 הגשת תרגיל 

של אלומה

 מקום ותפקיד 
יש לך זכות קיוםהמדריך - המטפל

מיכי יוספי

היום תעשי מפנה  
 בעזרת ה'- 

הזכות לקיומנו

.10
 י"ט תמוז

18/7

 מענה לשאלות
הצגת תרגיל של מיכי

 מקום ותפקיד 
המדריך - המטפל- 

המשך

 רגישה אבל 
לא מתרגשת

מיכי יוספי

 הלב הוא מרכז 
 החסד והרחמים- 

סליחה וקבלה בתוך 
מערכות יחסים

.11
 כ"ו תמוז

25/7

17:30-18:45

 מרצה אורח
אורנה חודק

19:00-20:15

 מרצה אורח
אילן הרן

.12
 ד' אב

1/8

 תרגול עם המדריכות
הגשת תרגיל של מיכי

 מודלים 
למענה נכון

 כלים לזמן
ירידה בנפש

אורלי דיין

להפגיש את הלומדת 
עם הכנה ב'

.13
 י"א אב

8/8

התנסות במענה 
למלאכות בין הלומדות

מודלים למענה נכון- 
המשך

 מרצה אורח-
אורנה סלע

 אורלי דיין
להפגיש את הלומדת 
עם הכנה ב'- המשך

.14
 י"ח אב

15/8

 סיכום 
עם המדריכות

 מפגש סיכום 
עם עידית

 חלק על ריפוי- 
לראות את האדם 

שמתחת לעומס

מיכי יוספי

"האדם היושב בבית 
במקומו זה שווה 

 ברכה"- 
 כיצד לחיות חיים 

של מידה ושל ברכה

.15
 כ"ה אב

22/8
ערב סיום וחלוקת תעודות למחזור ב' תשפ"ב



קבוצות אם
17:00-17:30

עידית שלו

חלקי יסוד 
בלימוד

17:30-18:30

אלומה לב

כתיבת 
מלאכות ככלי 

טיפולי
18:45-19:45

מיכי יוספי

בניית מרחב 
קשב מרפא

20:00-21:00

.1

תרגול עם המדריכות, 
מענה לשאלות והגשת 
מטלות וקבלת הנחיות 

להמשך הלימוד.

מאפייני הזוגיות בלימוד
תולדת העומס:

מבנה מסודר להבנת 
תשתית הלימוד

גבולות אישיים

הבנת ההישגים מאפייני הנתינה בלימוד2.
קשב מרפאוההתפתחות בלימוד

מאפייני ההורות בלימוד3.
התנגדות ותקיעות 

בשיעור וכיצד עונים 
ללומדות

ראיית הטוב בהפרדה 
מהמיותר

מאפייני חינוך הילדים 4.
בלימוד

האשמה כמרכיב עומס 
מרכזי שאיננו מַפתח

הכוונה השלמה של 
המטפל דרך סוד 

ההמתנה ההכרתית

.517:30-18:45
מרצה אורח

19:00-20:15
מרצה אורח

תיקון עם ההורים ועם 6.
הבית בו גדלנו

מציאת המידה האישית 
הנכונה בין ההחסרה 

להפרזה

קבלת הכאב הרגשי 
בברכה

תיקון עם ההורים - 7.
המשך

איך מקדמים לומדות 
לכתיבה

התבוננות בשינוי שחל 
בך

מידת רוחק8.
 איך עונים למלאכה 

בשיעור, איך בוחרים 
מה ללמד

קשב נקי ותקשורת 9.
מקרבת

כלי הבחירה - כוח ביד 
הלומדת

תובנות הקשורות 
בתהליך הלידה הרוחנית 

המודעת

.1017:30-18:45
מרצה אורח

17:30-18:45
מרצה אורח

שורש העומס -חרדה 11.
הגוף הוא היכל לנשמהמבנה השחרורודיכאון

פרשנות אישית לשפהסתירה בונה12.

העשרה: עולם העסקים, פרסום ושיווק13.

מפגשי סיום וסיכום14.

מה

מי
די י

ספר הווירטואלי ללימו
ה

ת 
בי

שלו
בהנהלת עידית 

תוכנית לימודי החורף )עדכון סופי בהמשך(



מה

מי
די י

ספר הווירטואלי ללימו
ה

ת 
בי

שלו
תוכנית לימודי ההכשרהבהנהלת עידית 

תאריך פתיחה יפורסם בהמשך

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:


