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מי אנחנו 

פסיכו-דהרמה הוא בית ספר ללימוד, לאימון וליישום תורת-הנפש הבודהיסטית 
בחיי היומיום.  

תכליתנו להזמין את תלמידינו למסע גילוי ואימון שיאפשר חיי עומק ותמורה 
מיטיבה בחייהם, בחיי הסובבים אותם ובחיים בעולם, דרך העמקת האושר והפחתת 

הסבל, באמצעות הרעיונות, הערכים והשיטות של הבודהיזם.  

שאיפתנו להטביע חותם משמעותי בתרבות ובאורח ההתנהלות בישראל ומחוצה 
לה, דרך עבודה עם כל מי שיחפוץ: פרטים, ארגונים וקהילות.

דרכנו דרך התבונה, החמלה, החקירה האישית, ההתנסות והגילוי, והמחויבות 
שלנו ללכת בדרך אותה אנחנו מציעים. דרכנו חילונית – אין אנו מסגרת דתית 
המציעה אמת אחת, או אמונה כזו או אחרת, למעט האמונה שכל הנלמד ניתן 

לבדיקה ולהתנסות.
דרכנו מעשית - חקירת החיים מבפנים, תוך מחויבות לפעולות הנובעות מחקירה 

זו, ולא כגוף אקדמי המתבונן בחיים מבחוץ.  

שותפינו קמפוס ברושים באוניברסיטת תל אביב הינו בית הספר המוביל למקצועות 
הרפואה המשלימה, מקצועות הטיפול ואורח החיים הבריא. 

קמפוס ברושים שם לעצמו למטרה - מובילות אקדמית בתחום הרפואה המשלימה 
בארץ, לצד יישום תפיסה של "רפואה אינטגרטיבית" - רפואה משלימה הפועלת 

בשילוב עם הרפואה המערבית - הקונבנציונלית.

מהי תורת הנפש הבודהיסטית

הנחת היסוד מכות החיים הן בלתי נמנעות אך רוב רובו של הסבל נגרם מיחסנו אליהן. 
לכן המפתח להעמקת האושר ולהפחתת הסבל נמצא בתודעה. 

מוקד החקירה שלנו התודעה שלנו, על כשליה ושיבושיה ועל הפוטנציאל האדיר 
שגלום בה.

מהות הדרך לקבל את הכאב הבלתי נמנע, לצמצם את הסבל שהוא פרי התודעה, 
להרחיב את הלכי-הנפש המחוללים אושר ולפתח נדיבות וחמלה לכל הסובב אותנו. 

לפעול באופן מיטיב בסביבה הקרובה לנו ובעולם.

תמורות אפשריות תמורה נרחבת באופן היותנו, התבוננותנו והתנהלותנו בעולם. תמורה 
כזו עשויה לאפשר ריפוי, הקלה על מצוקות או מניעתן, ומתוך כך לאפשר את קיומו של 
אורח חיים צלול, עשיר ורענן יותר עבורנו, עבור הסובבים אותנו ועבור הסביבה בכלל.

ות
צר

 ק
ות

כני
תו שיחות על שיחות עם הבודהה

מורה: ד"ר קרן ארבל

מהי משמעותם של ביטויים ופרקטיקות שמקורם במחשבה הבודהיסטית, כמו 
מדיטציה, מודעות, קשב, חמלה ושחרור? מהי הרלוונטיות שלהם לחיים במאה 
ה-21?  בקורס מבואי זה נפגוש כמה מיסודות החכמה הבודהיסטית תוך שימת 
דגש על הרלוונטיות של הרעיונות הבודהיסטיים לחיינו. הקורס יאפשר היכרות עם 
הבודהיזם הן כפילוסופיה פרגמטית והן כדרך חיים ויציע כלים לחיים קשובים 

וחופשיים יותר.
מדי שבוע נתוודע לטקסט בודהיסטי שבו מתואר מפגש בין הבודהה לבין תלמידיו 
ומתוכו ננסה להבין את יסודות המחשבה הבודהיסטית. בכל מפגש גם נשוחח וגם 

נטעם מעט מתרגול המדיטציה המאפשר לרעיונות אלו להיות ישימים ביומיום.

מבנה הקורס
מחזור ראשון 

10 מפגשים בימי רביעי, בין השעות: 21:00-19:00
תאריך פתיחה: 3.12.14 | תאריך סיום: 4.2.15

מחזור שני 
10 מפגשים בימי רביעי, בין השעות: 21:15-19:15

תאריך פתיחה: 29.4.15 | תאריך סיום: 1.7.15

מחיר: 950 ₪

45
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מנחות: מאיה לאוב, רחל קפלן

כיצד ניתן להתמודד עם סיטואציות חיים 'קטנות' ו'גדולות', חיוביות ושליליות, 
בראייה רעננה ומעמיקה, בכלים חדשים ומעשיים, בהשראה בודהיסטית.

במהלך חיי היומיום אנחנו נתקלים בסיטואציות רבות של תחרות, קונפליקט ומתח; 
עולות בנו תחושות של אי-סיפוק וכאב, ומופיעים רגשות אשם וביקורת. לצד אלה, 
קיימים גם רגעים של חסד, סיפוק ושלווה, רגעים של ראייה צלולה, סבלנות, 

הקשבה וחמלה.
אף שחוויות כאלה ממלאות רגעים רבים בחיינו, לרוב איננו מתעכבים עליהן, איננו 
מאפשרים לעצמנו להשתהות בהן, אלא נחפזים, מגיבים אוטומטית ופועלים מתוך 

הדפוסים המוכרים לנו.
המפגשים משלבים למידה ותרגול של מדיטציה אישית, התנסויות בין אישיות, 

קריאה בכתבי מקור ושיחה. 

בין הנושאים
על סיפורים ואשליות: מה קורה באמת, מה אנחנו מספרים לעצמנו.  •

התמודדות עם חוסר סיפוק, מתח וכאב.  •
יחסים: מה מרעיל ומה מרפא.  •

מצבי קונפליקט ואי ודאות.  •
המבקר הפנימי: עבודה עם שיפוט ואשמה.  •

איכויות הלב: אימון הרוח בסבלנות, סליחה וחמלה.  •
רגעי חסד: מציאת שקט באי שקט.  •

מטרה ודרך: האם אימון יכול להיות גם הגשמה.  •

מבנה התוכנית
מחזור ראשון | מנחה: מאיה לאוב

 10 מפגשים בימי שישי, בין השעות: 12:00-9:00
+ יום תרגול ארוך בתאריך: 2.1.15

תאריך פתיחה: 14.11.14 | תאריך סיום: 23.1.15
מחזור שני | מנחות: מאיה לאוב, רחל קפלן 

10 מפגשים בימי שלישי, בין השעות: 21:30-18:30
+ יום תרגול ארוך בתאריך: 17.3.15

תאריך פתיחה: 10.2.15 | תאריך סיום: 28.4.15

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

מורים: יובל אידו טל, רחל קפלן  

סדרת הרצאות מבוא לבודהיזם – הבודהיזם הוא תורת חיים בת 2,500 שנה – 
שלמרות עתיקותה וריחוקה הגיאוגרפי רלבנטית ועכשווית להפתיע גם לנו בישראל 
ובמערב. נגלה שבעולמות הפסיכולוגיה, העסקים, הרפואה והמדינאות תופסים 
רעיונות ויישומים של החכמה הבודהיסטית מקום מכובד הולך ומתרחב. נכיר את 
יסודות המחשבה, התובנות והאימון הבודהיסטי. נתוודע לראיית העולם ולמפות 

הנפש של התורה הבודהיסטית, ולדרכי האימון במסורות הבודהיסטיות השונות.
ההבנה הבודהיסטית שאת רוב רובו של הסבל בחיינו מחוללת התודעה והדרכים 
לאימון התודעה לשם השתחררות מכבליה, יעמדו במרכז תוכנית המבוא. הסדרה 

משלבת הרצאות פרונטאליות ומדיטציה מונחית.

בין הנושאים
סיפור חיי הבודהה, אי-נחת, השתנות ותלות גומלין.  •
סבל הכרחי וסבל שאינו הכרחי, היצמדות ושחרור.  •

ריקות, חמלה וחוכמת המעשה.  •

מבנה הקורס

10 מפגשים בימי רביעי, בין השעות: 21:15-19:15
תאריך פתיחה: 11.3.15 | תאריך סיום: 3.6.15

מחיר: 950 ₪ 

חיי היומיום והרוח הבודהיסטיתמפגש עם הבודהיזם: מבוא קצרצר

ות
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ות

כני
תו

ות
צר

 ק
ות

כני
תו
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מנחה: יובל אידו טל

יותר ויותר אנשים בישראל מתאמנים במדיטציה מסיבות וממניעים שונים: להירגע, 
להפחית כאב, להתמודד עם בעיות שונות. ואולם בבודהיזם המדיטציה היא 

כשלעצמה מפגש עם אופן קיום מעודן יותר.
 ,)mindfulness( המדיטציה הבודהיסטית המוכרת ביותר היא זו של תשומת הלב
אך בפועל היא מגוונת בהרבה. בקורס נלמד כמה מהסוגים העיקריים של המדיטציה 
הבודהיסטית, נתאמן בהם ונלמד את הרציונל העומד מאחוריהם. בין השאר נתרגל 
קשב פתוח, ריכוז, סוגים שונים של מדיטציה אנליטית, מדיטציה באמצעות הדמיון, 

מדיטציית חמלה ומדיטציית קואן ֶזן בודהיסטית.
אין צורך בניסיון קודם.

מבנה התוכנית
מחזור ראשון

10 מפגשים בימי שלישי, בין השעות: 18:00-15:00
+ יום תרגול ארוך בתאריך: 2.2.15

תאריך פתיחה: 18.11.14 | תאריך סיום: 2.2.15

מחזור שני 
10 מפגשים בימי שלישי, בין השעות: 12:00-9:00 

+ יום תרגול ארוך בתאריך: 24.6.15   
תאריך פתיחה: 5.5.15 | תאריך סיום: 7.7.15

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

מנחה: יובל אידו טל

למשנתו של הבודהה, כולנו סובלים ברמה כזו או אחרת מהפרעת קשב וריכוז. 
לכן בתורת הנפש הבודהיסטית מתוארת התודעה שאינה מיומנת במדיטציה כקוף 
מקפץ. הקוף המקפץ אינו נח ואינו מסוגל לשהות במקום אחד זמן רב. הוא קופץ 
מענף לענף, אחוז תזזית, לא ממוקד, רדוף ולא רגוע, ולכן אינו יכול להשקיע את 

עצמו באמת ְּבדבר.
במהלך 2500 שנות קיומו של הבודהיזם, פותחו גישות שונות ופרקטיקות מעשיות 
לטיפוח הריכוז והקשב, במטרה לגאול את האדם מגורל הקוף המקפץ. חלקן 
מבקשות לאלף את הקוף המקפץ. חלקן מבקשות ללמדו לנוח. אחרות משלבות 

את אילופו, את לימודו ואת מנוחתו. 
בקורס בן עשרה שיעורים ויום תרגול ארוך, נלמד את מגוון הגישות ונתאמן בהן.

הקורס מיועד לאלו בינינו המעוניינים לטפח את יכולות הריכוז והקשב, לרבות אלו 
המאובחנים כסובלים מהפרעת קשב וריכוז. 

מבנה התוכנית  
10 מפגשים בימי רביעי, בין השעות: 19:00-16:00 

+ יום תרגול ארוך בתאריך: 15.4.15
תאריך פתיחה: 11.3.15 | תאריך סיום: 3.6.15 

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

 פשוט מדיטציה:
טיפוח הקשב והריכוזפניה המגוונות של המדיטציה הבודהיסטית 

ות
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ות

כני
תו
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מנחה: בעז עמיחי

לחיות את החיים במלואם משמע להסתובב עם לב פתוח לרווחה, לקבל ולאהוב 
את עצמנו ואת העולם שסביבנו. פעמים רבות מדי אנו מגלים שקשיי היומיום, 
האכזבות, התסכול והפחדים גורמים לנו להתבצר מאחורי חומות מגן, לכווץ את 

הלב ולהתרחק מהמגע המלא והחשוף עם עצמנו ועם החיים. 

הקורס מזמין אותנו למסע, לחקירה פנימית בנבכי הלב והתודעה, למפגש עם 
המקומות הכואבים, המפחידים והמאיימים שאותם התרגלנו לעקוף ושמהם למדנו 
להימנע. בנחישות ובאומץ נלמד לרכך את ביצורי ההגנה, להיחשף, להחליף את 

התניות הפחד והרגלי הכוח בעוצמה חדשה של רכות וקבלה. 
את המסע המשותף נתחיל בהתבוננות סקרנית ביחסנו עם האדם שכלפיו אנו 

נוהגים להיות חסרי סבלנות, קשים ולפעמים פשוט אכזריים – אנו עצמנו. 

על בסיס מערכת היחסים החדשה עם עצמנו נתחיל לבחון גם את יכולתנו לפתוח 
את הלב לאחרים. לסיום נבחן את יכולתנו לקיים מצב של לב פתוח, ידידות 

ואכפתיות ללא קשר לאדם או מושא ספציפי. 

במפגשים נלמד ונדון בתפיסות השונות המופיעות בכתבים, נעמיק בדיון ובהרהור 
אישי, אבל בעיקר נשאף להקדיש את זמננו לתרגול מדיטציה מעשי שיאפשר לנו 

לחולל שינוי פנימי בעמוקים שבהרגלינו. 

מבנה התוכנית 
10 מפגשים בימי ראשון, בין השעות: 21:30-18:30

+ יום תרגול ארוך ב- 26.12.14
תאריך פתיחה: 30.11.14 | תאריך סיום: 8.2.15

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

מנחה: בעז עמיחי

החיים של כולנו רוויים כאב. כמנגנון הגנה אנו לומדים להתכווץ סביב הכאב )גופני 
או נפשי( ולנהל את חיינו דרך הימנעות ממפגש איתו. לעתים קרובות אנו מגיבים 
בכעס, בתוקפנות ובפחד מבלי להבין שזוהי דרכנו להימנע ממפגש עם הכאב. 

מנגנונים אלו, לא רק שאינם מגנים מפני הכאב, הם מייצרים סבל נוסף מיותר. 
באופן דומה, אנו מציבים חומות בינינו לבין כאבם של אחרים. בין אם מתוך חשש 
להיות מוצפים, ובין אם מתוך חוסר יכולת להתמודד עם כאב נוסף לכאב שאנו 

כבר מתמודדים עמו. כך אנו מדירים מליבנו אנשים וציבורים שלמים. 
בקורס נישיר מבט אל הכאב. נכיר בקיומו, ונלמד להשתהות עמו. נשאף להכיר 
את החומות שהצבנו סביבו, לרכך ולהשיל את שכבות הסבל המיותר דרך עבודה 
עם מכאובי הגוף, נלמד להכיר את הדפוס הדומה של מצוקות הנפש, ונשאף 

להביא גם אליהן מעט ריפוי והקלה. 
הלימוד ייקח אותנו גם להקשבה עמוקה לחברינו לקורס, דרך שיתוף ופתיחת הלב. 
הקורס יכול להוות גם המשך למסע המכונה "האומץ לאהוב". תלמידים שלא 
למדו בקורס "האומץ לאהוב" יוזמנו לפגישת השלמה ביום ראשון ה-15.2.15. 

השיעורים כוללים רב שיח, קריאת טקסטים ומדיטציה. 

מבנה התוכנית
10 מפגשים בימי ראשון, בין השעות: 21:30-18:30

+ יום תרגול ארוך ב- 27.3.15
תאריך פתיחה: 22.2.15 | לתלמידים חדשים: 15.2.15 | תאריך סיום: 3.5.15 

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

לגעת בכאבהאומץ לאהוב
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מנחות: שירי בר ומאיה לאוב. כל המפגשים יועברו על ידי שתי המנחות במשותף
מרצה אורח: נחי אלון 

כולנו שמענו שצריך "לדעת לריב", ושסכסוכים, אם מתמודדים אתם באומץ, יכולים 
לפתור בעיות, לייעל מערכות ולהעמיק מערכות יחסים. אבל היכולת ליישם לרוב 
מוגבלת. בדרך כלל ריבים מעוררים תחושות כמו פחד, כעס, אשמה וחוסר אונים. 
במערכות יחסים, בעבודה ועם חברים, אנו ניצבים מעת לעת בפני שוקת שבורה 

כאשר כעס או אינטרסים פוערים תהום עמוקה בינינו לבין אחרים.
הדרך הבודהיסטית מציעה כלים אפקטיביים להתמודדות עם מחלוקות ומעודדת 
את המסוכסכים לשהות בתוך הקונפליקט, לחוש ולחקור אותו ואת ההסתכלות 
המוקצנת של "אני הטוב" ו"הוא/ היא/ הם הרעים" הגורמת לכל כך הרבה צער.

אם נשנה את ההתייחסות שלנו לקונפליקט מבלי לתקוף או לברוח, נוכל להתמיר 
את האנרגיה השלילית לכדי כוח חיובי המניע לשינוי ולתת מענה טוב יותר לבעיות 
שבעטיין מלכתחילה צצה המחלוקת. במקום להיאחז בחוויה של כיווץ ונפרדות, 
נלמד לטפח חמלה וקבלה, שיוכלו לאפשר לכל צד לממש את הצרכים ואת 

המטרות שלו ולרפא את מערכות היחסים.
המפגשים ישלבו מדיטציה, לימוד, תרגילים ושיחה.

נושאי הקורס:
הקשבה בלב הסערה: איך להקשיב לעצמי ולאחר בקונפליקט.  •

קונפליקט כמנוע לצמיחה.  •
"הטייס האוטומטי": תגובות אוטומטיות וזיהוי נקודות רגישות.  •

אני צודק, אתה טועה – האמנם?  •
היאחזות בתדמית עצמית חיובית.  •

הגישה הדמונית; איך להשתחרר מעריצותם של רגשות שליליים מבלי להתכחש להם.  •

הגישה הטרגית; איך להתייחס לסבל ולנסיבות החיים מתוך קבלה, חמלה ונחמה.  •
מסכסוך לפיוס: הלכי נפש המקדמים התפייסות.  •

יצירתיות ואמפתיה.  •

מבנה התוכנית
10 מפגשים אחת לשבועיים בימי שישי, בין השעות: 12:00-9:00

+ יום תרגול ארוך בתאריך: 31.7.15
תאריך פתיחה: 13.3.15 | תאריך סיום: 31.7.15

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

מנחה: אבי פאר    

אצל מרביתנו רגשות שליליים כמו כעס, שיפוטיות, אי-שקט, דאגות וספקות הם 
חברים ותיקים. ניתן להתרגל אליהם, אבל אנו משלמים מחיר כבד כאשר הם 

מנהלים אותנו ושולטים בחיינו ובאופן שבו אנו מגיבים.
העבודה עם רגשות שליליים היא עניין לכל החיים ויש בה ערך רב משום שהיא 
מאפשרת לנו לבדוק את הדפוסים הבסיסיים ביותר שבתודעתנו, את הדימוי העצמי 

שלנו ואת האופן שבו דימוי האחר נצרב בתוכנו.
בקורס זה נלמד באופן שיטתי את ההגדרות הבודהיסטיות לאותם רגשות שליליים, 
נחקור את האופן שבו הם באים לידי ביטוי בעולמנו הפנימי ובחיי היומיום שלנו 
ונשמע על אפשרויות לעבודה מעשית עמם וליצירת שינוי באישיותנו ובמערכות 

היחסים שלנו עם עצמנו ועם אחרים.
הקורס מיועד הן למתרגלים ותיקים המבקשים להעמיק את הידע והתרגול שלהם 

והן למצטרפים חדשים המבקשים להתנסות בגישה הבודהיסטית לחיים. 

מבנה התוכנית
10 מפגשים בימי שני, בין השעות: 19:30-16:30

+ יום תרגול ארוך ב- 24.7.15
תאריך פתיחה: 18.5.15 | תאריך סיום: 24.7.15 

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

השקט שבלב המריבה: מסכסוך לפיוס 
כעס, שיפוט ודימוי עצמיבהשראה בודהיסטית
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מנחים: יובל אידו טל, מאיה לאוב 

בסדנה בת שמונה עשר מפגשים - מתוכם שלושה ימי לימוד ואימון ארוכים - נבחן 
שאלות בנוגע לאפשרות להיות חופשי, יצירתי ומאושר, במישור האישי, הזוגי, 
המשפחתי, הפוליטי/חברתי והסביבתי. הרי כולם רוצים לחיות טוב. רק שלא תמיד 
אנחנו מרגישים שיש לנו החופש והאפשרות הממשית לחיות חיים טובים באמת. 
בסדנה נבקש לעמוד על טיבו של הפער בין החיים שהיינו רוצים, לבין החיים שאנחנו 
באמת חיים וננסה להבין כיצד ניתן לצמצם אותו ולפעמים אפילו לסגור אותו.
הקורס יהיה בנוי על בסיס התבנית הבודהיסטית הקלאסית לטיפוח האיכויות 
המיטיבות בחייו של אדם, שש הפאראמיטות: רוחב לב, קיום מיטיב, סבלנות, להט 

מעשי, מדיטציה וחוכמה.
כל מפגש יעסוק באחת משש האיכויות המיטיבות והלמידה תהיה מושתתת על 
אימון במדיטציה, למידה עיונית ובחינה מעמיקה של הסוגיות כפי שהן עולות בחיי 

היומיום של המשתתפים.
בין השיעורים יתבקשו התלמידים כשיעורי בית להשתלם באיכויות הנלמדות.

מבנה התוכנית 
15 מפגשים בימי שני, בין השעות 13:30-10:30

+ 3 ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 20.4.15, 29.6.15, 6.7.15
תאריך פתיחה: 16.2.15 | תאריך סיום: 6.7.15

מחיר: 3,900 ₪ + 250 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

וני
בינ

ך 
ור

בא
ת 

ניו
וכ

האיכויות המיטיבות )הפאראמיטות(:ת
תרגולים בודהיסטיים בהגשמה של מה שכבר הנך

מנחה: בעז עמיחי

דרך התרגול הבודהיסטית מאמנת אותנו להחליף את גישת הקיטורים והתלונות 
בלקיחת אחריות עמוקה ומהותית על חיינו. במקום לרחם על עצמנו ועל מר גורלנו, 
במקום להרגיש קורבנות של נסיבות ואי צדק, אנחנו מתאמנים בהבנה שיש לנו 

אחריות על האופן בו אנו חווים וחיים את חיינו.
בקורס זה נלמד את עקרונות דרך התרגול הבודהיסטית המאפשרים לנו לעשות 

שינוי כזה, ונעמיק אותם.
נתאמן בהתבוננות ערה ובלתי שיפוטית בכל מה שמופיע, בגישה פתוחה, רכה 
ואוהדת לעצמי, לאחרים ולמתרחש סביבי. נעמיק בעקרונות הבסיסיים של הדרך 
הבודהיסטית כמו התהוות גומלין, ארעיות והעדר עצמיות. נלמד מהי קרמה והאם 

ניתן לשנות אותה.
הקורס מיועד גם לתלמידים חדשים המגלים את הדרך לראשונה, וגם לאלו שיש 

להם ניסיון קודם ומעוניינים להעמיקו.
הקורס במהותו הינו חווייתי, ומשלב תרגולי מדיטציה שונים, עבודה בקבוצות, 
קריאה בטקסטים, לימוד ודיון. חלק חשוב ומהותי בקורס הינם שלושה ימי ריטריט 
– ימים בהם נפגש לשמונה שעות של שקט, אימון והתרחקות ממרוץ היומיום, כדי 

שנוכל להעמיק את ההתבוננות ולהפנימה. 

מבנה התוכנית 
15 מפגשים בימי ראשון, בין השעות 18:00-15:00

+ 3 ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 8.5.15, 12.6.15, 10.7.15
תאריך פתיחה: 15.3.15 | תאריך סיום: 10.7.15

מחיר: 3,900 ₪ + 250 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

לקחת אחריות על חיי
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מנחים: בעז עמיחי, פרופ' יעקב רז. נחי אלון באחד מימי התרגול הארוכים 

הקורס מיועד ללומדים שלמדו לפחות שנה מלאה באחת התוכניות השנתיות 
של פסיכו-דהרמה, או בלמידה בודהיסטית אחרת. 

הקבלה לתוכנית מותנית בשיחה מקדימה עם אחד המנחים. 
תורת הנפש הבודהיסטית מעודדת אותנו 'להסתכל למוות בעיניים' בלא הכחשה 
ובלא אימה, להתוודע למותנו וכך להתוודע גם לחיינו. בקורס זה נשתמש במוות 
כשעון המעורר אותנו לנצל היטב את הזמן שנותר לנו. באופן מעשי מאד, נהפוך 
את המיתה ואת המוות מאיום לכאורה, למציאות בעלת ערך רב, מציאות שיש 

טעם להכיר וללמוד באומץ לב.
הקורס הינו מעשי ויישומי באופיו. המשתתפים יחיו בפועל את חייהם בשנה הקרובה 
על פי האימון, התובנות וההחלטות שיגבשו לעצמם במהלך הלימוד. דרכי הלימוד 
יהיו, בין היתר, בדיון, מדיטציה, לימוד עיוני, קריאה, פרוייקטים אישיים ומטלות שונות.

בין הנושאים
פיתוח מודעות לפעולותינו בעולם תוך מודעות למוות.   •

שחרור מכבלים עצמיים.  •
פיתוח סדרי עדיפויות מועילים.  •

צמצום הסבל וריבוי טוב בעולם.  •
ויתור, תיקון וסליחה.  •
הותרת חותם מיטיב.  •

מבנה התוכנית 
15 מפגשים אחת לשבועיים בימי ראשון, בין השעות: 18:00-15:00

בין המפגשים יפגשו התלמידים בקבוצות קטנות להעמקת הלימוד והאימון
+ 3 ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 30.1.15, 20.3.15, 17.5.15

תאריך פתיחה: 23.11.14 | תאריך סיום: 28.6.15

מחיר: 3,900 ₪
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שנת חיי האחרונה:ת
המוות כשעון מעורר לחיים

שנת חיי האחרונה:
המוות כשעון מעורר לחייםשל מה שכבר הנך

מנחה: פרופ' יעקב רז. נחי אלון באחד מימי התרגול הארוכים

בשנה הבאה נמשיך במתכונת של סנגהה לומדת:
עבודה על נושא "המוות הגדול' של האקואין, כמרכיב מרכזי באימון ההתעוררות   • 

של האדם, ולא רק כמטפורה לשינוי.  
ביותר של עבודה על עבודה על קואנים, כאחד האמצעים המאתגרים   • 

"המוות הגדול'.  
למידה של טקסטים מתוך מסורת הזן.  •

העבודה תיעשה בפגישת מליאה אחת לשבועיים ובהמשך למידה עצמית במסגרת 
הסנגהות הקטנות אחת לשבועיים.

מבנה התוכנית 
15 מפגשים אחת לשבועיים בימי רביעי, בין השעות 12:30-9:30 

+ 3 ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 18.2.15, 15.4.15, 17.6.15
תאריך פתיחה: 12.11.14 | תאריך סיום: 24.6.15

מחיר: 3,900 ₪
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ת שנת חיי האחרונה )זה לא נגמר עד שזה לא נגמר( 
תוכנית המשך
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התוכנית מיועדת לאלה המבקשים להיטיב עם חייהם, להעשיר אותם, להעמיק 
אותם ולסייע לעצמם ולאחרים.

כל מפגש בתוכנית, בכל שלביה ושנותיה, כולל אימון במדיטציה, חקירת המדיטציה, 
התנסויות מלמדות, למידה עיונית סדורה ורב שיח שעניינו יישום הלמידה והאימון 

בחיי היומיום. 
הקבלה לתוכנית מותנית בשיחה מקדימה עם אחד המנחים.

שנה א'
מנחים: יובל אידו טל, מאיה לאוב, עדה אבשלום 

בשנה הראשונה נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני. נתוודע 
למדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה, לקשב פתוח, ולקבלה של המתרחש 
בגוף ובלב. נתוודע לאופנים בהם נוצר הסבל האנושי מתוך כשלים בהבנת העולם, 
העצמי והאחר, ומתוך פעולות שגויות שנובעות מהבנה זו. נכיר גם את תורת 
ההשתחררות הבודהיסטית, שמלמדת כיצד באמצעות אימון נכון אנו יכולים לממש 
בצורה טובה יותר את הפוטנציאל האדיר הגלום בתודעת האדם, לשנות את תבניות 

התודעה, להשתחרר מסבל מיותר ולפתח איכויות מיטיבות שנמצאות בנו.

בין הנושאים
התוודעות, התבוננות בלתי שופטת, קשב, ריכוז ומדיטציה.  •

השתנות, התהוות גומלין ותהליכי 'אני'.  •
בהירות ובלבול, היאחזות ושחרור, מלחמה ושלום.  •

מקורות שפע, מקורות מצוקה ושדות אימון מומלצים.  •

מבנה התוכנית
20 מפגשים + 4 ימי תרגול ארוכים 

מחזור ראשון | מנחים: יובל אידו טל, מאיה לאוב
ימי שלישי, בין השעות: 12:00-9:00 

תאריך פתיחה: 18.11.14 | תאריך סיום: 22.5.15
ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 3.2.15, 24.3.15, 21.5.15, 22.5.15

אימון לחיים בהשראה בודהיסטית

מחזור שני | מנחים: יובל אידו טל, מאיה לאוב, עדה אבשלום
ימי שלישי, בין השעות: 19:00-16:00

תאריך פתיחה: 25.11.14 | תאריך סיום: 11.6.15 
ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 16.12.14, 27.2.15, 10.6.15, 11.6.15

מחזור שלישי | מנחים: יובל אידו טל, מאיה לאוב
ימי שני, בין השעות: 19:00-16:00

תאריך פתיחה: 5.1.15 | תאריך סיום: 23.6.15
ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 15.3.15, 22.3.15, 22.6.15, 23.6.15

מחיר: 5,500 ₪ + 250 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

שנה ב' 
מנחים: מאיה לאוב, יובל אידו טל

השנה השנייה מוקדשת להעמקת האימון, הרחבת תחומי הלמידה ודיוק היישום 
בתחומי החיים השונים: במשפחה, בקשרים חברתיים, ביחסי עבודה, בסביבה 
האנושית ובסביבה בכלל. נלמד כיצד התובנות שלמדנו בשנה הראשונה נפרטות 
לכלל תהליכים רבי שלבים, עם הזדמנויות רבות לחולל שינוי בצורת ההסתכלות 
על החיים ובהתנהלות בהם. נראה כיצד תובנות אלה ניתנות ליישום בחיי היום יום 
בדרכים שיטתיות הפותחות הזדמנויות לחולל שינוי בצורת ההסתכלות והפעולה.
בשנה זו נעמיק את ההתבוננות בחייהם של הלומדים, על השמחה ועל העצב שבהם.

בין הנושאים
12 החוליות של ההתהוות המותנית.  •

כיצד נולדות שגיאות בקריאת המציאות וכיצד ניתן לתקנן.  •
כיצד נוצרת וכיצד מתפוגגת מצוקה.  •

כיצד ניתן להעמיק איכויות כגון סובלנות וחמלה, דיוק, יעילות ופתיחות.  •

מבנה התוכנית
20  מפגשים בימי חמישי, בין השעות: 19:30-16:30

+ 4 ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 5.2.15, 6.2.15, 8.5.15, 21.5.15
תאריך פתיחה: 27.11.14 | תאריך סיום: 21.5.15

מחיר: 5,500 ₪ 
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השנה נקדיש את העבודה שלנו להתנסות שלא תהיה בכיתה בלבד, אלא גם 
בעבודה של מעורבות בעולם – עם הפרט, עם הקהילה, בקהילה, ובעבודה אקולוגית.
מתוך אמונה, שהעבודה של הדהרמה היא בעולם לא פחות מאשר עבודה עם 
עצמנו ועל עצמנו, נקדיש את השנה להתנסות של מעורבות בעולם, תוך תמיכה, 
דיון ועיון בפגישות בכיתה. ביחד נבחר את הצורה ואת המקומות שבהם נתנסה 
בעבודה מעורבת, פרטנית או קבוצתית, ונלווה את חברי הקבוצה תוך לימוד משותף 
מהתנסותם של החברים האחרים, ותוך עיון בטקסטים קלאסיים ומודרניים שעוסקים 

בדהרמה מעורבת. במהלך השנה ניפגש עם אורחים בעלי ניסיון בתחום. 

כפי שמשתמע מהתיאור לעיל – ההשתתפות בקורס כרוכה בהתחייבות לעשות 
עבודה של מעורבות בצורה שתסוכם ביחד עם המנחים. 

מבנה התוכנית 
20 מפגשים בימי שני, בין השעות: 18:30-15:30

+ 4  ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 26.1.15, 18.5.15, 1.6.15, 17.6.15  
תאריך פתיחה: 17.11.14 | תאריך סיום: 17.6.15

מחיר: 5,500 ₪

לבוגרי שנתיים בתוכניות: אימון לחיים, תורת הנפש הבודהיסטית למטפלים 
ושנת חיי האחרונה.

מנחים: פרופ' יעקב רז, יובל אידו טל
נחי אלון וד"ר סטיבן פולדר בחלק מימי התרגול הארוכים

שיכון ותיקים: בודהיזם כפעולה בעולם

אני ואתה היינו כוכבים בשנה שעברה.
רדפנו זה אחרי זה 

בלבה הסוער של החמה.

 אז, מיהו זה שהתגורר בביתך
בשנה שעברה?

והיכן תמצא אתה בשבוע הבא?
מיהו חברך האמיתי ומיהו אויבך?

ומי אתה תהיה בשנה הבאה?

נשום עמוק
נשום עמוק

האוויר הזה הוא אני.
האוויר הזה הוא אתה.

את האוויר הזה אנחנו חולקים.
אני נותן לך את מהותי

ואתה לי – את שלך.

)דייויד ברייזייר(
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שנה א'
מנחים: יובל אידו טל, מאיה לאוב, רחל קפלן. נחי אלון באחד מימי התרגול הארוכים 

התוכנית מיועדת לאנשים בעלי הכשרה מוכרת שהסיוע לזולת הוא מקצועם: 
פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, מטפלים ביצירה 

ובהבעה, קרימינולוגים קליניים ויועצים חינוכיים בעלי תואר שני. 
הקבלה לתוכנית מותנית בשיחה מקדימה עם אחד המורים.

בבודהיזם מצויה מישנה פסיכולוגית סדורה אודות התודעה ושיבושיה, הסבל, מקורותיו 
והדרכים להשתחרר ממנו, ולצידה שפע של פרקטיקות מעשיות להתבוננות ולתמורה 
בתודעה. הפסיכולוגיה הבודהיסטית פותחת דרכי מחשבה ופעולה בדרכים חלופיות, 
מחוץ לקופסה הטיפולית. בתכנית למטפלים ייפגשו הלומדים הלכה למעשה עם 
הפסיכולוגיה הבודהיסטית ועם הראייה שהיא מציעה מעבר לגישות המקובלות. 
בקורס נבקש לראות את ה'אני' לא כנפרד ומוצק ולא כיעד התפתחותי נכסף. נבקש 
לראות גם את התעתועים המזיקים המנתקים את האדם מרשת החיים הסובבת 
אותו כאשר ה'אני' נתפס כמוצק ונפרד; נבקש לראות את הרגשות לא בהכרח 
כמפתח המרכזי לחקירת חיי הנפש, אלא כתנועות-תודעה חולפות שלעתים ראוי 
להניח להן; את הסבל, ואפילו את המוות, נבקש לראות לא בהכרח כבעיה שיש 
לפתור, אלא כמציאות שאותה ניתן לקבל;  נבקש לראות את המעשה הטיפולי לא 
רק כמעשה שעניינו הפחתת סבל אלא גם כמעשה של פיתוח מידות טובות ומיטיבות 
כמו חמלה, נדיבות וסובלנות; את השיחה הטיפולית נחקור, לא כדרך יחידה לחקירה 
פנימית ולתמורה, אלא כחלק ממרקם רחב ומקיף יותר, שכולל בתוכו גם את 

המדיטציה וגם שינוי ממשי בהרגלי החיים ובהרגלי התודעה.
הלימוד יכלול פרקי הוראה עיוניים, למידה ואימון שיטתיים בחקירה מדיטטיבית, 
התנסויות, קריאת טקסטים ודיון סדור על ההשלכות של הנלמד על המעשה הטיפולי.  

כל מפגש יורכב משלושה חלקים – מדיטציה וחקירתה, למידה ויישום הלמידה 
לעולם הטיפול.

בכל מפגש יינתנו שיעורי בית.

מבנה התוכנית
20 מפגשים בימי שלישי בין השעות 12:00-9:00 

+ 4 ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 30.12.14, 20.2.15, 17.3.15, 14.5.15
תאריך פתיחה: 11.11.14 | תאריך סיום: 14.5.15

מחיר: 5,500 ₪ + 250 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

תורת הנפש הבודהיסטית והשלכותיה על המעשה הטיפולי
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מורה: רחל קפלן 

קורס זה חוקר את הדיאלוג המתהווה בין הפסיכותרפיה הדינמית לבין התפיסה 
הבודהיסטית, תוך קריאת טקסטים משתי המסורות, דיון והתנסות. 

בין הנושאים
• המודל הטיפולי – מהו מקור הסבל על פי שתי המסורות ומהו המפתח לשינוי.

• על עבודה עם הגוף - על גופניות כמעטפת מבחינה ומחברת. 
 • רגשות – על עבודת עומק לא מילולית, על עבודה בהעדר מילים ועל עבודה 

דרך מילים.  
• על יחסים – על יחסי אובייקט והתהוות גומלין; על אמפתיה ועל אתיקה;

• על העצמי – האם יש אני או אין אני? 
 Bowlby לפי תיאוריית ההיקשרות של )attachment( על היקשרות והיצמדות • 

ועל פי הרעיון של היקשרות בבודהיזם.  
• על התנגדות, היענות והתמסרות על פי שתי המסורות.

• על מטרה, דרך ותהליך בפסיכותרפיה ובבודהיזם.
.study case -סיפור חיי הבודהה כ •

הקורס ילווה בקריאה של כתבים פסיכולוגיים ובודהיסטיים בנושאים אלה.

מבנה התוכנית
10 מפגשים בימי שלישי, בין השעות 21:30-18:30 

+ יום תרגול ארוך בתאריך: 10.2.15
תאריך פתיחה: 2.12.14 | תאריך סיום: 10.2.15

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

שנה ב'
מנחים: יובל אידו טל, נחי אלון

התוכנית מיועדת לבוגרי שנה א' של התוכנית.
תורת הנפש הבודהיסטית פותחת בפני עולם הטיפול דרכי מחשבה ופעולה נוספות, 
"מחוץ לקופסה הטיפולית", ואיננה מנסה להתחרות בחכמה הטיפולית הקיימת. עדות 
ראשונה להשראתה זו היא יישומן של פרקטיקות מדיטטיביות בטיפול )"קשיבות" 

  .)mindfulness או
שנת הלימודים השנייה עוסקת ביישום תורת הנפש הבודהיסטית לעולם הטיפול, 
תוך הדגשת הייחוד שבה ביחס לראייה הטיפולית הרווחת. כך, ה'אני' הנפרד והמוצק 
איננו בהכרח יעד התפתחותי נכסף )"אינדיבידואציה"( כי אם תעתוע מזיק המנתק 
את האדם מרשת החיים הסובבת אותו; הרגשות אינם בהכרח המפתח המרכזי 
לחקירת חיי הנפש, כי אם תנועות-תודעה חולפות שלעתים ראוי להניח להן; הסבל, 
ואפילו המוות, אינם בהכרח בעיה שצריך לפתור, כי אם מציאות שראוי ואפשר לקבל; 
השיחה הטיפולית איננה הדרך היחידה לחקירה פנימית ולתמורה - המדיטציה, מונחית 
או עצמאית, היא דרך חזקה לא פחות; והסיוע ברוח בודהיסטית אינו חייב להסתפק 
בהפחתת הסבל, אלא יכול להציע אופקים רחבים יותר: טיפוח שיטתי של איכויות 

תודעה מיטיבות כגון חמלה וחכמה, ושחרור רדיקלי מכבלי חיינו. 
השנה מחולקת לשלוש חטיבות: 

א. מקורות הסבל והשחרור ממנו, הלכה למעשה - "שתים עשרה חוליות ההתהוות 
המותנית" - )בדומה ללימוד הפסיכופתולוגיה בטיפול המקובל(.  

ב. יסודות הסיוע הבודהיסטי הלכה למעשה )בדומה ללימוד יסודות הפסיכותרפיה 
בהכשרה המקובלת(. פוטנציאל השחרור מכבלי התפיסה ה'פסיכופתולוגית', והתוודעות 

לתהליכים המנטליים הנדרשים.
ג. כלים יישומיים בסיוע ברוח בודהיסטית )בדומה לאימון מעשי בטיפול המקובל(.   
כל נושאי הלימוד יעסקו הן בצד העיוני והן בצד היישומי. הלומדים יתבקשו להתאמן 
בעצמם בכלי האימון, בכיתה ובבית, לתרגל את הנלמד בעבודתם הטיפולית, לחלוק 
את הנלמד עם משתתפי הקורס ולחשוב על דרכי יישום. לפרקים נדון בכיתה ב'מקרים' 

מחיי הלומדים ואף נתנסה בסיוע מעשי.
מבנה התוכנית

15 מפגשים בימי חמישי בין השעות 13:30-10:30 
+ 3 ימי תרגול ארוכים בתאריכים: 23.1.15, 21.5.15, 22.5.15

תאריך פתיחה: 4.12.14 | תאריך סיום: 22.5.15
מחיר: 3,900 ₪ 

מראה מול מראה – דיאלוג עכשווי בין בודהיזם לפסיכותרפיה 
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תורת הנפש הבודהיסטית והשלכותיה על המעשה הטיפולי
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מנחה: ד"ר עודד ארבל

התוכנית מיועדת לאנשים בעלי הכשרה מוכרת שהסיוע לזולת הוא מקצועם: 
פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, מטפלים ביצירה 

ובהבעה, קרימינולוגים קליניים ויועצים חינוכיים בעלי תואר שני.

חטיבה ראשונה - נוכחות
נוכחות טיפולית היא מושג מתעתע. קשה להגדיר אותו ועם זאת הוא נחשב לאחד 
הגורמים המשפיעים ביותר על איכותו ויעילותו של טיפול נפשי דינאמי. למרות 
חשיבותו, ברוב המקומות הקלאסיים המכשירים מטפלים, היבט זה אינו זוכה 
להתייחסות מעמיקה והוא מוזנח מבחינת האפשרות לטפח נוכחות כזו. האימון 
הדהרמי עשוי לספק פלטפורמה לפיתוח איכויות מרכזיות לנוכחות טיפולית מיטיבה 
- קשב עמוק, חמלה, אי-שיפוטיות, השהיית תגובה, טוב לב אוהב ומודל הוליסטי 

של גוף-רוח.  

חטיבה שנייה - התנסויות קליניות בטיפול מבוסס מיינדפולנס
בחלק נחקור איך האיכויות שנלמדו והתפיסות העומדות בבסיס החשיבה 
הבודהיסטית משתלבות בעשייה קלינית פרטנית באוריינטציה דינאמית. נחקור את 
האפשרויות העומדות לחקירה חיה של חוויה נוכחת, ושל חוויות מוקדמות. נתנסה 
בעבודה על חלומות מתוך מודל אינטגרטיבי. נחקור את מקומו של הגוף בטיפול 

מסוג זה, ואיך זה משתלב ומתקשר עם תיאוריות דינאמיות קלאסיות יותר.

מבנה הקורס
10 מפגשים בימי ראשון, בין השעות 19:40-17:40

תאריך פתיחה: 1.3.15 | תאריך סיום: 10.5.15

מחיר: 950 ₪ 

מורה: רחל קפלן 

קורס זה חוקר את הדיאלוג המתהווה בין הפסיכותרפיה הדינמית לבין התפיסה 
הבודהיסטית, בדגש על יחסי מורה-תלמיד ומטפל-מטופל, כפי שמשתקפים 

בטקסטים בשתי המסורות וכפי שמשתקפים בקליניקה.

בין הנושאים
• על  עמדת המטפל והמורה – על נוכחות פסיבית ועל נוכחות אקטיבית ודירקטיבית. 
• נוכחות המטפל ונוכחות המורה – האם ישנו הבדל בין הנוכחות הקשובה של 
המטפל והמורה; מהו המצע התיאורטי לנוכחות הקשובה; מהן הפרקטיקות המוצעות 

לטיפוח הנוכחות הקשובה בשתי המסורות.
 • על גבולות ו- Setting )מסגרת( – על משמעות הצורה, המסגרת והגבולות 
בפסיכותרפיה ובתרגול הבודהיסטי; מה היחס בין צורה לתוכן; על מקום האתיקה    

בשתי המסורות.  
 • על אסוציאציות, נרטיב ופרשנות – מהו היחס בין החוויה כפי שהיא )"איך"(

לבין פרשנותה )"למה"(; האם יש משמעות לתובנות העולות במדיטציה.   
 • על הקשבה: מדיטציה ו- Reverie - האם המושגים העברה והעברה-נגדית 

רלבנטים כאן?  
• על ידיעה ועל אי ידיעה - מיהו היודע ומיהו זה שאינו יודע?

• על סיומים ופרידות - כיצד מתייחסים לחלופיות, פרידה ומוות בשתי המסורות. 

הקורס ילווה בקריאה של כתבים פסיכולוגיים ובודהיסטיים בנושאים אלה.

מבנה התוכנית 
10 מפגשים בימי שלישי, בין השעות 22:15-19:15

+ יום תרגול ארוך בתאריך: 2.6.15
תאריך פתיחה: 17.3.15 | תאריך סיום: 2.6.15

מחיר: 1,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

הנזיר והפסיכולוג:
על יחסי מטפל–מטופל ומורה-תלמיד

נוכחות: פסיכותרפיה דינאמית מבוססת מיינדפולנס
הקשרים דהרמיים, תיאוריה ופרקטיקה
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מנחים: נחי אלון, ד"ר אסתר אליצור

סיוע לאנשים הוא אמנות שימושית ולא עיון מופשט, ולימודה יכול להיעשות, בין 
היתר, על ידי סיפורי טיפול המדגימים דילמות טיפוליות ודרכי סיוע מעשיות. )די 
לזכור את ערכם הגדול של תיאורי המקרה הקלאסיים של פרויד ושל כותבים 

חשובים כארווין יאלום, בינסוונגר ואחרים(.  
הסדנה, המיועדת למטפלים מכל תחומי הסיוע, תעסוק בטקסטים בודהיסטיים, 
ובהם סיפורים, דרשות ודיונים, חלקם סוטרות מקוריות וחלקם עיסוק בסיוע ממסורות 
הזן, הבודהיזם הטיבטי, הדאואיזם וכותבים מודרניים המשלבים טיפול ודהרמה. 
נקרא יחד את הטקסטים, נדון בהם ונחלץ מתוכם את עקרונות הסיוע ואת חכמת 

המעשה והאמצעים המסייעים שבהם. 

מבנה הסדנה
בימים חמישי-שישי, בין השעות: 17:00-10:00 

בתאריכים: 4-5.6.15

מחיר: 1,500 ₪

 סיוע בהשראה בודהיסטית:
סדנה ללימוד טקסטים טיפוליים

מנחים: נחי אלון, ד"ר אסתר אליצור

מרכיב מרכזי בהכשרת מטפלים הוא ההדרכה המעשית, המלווה מקרים ממשיים. 
בעזרת המדריכים והקבוצה יכול הלומד לראות את עבודתו מזוויות ראייה נוספות, 
לזהות נקודות עיוורון ומבואות סתומים, ליישם הלכה למעשה עקרונות טיפוליים 

ולפתח חלופות יצירתיות.  
אלפי מטפלים בישראל למדו את תורת הנפש הבודהיסטית, ורבים מהם מיישמים 
את רעיונותיה הן בחייהם והן בטיפול. עם זאת, עד כה לא הייתה מסגרת 
להדרכה שיטתית על מקרים טיפוליים, ויישום הדהרמה בטיפול נותר עיסוק 

אישי ואקראי יחסית.  
לראשונה מוצעת תכנית הדרכה למטפלים שעברו אימון בתורת הנפש 
הבודהיסטית ורוצים להרחיב את בסיס היישום. ההדרכה תיעשה בקבוצה 
ובקבוצות קטנות ותכלול דיונים והדגמות. המשתתפים יקבלו מטלות לאימון בין 

המפגשים, הן במעשה והן בקריאה. 

מבנה התוכנית
5 מפגשים בימי שישי, בין השעות: 14:00-9:00

בתאריכים: 27.3.15, 17.4.15, 8.5.15, 29.5.15, 12.6.15 

מחיר: 3,000 ₪

הדרכה לטיפול בהשראה בודהיסטית
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מנחים: ד"ר אורה סתר ופרופ' יעקב רז. שני המורים יהיו נוכחים בכל השיעורים

התוכנית הבלתי שגרתית הזו, מיועדת לקבוצה קטנה )עד 20 איש( של מנהלים 
בכירים ואנשי עסקים.

הקבלה לתוכנית מותנית בשיחה מקדימה עם אחד המנחים.
איך אפשר, בתקופה כל כך סוערת, לנהל עסקים ואנשים באופן חכם, שקול וצלול? 
האם ניתן לקבל החלטות נכונות תוך כדי חיפוש יזום אחרי הלא ידוע? האם ניתן 
להתמודד באופן חיובי עם הקונפליקטים, מאבקי הכוח והאגו, התחרות הגוברת 
והמתחים של חיי העבודה? האם אפשר למצוא משמעות וליישם ערכי חיים גבוהים 
בשגרת היום יום שלנו בעבודה? ומהי דרך האמן, היוצר, המורה? מהי האחריות 

שלנו לעצמנו, לאנשים שאנו משפיעים על חייהם, לחברה שבה אנו חיים?
בתוכנית ננסה לגלות כל זאת, מתוך עולם העבודה של משתתפי הקורס, ודרך 
מפגש עם שיטות למידה לא קונוונציונליות כמו – קואנים, סיפורי זן, מדיטציה, 

התנסויות, משחקי תפקיד וניתוח אירועים. 

מבנה התוכנית
9 מפגשים בימי ראשון, בין השעות: 21:00-18:00

+ יום תרגול ארוך בתאריך: 23.1.15 
תאריך פתיחה: 23.11.14 | תאריך סיום: 25.1.15

מחיר: 4,600 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

בשיתוף עם איפ"א - האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני

מנחה: ד"ר אורה סתר מנחים אורחים: נחי אלון, פרופ' יעקב רז, יובל אידו טל
משתתפים בפאנל: גלי בן שלום, גדי ברייר, נילי גולדפיין  

 .mindset -כל שינוי משמעותי, אישי או ארגוני, כרוך בשינוי תודעתי, בשינוי ה
תפיסה/ דרך אחרת, פיתח את חקר התודעה האנושית,  הבודהיזם, יותר מכל גישה /
ואת הדרכים המעשיות להגיע לחקר זה. תורת הנפש הבודהיסטית שונה באופן 
מהותי מהתפיסות המערביות המקובלות - הן באבחון הבעיות, הן בעבודה עם 
הקשיים, הן באופני ההתערבות והן בתודעתו של המסייע. מה יש לייעוץ הארגוני 
ללמוד מכך? האם נוכל לעזור, לאחרים ולעצמנו, באמצעות תפיסות עולם עתיקות 
אלו? האם יש בחכמה הזו בשורה חדשה לנו, כיועצים ארגוניים? כיצד כל זה 
מתחבר עם המדעים החדשים ועם גישת המערכות המורכבות מחד, ועם התפיסות 
הבסיסיות של ייעוץ כיחסי עזרה וסיוע מאידך, לשם הבנה מחודשת של התפקיד 

שלנו כיועצים בארגונים?
בקורס נתוודע אל כמה מעקרונות הבסיס של תורת הנפש הבודהיסטית 
והשלכותיהם היישומיות, תוך התמקדות בנו כיועצים ובגישה הייעוצית שלנו. 
המפגשים יכללו למידה פרונטלית, קטעי קריאה, דיונים, קואנים, משחקי תפקיד 

ועבודה על אירועים מהחיים. כל מפגש יתחיל במדיטציה. 

בין הנושאים
מבוא לדרך הבודהה: העקרונות המרכזיים של הבודהיזם.  •

יישום העקרונות שנלמדו לעולם הייעוץ.  •
יחסי יועץ נועץ - איך "התהוות גומלין" ו"אין אני" משפיעים על תפיסת התפקיד   • 

של היועץ והנועץ, ומערכת היחסים שנגזרת מכך.   
מהו שינוי על פי הגישה הייעוצית הקלאסית והגישה הבודהיסטית ואיך הוא קורה.  •
שלבי הייעוץ: כניסה, דיאגנוזה, משוב, התערבויות, יישום – בראיה בודהיסטית.  •

מבט חדש על דילמות ייעוציות.   •
שיח יועצים בודהיסטים – גלי בן שלום, גדי ברייר, נילי גולדפיין.  •

מבנה התוכנית
9 מפגשים בימי רביעי בין השעות: 20:00-17:00

+ יום תרגול ארוך בתאריך 5.12.14, עם יובל אידו טל
תאריך פתיחה: 29.10.14 | תאריך סיום: 31.12.14

מחיר: 3,900 ₪ + 100 ₪ דמי רישום לתלמידים חדשים

פיתוח ארגוני בראי הבודהיזם
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הזמנה לאי ידיעה:
תוכנית למנהלים בכירים ואנשי עסקים 
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קורסים, סדנאות וסדרות של הרצאות לארגונים ולחברות עסקיות. כל אלה נועדו 
להעשרה וללימוד גישות אפקטיביות להתמודדות עם האתגרים שמציבה המציאות 
המקצועית, הארגונית והניהולית, תוך שילוב תיאוריות ארגוניות וניהוליות בנות זמננו 
עם החכמה המעמיקה של הבודהיזם. התוכניות נבנות במשותף עם הארגון המזמין 

כדי להבטיח מענה שלם והולם לאתגרים הייחודיים לו. 

התוכניות עוסקות בין היתר בנושאים הבאים:
מבט עומק על חזון, ערכים ואסטרטגיה עסקית של הארגון.  •

שינוי, חדשנות ויצירתיות.  •
תקשורת בינאישית וארגונית במיטבה.  •

קבלת החלטות אישיות וארגוניות.  •
תחרות וניהול קונפליקטים.  •

ניהול משברים.  •
מוטיבציה, לחצים ושחיקה.  •

שיפור הריכוז והאפקטיביות.  •

מנחים: צבי להב ונילי קורן

החיים מזמנים לנו אינספור מצבים שכרוכים בהם כאב, סבל ואי נחת, החל ממצבי 
שינוי, חוסר וודאות, מחלות ואובדנים, דרך מצבי שברון לב, מתח ושחיקה יומיומית, 
ועד פחד ממימוש הזדמנויות. האופן שבו אנו מתמודדים עם מצבים אלו יקבע 

את מידת המצוקה או האושר שלנו.
הקבוצה הטיפולית ברוח הבודהיזם מיועדת להתבוננות במצבי חיים אלה. בקבוצה 
נזהה את אופני התגובה האוטומטיים שלנו ואת הסיפורים שיש לנו על המציאות. 
במידת האפשר, ננסה להשתחרר מהסיפורים ומההרגלים, כדי שנוכל ללמוד 
לחיות עם המציאות כמות שהיא. תוכנם של המפגשים גמיש והמשתתפים 
מוזמנים לשתף מעולמם האישי, ולהגיב אחד לשני ביתר קשב, צלילות, פתיחות 

ורעננות. המנחים יתייחסו למתרחש בקבוצה מתוך זווית ראייה בודהיסטית.
בקבוצה נבקש לשמור על אוירה של בטחון ואפשור, בה נוכל לעזור ולהיעזר זה 
בזה. הקבוצה מיועדת לגברים ונשים ותונחה על ידי שני אנשי מקצוע בכירים 

הלומדים וחיים את התורה הבודהיסטית.
הקבלה לתוכנית מותנית בשיחה מקדימה עם אחד המנחים.

מבנה התוכנית
פגישות שבועיות בימי שני, בין השעות: 8:30-10:00  

תאריך פתיחה: 3.11.14 | תאריך סיום: 27.7.15 

מחיר: 120 ₪ לחודש לכיסוי הוצאות, ותרומה )דאנה( כפי הרצון והיכולת למנחים

קבוצה טיפולית
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30



33

מנחה: מאיה לאוב 

גם התורה הבודהיסטית וגם הפסיכודרמה יוצאות מהנחה שהסבל האנושי מקורו 
בנוקשות התודעה, ושהשחרור ממנו טמון בחוויות של גמישות תודעתית, 
התעוררות, יצירתיות וספונטניות. בקבוצה ננסה לגעת במקורות הריפוי הללו 

באמצעות שתי הגישות. 
תוך כדי עבודת הפסיכודרמה נתנסה ברעיונות העיקריים בבודהיזם כמו: חמלה, 
העדר אישיות קבועה והתהוות גומלין. נגלה כיצד הפרקטיקה הבודהיסטית תומכת 

ומעמיקה את עבודת הפסיכודרמה בקבוצה. 
בקבוצה נשלב בין עבודת הטיפול הפסיכודרמטי לבין אימון במדיטציה ומעט 

עיון ולימוד. 

אין צורך ברקע קודם בבודהיזם או בפסיכודרמה.  
ההרשמה כרוכה בראיון אישי עם המנחה.

מבנה התוכנית
פגישות שבועיות בימי ראשון, בין השעות: 22:30-19:30 

תאריך פתיחה: 7.12.14 | תאריך סיום: 28.6.15 

מחיר: 120 ₪ לחודש לכיסוי הוצאות, ותרומה )דאנה( כפי הרצון והיכולת למנחה

התהליך הטיפולי בהשראה בודהיסטית מתחקה אחר מקורות הסבל, כמו גם אחר 
מקורות הנחת, השמחה וחומרי הריפוי בחייו של האחר. 

הסיוע ניתן על ידי אנשי מקצוע ותיקים מתחומי פסיכותרפיה והאימון, בוגרי תוכנית 
המטפלים של  פסיכודהרמה, אשר מתרגלים את הבודהיזם בחייהם האישיים.

אפרת בורנשטיין, M.A, פסיכולוגית קלינית ושיקומית מומחית, בעלת וותק בטיפול 
והדרכה מעל עשרים שנה. 

חנה עינב, עובדת סוציאלית בעלת וותק מקצועי מעל עשרים שנה, בוגרת התוכנית 
לפסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח מערב ועוסקת בפסיכותרפיה ברוח זו. 

רחל קוביצקי, M.A, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול בתנועה, בעלת וותק 
בפסיכותרפיה מעל שלושים שנה. 

ברית שניאור, מאמנת אישית, מנחת קבוצות, עוסקת באימון התודעה 
והתפתחות רוחנית.    

לפרטים ותיאום ניתן לפנות ישירות לאפרת בורנשטיין בטלפון: 052-5625562, 
dinamit7@netvision.net.il :או בדוא"ל

סיוע פרטני: אישי וזוגי
מרכז טיפולי המתמחה בפסיכותרפיה בגישה בודהיסטית
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במסורת הבודהיסטית, מהווה הריטריט נדבך מרכזי מאד ובלתי נפרד מאימון הרוח.
–  אחת לזמן מה, אנחנו מקצים פרק זמן מעט ארוך מן הרגיל בחיי היומיום של רובנו
 יומיים או שלושה במקרה של הריטריטים שיוצעו כאן, ויותר מזה למי שיבקש –

כדי להקדיש את עצמנו להעמקה ולעידון הקשב לעצמנו, לאחרים ולעולם. להטמיע 
את הלימוד והאימון השיטתי בעיקרי הדרך והמדיטציה. לנוח לרגע מהמיית היומיום. 

לשקוט לרגע.

קשה להאמין שזמן כה רב, כה רבים בארץ כבר יוצאים מעת לעת לריטריטים, 
ושעדיין לא מצאנו שם מוצלח לזה בעברית.

ביפנית קוראים לזה ֶסִּשין. איסוף הרוח או לגעת בלב. להתחבר עם הלב. הלב גם 
במובן של לבי, תודעתי, וגם במובן של להתחבר ולגעת בלב העניין.

במקומותינו נוהגים לקרוא לזה ריטריט, מהמילה באנגלית Retreat, שמשמעותה 
מקום ליטול בו מחסה לרגע, מקום לסגת אליו לרגע כדי להתארגן שוב, מחדש. 

או Re-treat, לטפל לרגע מחדש במשהו. לבוא אל משהו מחדש.

יוצאים לרגע מהסביבה ההרגלית שבה מתנהלים חיינו.
מתרחקים מעט וחיים מספר ימים  בצורה מעט שונה מהרגיל.

קשובה מהרגיל.
פנויה מהרגיל.
נושמים לרגע.

נושמים עמוק לרגע.
מתאמנים יותר מהרגיל במדיטציה.

מדברים פחות מהרגיל.
מקשיבים יותר.

עושים פחות.
מתבוננים יותר.

מאטים לרגע. 

אולי אפילו,
רחמנא ליצלן,

עוצרים.

אין, לא אפשרות ולא טעם, להכביר מילים בניסיון להעביר עד כמה היציאה 
לריטריטים משמעותית.

מי שמעולם לא היה בריטריט לא יוכל לדמיין איך זה מרגיש.
למי שכן יצא לריטריט בדרך כלל אין צורך להסביר.

אבל שמתי לב שכששואלים אנשים איך היה בריטריט
יש בדרך כלל כמה שניות של שקט

לפני שבאות
אם באות
המילים.

תאריכי הריטריטים
סופי שבוע: חמישי - שישי – שבת

בתאריכים:
11-13.12.14 האמנות לעוף: כנף החכמה וכנף החמלה – ד"ר סטיבן פולדר

12-14.3.15 האמנות לנוח – יובל אידו טל

הריטריטים יכללו לינה. התשלום למורים יהיה כפי הרצון והיכולת )דאנה(

ריטריטים
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 סדנה: את הנעשה אין להשיב, האמנם?
שבתות דהרמהעל תיקון קלקולים בחיינו

מפגשי דהרמה

כל חודש מחודשי הלימודים ייערך יום תרגול ולמידה מבוקר עד ערב 
עם אחד ממורי פסיכו-דהרמה. 

המפגשים יהיו פתוחים בפני כל קהילת פסיכו-דהרמה.

הקשבה עמוקה – בעז עמיחי   1.11.14
חופש ממחשבות או חופש עם מחשבות – ד"ר קרן ארבל   6.12.14

פרידה - התחלה, אמצע וסוף )בפסיכודרמה ובבודהיזם( – מאיה לאוב  10.1.15
אומרים כי אני אינני אני – עדה אבשלום ומאיה לאוב   21.3.15

בטלה ברוכה – יובל אידו טל  18.4.15
זן ואימון הלב: ההרמוניה בין האחדות לדואליות – ד"ר עודד ארבל  16.5.15

החיים בגוף - תומר בשן  20.6.15
הקשבה ופרשנות בפסיכותרפיה ובבודהיזם – רחל קפלן   7.7.15

שעות המפגש 17:00-9:00

מחיר: 150 ₪ 

 מספר פעמים בשנה ייערך מפגש פתוח לכל קהילת פסיכו-דהרמה.
במפגשים אלה נעסוק בסוגיות נבחרות בתחומי הדהרמה ובזיקתה 

לחיינו בהווה.
מועדים ונושאים נוספים יפורסמו בהמשך. 

פסיכודרמה בפסיכודהרמה - מאיה לאוב  13.11.14
באנו חושך לגרש! בעצם למה? – עדה אבשלום  11.12.14

הראה לי את פניך המקוריים – פרופ' יעקב רז   27.2.15
מעבדות לחירות? – יובל אידו טל   30.3.15

סיפור חיי הבודהה בראייה פסיכולוגית – רחל קפלן   6.5.15
מפחד מוות לאי אלימות – בעז עמיחי  22.5.15

מחיר: 50 ₪ 

מנחים: נחי אלון וד"ר אסתר אליצור 

רבים מאתנו מרגישים שחטאנו לעצמנו או לזולתנו, החמצנו הזדמנויות וקלקלנו 
דברים בחיינו – ושלקלקולים אלו לא יתכן תיקון: "את הנעשה אין להשיב".

בראייה בודהיסטית, גם כאשר לכאורה אין בכוחנו לשנות את המציאות, הרי יש 
בכוחנו לשנות את תודעתנו, ואיתה גם את מעשינו ואת יחסינו; לכן תיקון קלקולים 

הוא אפשרי. 
הסדנה, בת יומיים, מכוונת להציע למשתתפים חשיבה מחודשת ומעשית על 
קלקולים בחייהם ועל תיקונם. בסדנה נדון, בקבוצות קטנות ובמליאה, בסיפורי-
הקלקול המרכזיים שהמשתתפים חווים בחייהם, נזהה את נקודות העיוורון אז 

והיום, ונבחן דרכים מעשיות שיעלו אותנו על נתיב תיקון.

הסדנה מיועדת לבוגרי הקורסים הארוכים של פסיכו-דהרמה:
אימון לחיים בהשראה בודהיסטית ותורת הנפש הבודהיסטית.

מבנה הסדנה:
בימים חמישי-שישי, בין השעות: 17:00-10:00 

בתאריכים: 20-21.11.14
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קבוצות מדיטציה קבועות )סנגהות(

יום שלישי יום שני יום ראשון

מנחה: יובל אידו טל
מקום: קמפוס ברושים

שעות: 8:00-6:30

מנחה: יובל אידו טל
מקום: גן המגנים,

כפר סבא
שעות: 8:00-6:30

מנחה: בעז עמיחי
מקום: מבשרת ציון
שעות: 10:00-8:15

מנחה: עדה אבשלום
מקום: מושב רמת רזיאל

שעות: 8:15-7:00

מנחה: עדה אבשלום
מקום: מבשרת ציון
שעות: 21:30-20:00

מנחה: ד"ר עודד ארבל
מקום: קמפוס ברושים

שעות: 21:10-19:40

מנחה: בעז עמיחי
מקום: מושב מטע
שעות: 9:30-8:00

מנחה: בעז עמיחי
מקום: קמפוס ברושים

שעות: 21:30-19:30

יום שישי יום חמישי יום רביעי

מנחה: יובל אידו טל
מקום: קמפוס ברושים

שעות: 8:00-6:30

מנחה: ד"ר ורד כספי
מקום: נווה נוי,

באר שבע
שעות: 21:15-19:00

מנחה: מאיה לאוב
מקום: קמפוס ברושים

שעות: 21:00-19:30

מנחה: עינב רוזנבליט
מקום: "סוכה",

המלאכה 6, בנימינה 
שעות: 8:00-6:30

מנחה: בעז עמיחי
מקום: קבוצת שילר

שעות: 8:00-6:30

מנחה: בעז עמיחי
מקום: בית חנן

שעות: 10:30-8:30

  broshim@tauex.tau.ac.il :לפרטי המנחים נא לפנות במייל
ההתקשרות הינה ישירות עם מנחה הסנגהה

"הַסְנְגַהה היא שדה זכות שאין כדוגמתו" - אמר אחד שמכנים האנשים 'הבודהה'.

למה בעצם?

במובנים רבים האימון בסנגהה הוא ראשיתו של האימון וגם אחריתו. סוג של בית. 
סוג של מחסה. סוג של משפחה טובה.

הסנגהות, קבוצות תרגול המדיטציה הקבועות, מיועדות למי מאתנו שמבקשים 
להפוך את אימון הרוח לחלק בלתי נפרד מחיינו.

בסנגהות אנחנו נפגשים, פעם, פעמיים או שלוש פעמים בשבוע, יושבים ביחד במדיטציה, 
אולי משוטטים מעט ומשוחחים מעט על סוגיות שעולות מתוך האימון במדיטציה. 

בשונה מקורסים ומסדנאות, שמתאפיינים במועדי התחלה וסיום, הסנגהה מתקיימת 
במהלכה של השנה כולה, ללא הפסקה. היא מאפשרת יצירה של רצף בלתי 
מקוטע, שמאפשר סוג אחר של התעמקות, סוג אחר של מסירות לאימון הרוח, 

שאינו תלוי בקיומו, ברגע נתון, של קורס כזה או קורס אחר.
משמעותה המילולית של המילה ַסְנְגַהה היא 'קהילה’. חבריי לסנגהה, עמיתיי לדרך, 
יכולים ללוות את דרכי ולהיות שותפיי למבוכה, לפלאים, לקשיים, לגילויים, לשאלות, 
לתהיות ולסוגיות החיים שעולות מן האימון במדיטציה בפרט ומלמידת דרכי החיים בכלל.

לפיכך, ושוב בשונה מקורסים ומסדנאות, למפגשי הסנגהה אין נושא מוגדר.
אימון הרוח במובנו הרחב ביותר עומד במרכזם של המפגשים.

בהתוודעות לטבעו של האימון בדרכי החיים הפתלתלות, נולדה בבודהיזם ההכרה 
בכך שאימון הרוח אינו עניין של מה בכך. לא תמיד קל להתאמן, לא תמיד קל 
להבין, לא תמיד קל ליישם בחיי היומיום אפילו את מה שכבר אולי הובן, את מה 
שכבר אולי הופנם, לא כל שכן את מה שלא. לכן נולדה ההבנה שבעבור מי 
שמבקש לחיות חיים שבהם לאימון הרוח יש מקום ראוי וטוב, על פי רוב יועילו 
שלושה סוגים של עזרים, שלושה סוגים של מחסה – מורה, למידה מתמדת, 
וקהילה, או חבירה עם עמיתים לדרך. בסנגהה מאוחדים שלושה ההיבטים האלה. 

בפועל, המשמעות היא שישנן קבוצות ישיבה במדיטציה שמתכנסות על בסיס 
קבוע עם מורה ממורי פסיכו-דהרמה, בשעות ובימים שמפורטים בהמשך. 
ההשתתפות בקבוצות אלה מיועדת בדרך כלל למי שהתאמן כבר בדרך כזו או 
אחרת במדיטציה בודהיסטית, אבל לא תמיד. כדאי לדבר עם מנחה או עם מנחת 
הסנגהה שאליה חושבים להצטרף ולהיוועץ לפני שמצטרפים, בין אם יש ניסיון 

קודם ובין אם לאו.
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על המורים ומנחי הסדנאות

מורי פסיכו-דהרמה רואים את הבודהיזם כדרך חיים, עוסקים בסיוע לזולת וכל אחד 
מהם עבר מסלול הכשרה אישי וייחודי. בין המורים ישנם כאלה שהכשרתם המעשית 
והאקדמית היא בלימודי הבודהיזם על מסורותיו השונות, ואחרים שהכשרתם 
המקצועית והאקדמית היא בטיפול או ייעוץ. אנו שואפים שההוראה בפסיכו-דהרמה 

תהיה רב-מקצועית, כדי להרבות זוויות ראיה וכדי ללמוד מריבוי מסורות.

עדה אבשלום 
דקאנית הסטודנטים של פסיכו-דהרמה, ומורה בבית הספר, רעיה ואם. חיה בנחת 
אי שם בהרי ירושלים עם הבעל, הילדים והכלב. בעלת תואר ראשון במתמטיקה 
)אף אחד לא מושלם...(. פסיכולוגית קלינית בדימוס, ועובדת במכון למחקרים 
חברתיים. מתרגלת מדיטציה למעלה מעשרים וחמש שנים. תלמידתם של יעקב 
רז ושל יובל אידו טל. השתתפתי, כתלמידה מן המניין וכמלווה בקורסים רבים 
של פסיכו-דהרמה. במשך ארבע שנים לימדתי מדיטציה במעון שיקומי לנשים 
הנגמלות מסמים ומזנות, כעת מלמדת בסנגהות באזור ירושלים ובפסיכו-דהרמה.

נחי אלון 
אני עוסק בפסיכולוגיה כמקצוע מזה 40 שנים, רובן כמטפל פרטי. מזה 26 שנה אני 
מנסה כמיטב יכולתי לחיות על פי הבודהיזם ולחלוק את מה שלמדתי עם זולתי. 
עם יעקב רז אני שותף להקמת "פסיכודהרמה", מתוך רצון שנינו לחלוק את השפע 
והחכמה שבבודהיזם. עם חיים עומר, אני שותף לכתיבת שני ספרים העוסקים 
בפסיכותרפיה ומושפעים מהראייה הבודהיסטית. אני מנסה לעשות בתחום הציבורי 
מעשים השואבים מתורת אי-האלימות של גנדי והדאלאי לאמה, וכן לסייע לטיבטים 
הגולים, שהודות להם פגשתי בבודהיזם. מכיוון שאחרי 69 שנים עתידי מאחורי, אני 

מנסה להספיק להוסיף מעט טוב לעולם.

ד"ר אסתר אליצור 
מי אני? תלמידה של החיים על כל הפתעותיהם, ברכותיהם וקללותיהם. אישה, אם 
וסבתא המנסה למצוא איזון נכון בין קשב ופתיחות לב לאחרים ובין קשב לעצמי. 

פסיכולוגית ומדריכה קלינית מזה 30 שנה שאוהבת את עבודתה ומחפשת דרכים 
נוספות להעמיק את הבנותיה לגבי המסתורין שמצב האנושי. מזה כ-20 שנה מתרגלת 
מדיטציה במסורת הבודהיסטית ומשלבת אותה בחיי ובעבודתי. מלמדת מטפלים 
במסגרות שונות את אפשרויות ההעשרה של המסורת הבודהיסטית לחייהם האישיים 
והמקצועיים. עם האימון, אני מגלה, כל פעם מחדש, את ערכה של העצירה וההתבוננות 

הצלולה כמו גם את הקושי בלהיות נוכחת ולקבל את המציאות כפי שהיא.
ומי אני לא? זו השולטת בחייה, זו היכולה הכול לבד, זו היודעת דבר מה מוחלט וברור.

ד"ר עודד ארבל 
פסיכיאטר מומחה, בוגר ביה"ס לרפואה באונ' ת"א והתוכנית לפסיכותרפיה 
פסיכואנליטית באוניברסיטת ת"א. עומד בראש מרפאת המיינדפולנס שבמרכז 
לבריאות הנפש בבאר שבע ועוסק בפסיכותרפיה וייעוץ במסגרת פרטית. בוגר 
תוכנית המטפלים של פסיכודהרמה וחבר בסגל ההוראה של בית הספר. במסגרת 
בית החולים מנחה קבוצות מדיטציה למטופלים ולצוות, עוסק בטיפול פרטני במגוון 
הפרעות ועוסק בהוראה והכשרה של מטפלים בתורת הנפש הבודהיסטית וגישות 
מבוססות מיינדפולנס. בעל חגורה שחורה בקראטה ומנסה לנגן בחליל במבוק. 
באחד מזיכרונות הילדות המוקדמים ביותר שלי אני מנמנם בשולי אולם המדיטציה 
בו אימי תרגלה. לפני כ-15 שנה לקחתי על עצמי תרגול קבוע במדיטציה ולמידה 
תיאורטית. ענייני העיקרי בדהרמה הוא במציאת דרכים להקלת מצוקה נפשית, תוך 
שילוב עקרונות בודהיסטיים, תפיסה אינטגרטיבית של גוף-רוח, שימוש מיומן 

באמצעים ומעל לכל – קשב. מודה בכל יום על ההזדמנות להיות תלמיד.

ד"ר קרן ארבל
את המסע שלי בדרך הבודהיסטית התחלתי לפני 17 שנים, דרך שעברה, ועוברת, 
בין לימוד החכמה הבודהיסטית ותרגול מדיטציה על הכרית ובחיי היומיום. נסעתי 
למקומות שונים בעולם כדי לתרגל באופן אינטנסיבי במהלך תקופות ארוכות של 
התבודדות. בין לבין, כתבתי דוקטורט על התיאוריה של המדיטציה בבודהיזם המוקדם, 
בהנחייתו של פרופ' יעקב רז. בשנים האחרונות אני מלמדת באוניברסיטת תל אביב 
ובן גוריון וחולקת את אהבתי לתרגול המדיטציה ולדהרמה בהנחיית מפגשי תרגול 
ולימוד בעמותת תובנה, בית בהאוונה ומסגרות נוספות. האימון המדיטטיבי האישי, 
לצד השיח המתמשך עם הטקסטים הבודהיסטיים הקלאסיים והאופן שבו החכמה 

הבודהיסטית רלוונטית לחיינו כאן ועכשיו, מנחים את דרכי ואת אופן הוראתי.

שירי בר
חוקרת על עצמי את השילוב בין העולם העשיר של הדהרמה לבין העולם העשיר 
לא פחות של העשייה לתיקון ושיפור החברה והעולם שבתוכם אנו חיים. החיים 
הובילו אותי לעשות תואר ראשון באקולוגיה חברתית באוסטרליה, ולאחר מספר 
שנים של פעילות חברתית בארץ, תואר שני בהתמרת סכסוכים )"לימודי שלום"( 
בארצות הברית, עם תזה על חסמים פסיכולוגיים לשלום בישראל. בין לבין עבדתי 
והייתי פעילה במספר מסגרות, בין השאר בעמותת "שביל זהב". כיום עוסקת 
בעיקר בחקירה וביצירת תמורה בתודעת הסכסוך ופעילה ב"דהרמה מעורבת 
חברתית". מנחה קבוצות דיאלוג ועשייה ישראליות-פלסטיניות וריטריטים המשלבים 
מדיטציה והעצמה לפעילים חברתיים, בהשראת ג'ואנה מייסי. מתרגלת מדיטציה 

וקשב, עם הכרית ובלעדיה.
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תומר בשן
תלמיד בלתי נלאה וחובב מושבע של מנוחה ותנועה. מתאמן כ-18 שנים במדיטציה, 
תנועה ומגע. תרגלתי מדיטציה במסורות בודהיסטיות שונות במקומות רבים. למדתי 
את הגוף לעומק דרך שיאצו, פיזיותרפיה, מחול ואמנויות תנועה רכות. המשכתי 
ללמוד טיפול רגשי בתנועה ומחול, והאקומי - גישה לפסיכותרפיה התנסותית 
ממוקדת חוויה המשלבת פסיכותרפיה מערבית עם חוכמה בודהיסטית ודאואיסטית.
בשנים האחרונות מתמקד בלימודים סומאטיים שצוללים לעומק רובדי החוויה 
הגופנית/ נפשית דרך מחקר היחסים והקשרים בין חלקי הגוף, ודרך הפניית הקשב 

לרבדים השונים של החוויה.  
מאמין שלכל אחד יש דרך ייחודית להיות, לחוות, ולהתבטא בעולם, ושיש יופי 
עמוק בכל המגוון. חוקר כיצד ניתן להזין ולתמוך באופן עמוק בחוויית החיים המלאה. 
מתרגל ומנחה מדיטציה ותנועה, מורה לצ'י קונג ומתרגל אמנויות תנועה רכות נוספות 
)פלדנקרייז, BMC, לאבאן-ברטנייף(. משלב איכויות של נוכחות, עדינות, הקשבה 

וחוסר מאמץ בתרגול בתנועה ובדממה.

יובל אידו טל
שלום. קוראים לי יובל. לכתוב רזומה מביך אותי, אבל ביקשו כל כך יפה, אז אני 
אנסה. אני מתאמן במדיטציה מזה כתשע עשרה שנה, מתוכן כשבע עשרה שנים 
בדרך הזן, ומתוכן כארבע עשרה שנים אני מנחה ומלמד קבוצות מדיטציה, קבוצות 
לימוד ואימון למטפלים ולתלמידי בודהיזם בכלל בפסיכו-דהרמה, במרכז הישראלי 
לרפואת גופנפש, בקמפוס ברושים ובמקומות אחרים. לתואר הראשון למדתי לימודי 
מזרח אסיה. לתואר השני למדתי לימודי דתות. יענקל'ה רז לימד אותי זן-בודהיזם, 
תרצה פייטן-סלע לימדה אותי קליגרפיה זן-בודהיסטית ובודהיזם טיבטי למדתי 

מנזירים מתבודדים בהימלאיה ומנחי אלון.
ספר אחד שכתבתי על בודהיזם יצא לאור. ספר שירה אחר יצא לפני שנתיים-שלוש. 
עשרה ספרים אחרים אני לא מצליח לגמור. קשה לי להעביר שנה בלי לחיות קצת 
בהרים - הימלאיה אם אפשר - ואם לא אנגן, אשיר, אעשה אהבה, אצייר, אכתוב, 
אתרגם סוטרות ושירים, אשחק סנוקר, אנהג במכוניות מהירות ואשוט בים - אני 

בטח אמות.

ד"ר ורד כספי
מדענית בוגרת מכון ויצמן למדע, כיום ראש היחידה לביואינפורמטיקה במכון הלאומי 
לביוטכנולוגיה בנגב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מאמנת אישית, בוגרת מכללת 
CoachMe לאימון. תלמידת הבודהיזם מזה 8 שנים, ובוגרת התוכנית התלת שנתית 
של פסיכו-דהרמה למטפלים. חברת קיבוץ מגן ואמא לארבעה. מנחה את הסנגהה 
הדרומית בבאר-שבע מאז הקמתה ב-2010, מארגנת ריטריטים, וכן מאמנת ויועצת 

באופן פרטני.

מאיה לאוב
כ-14 שנה שהבודהיזם הוא ביתי ואורח חיי. כשסיימתי ללמוד משחק משהו 
הרגיש לי חסר. אז עשיתי תואר ראשון בפילוסופיה, ונפלתי שבי בקסמי התיאוריה 
הבודהיסטית, אבל משהו היה חסר. הגעתי לדהרמסאלה, גמעתי שיעורי פילוסופיה 
בספריה הטיבטית ובביה"ס הדיאלקטי. אבל בלי האימון במדיטציה משהו היה 
חסר. לקחתי קורסים רבים בזרמים השונים של הבודהיזם בארץ ובחו"ל. משהו 
הרגיש לא מדויק. חזרתי לארץ, התאמנתי במדיטציה עם יובל אידו טל, וליוויתי 
קורסים רבים בפסיכודהרמה. התחלתי ללמד. עדיין משתאה עד כמה ממלאה אותי 
חווית ההוראה, ובכל זאת משהו היה חסר. למדתי פסיכודרמה בסמינר הקיבוצים. 
בקבוצה התהליכית אני משלבת בין פסיכודרמה ובודהיזם. כנראה תמיד משהו 
ירגיש חסר. בימים אלו תלמידת "האקומי", שיטת טיפול התנסותית המשלבת 
פסיכותרפיה מערבית עם חוכמת הבודהיזם והדאואיזם. מטפלת בפסיכודרמה 

במסגרות שונות בבריאות הנפש.

צבי להב
פסיכולוג קליני, יליד 1956, אב לארבעה ילדים. מנחה מזה חמש שנים, ביחד עם 

נילי קורן, את הקבוצה הטיפולית בהשראה בודהיסטית.  
אני מאמין שהדרך היחידה לחיות את החיים הללו מתוך שמחה כרוכה בקבלה 
מלאה של העצמי, וביכולת להתמקד בכאן ועכשיו. אני מאמין שהתפקיד שלי 
הוא לשכלל את היכולות הללו אצלי, ובמידת האפשר, לעזור לאחרים לשכלל 
את היכולות הללו אצלם. במסגרת זו אני רואה את העבודה שלי בפסיכו-דהרמה. 
בנוסף, הייתי רוצה לתרום לכינונה של חברה שבה כל אחד מבין, באמת, את 

חוסר התוחלת של השימוש בכוח. חוץ מזה – אני מאד אוהב לרקוד.

ד"ר אורה סתר
מרצה בנושאים של התנהגות ארגונית וייעוץ ארגוני בפקולטה לניהול באוניברסיטת 
ת"א, ובמוסדות אקדמיים נוספים, בארץ ובחו"ל. כיהנתי כמנכ"ל ומנהלת אקדמית 
של להב, המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת ת"א. בנוסף לתואר שני ושלישי 
בניהול, סיימתי את הלימודים לתואר שני בבודהיזם ותרבויות מזרח אסיה. הרבה 
שנים עסקתי בייעוץ ובפיתוח ארגוני למנהלים בכירים וארגונים במשק הישראלי. 
כיום אני מתאמנת, מלמדת וחוקרת את נושא הרוחניות והניהול, תוך דגש על 
הבודהיזם, מכהנת כדירקטורית בחברות ציבוריות ובעמותות, ועוסקת כיועצת 
ומנחה של יועצים ארגוניים, ובניהול פרויקטים בתחום ההדרכה הניהולית בארץ 
ובחו"ל. בשארית הזמן שאין לי, אני מציירת, מצלמת, כותבת ומשתאה מארבעת 

ילדי ומשלושת נכדי.

על המורים ומנחי הסדנאות
ות

נא
סד

 ה
חי

מנ
ם ו

רי
מו

 ה
על

ות
נא

סד
 ה

חי
מנ

ם ו
רי

מו
 ה

על

4243



45

בעז עמיחי
אני בעז. לפני עשרים וקצת שנים יצאתי לטיול ארוך לסין דרך הודו. אני עדיין 
בדרך, ולסין עוד לא הגעתי. בהודו פגשתי את הבודהיזם הטיבטי, ונשארתי לחיות 
וללמוד בדהרמסלה במשך כשבע שנים. כשחזרתי לארץ ניסיתי להמשיך את 
לימודיי. הלכתי לאוניברסיטה ללמוד את השפות בהן נכתבו הטקסטים המופלאים, 
בעיקר סנסקריט וטיבטית, ועם חברים הקמנו את עמותת "ידידי הדהרמה" שמביאה 
לארץ מורים מהמסורת הטיבטית. אחרי הרבה שנים של לימוד ועיסוק בארגון 
התחלתי בשנים האחרונות לחלוק את האוצר שקיבלתי עם מוריי במסגרות שונות, 
קבוצתיות ואישיות. מבלי להיות מלך אני חולק את חיי עם מלכה, שלוש נסיכות 
ונסיך, ומקפיד מדי שנה לחזור להימלאיה ההודית להתמלא מחדש בהשראת 

ההרים והמורים.

אבי פאר
מתרגל בודהיזם מזה כ- 20 שנים ומשלב אותו בעבודתו וחייו, כגישה מעשית 
ופתוחה לחיים. מלמד ומנחה במדיטציה ובדרך החיים הבודהיסטית, בקבוצות 
דהרמה שבועיות, סדנאות וריטריטים, יחד עם גילי אשתו וחברתו לחיים ולדרך. 
כותב ומתרגם בנושאים בודהיסטיים. ממתרגמי הספרים "ההתהוות המותנית", 
"מה שלימד הבודהא" ו"סמא סטי". ממייסדי אתר "בודהיזם בישראל", "כתב 
העת הבודהיסטי המקוון" ו"פעם בשבוע- המאמר הבודהיסטי השבועי". הוציא 

ספר שירי דהרמה אישיים "שירים בשם להולכים בדרך".  

ד"ר סטיבן פולדר
סטיבן נולד בלונדון ב- 1946, למד באוניברסיטת אוקספורד ובעל דוקטורט 
בביוכימיה. מתרגל וויפאסנה ושיטות בודהיסטיות שונות משנת 1975. ממובילי 
התרגול הבודהיסטי בישראל, המייסד והמורה הישראלי הבכיר של עמותת תובנה. 
לימד אין ספור קורסים וריטריטים בישראל ומחוצה לה בעשרים השנים האחרונות. 
סטיבן עסק גם בהכשרת מורים בישראל, פרסם 14 ספרים אקדמיים ופופולאריים 
בנושא של ריפוי פנימי וחיצוני. הוא מייסד 'שביל הזהב', עמותה לקידום אי אלימות 
ושלום, ועוסק ביישום הדהרמה בתחומים שונים כמו: ליווי רוחני לחולים סופניים, 

אקטיביזם חברתי, דהרמה בחיבור עם מחשבה יהודית ועוד.
סטיבן הוא אחד המייסדים של הכפר האקולוגי 'כליל' בו הוא גם מתגורר.

נילי קורן
פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות מוסמכת. בעלת תואר .B.A בעבודה סוציאלית 
מאוניברסיטת ירושלים ותואר .M.A בעבודה סוציאלית בדגש על סטיות חברתיות 
מאוניברסיטת קליפורניה. עובדת בקליניקה פרטית. מתרגלת מזה 13 שנים את 
הדהרמה במסגרות שונות. מגלגולי בעולם הזה – עובדת סוציאלית סוציולוגית, 
קרימינולוגית קלינית. עבדתי ועובדת עם אסירים, היינו אנשים "הקוטפים פרחים 
ממגדיר הצמחים", עם התמכרויות ואלימויות ובכולם נוכחתי בטבע הבודהה. 

מדריכת מטפלים ועובדת עם נוער ומבוגרים – פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי.

רחל קפלן
פסיכולוגית קלינית, דוקטורנטית בתחום פסיכולוגיה ופילוסופיה בודהיסטית. מרצה 

לתארים מתקדמים באוניברסיטת תל אביב, סמינר הקיבוצים ועוד.
מורה בפסיכו-דהרמה. בעבר פסיכולוגית במכון להתפתחות הילד, במרפאה 
הפסיכולוגית וביחידת השיקום במרכז שניידר לרפואת ילדים, וכן במרפאה לגיל 
הרך ובגנים לילדים אוטיסטים במרכז בריאות הנפש רמת חן. בנוסף עבדה עם 

מבוגרים במסגרות אשפוז ומרפאות יום, נשואה ואם לשלושה.

עינב רוזנבליט
חוקרת זן בודהיזם ומחול עכשווי, הגישה את עבודת הדוקטורט באוניברסיטת 
תל-אביב. בעלת תואר שני מהתוכנית הבינתחומית לאומנויות בתל-אביב ותואר 
ראשון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מורה מוסמכת ומרצה, ועוסקת בהוראת 
מחקר המחול מאז שנת 2002. מתרגלת ויפאסנה ו-zazen כ-14 שנה, ובשלוש 

השנים האחרונות מלמדת מדיטציית זן. אם לשלוש נסיכות.
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פרופ' יעקב רז
נולדתי וגדלתי בדרום תל אביב וחלקתי את חיי הבוגרים בין טוקיו ותל אביב. 
ניסיתי כוחי בקריירות שונות – פסנתרן, חקלאי, במאי תיאטרון, נזיר במנזר זן 
וטייל מתמיד ברחבי אסיה )הודו, ויאטנם, אינדונזיה, בורמה ובעיקר יפן(, מרצה 
בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה – ובעיקר אבא של יוני. כתבתי מאמרים, 
ספרים, שירים. יו'ר עמותת 'מארג', שפעילה בעשייה יהודית-ערבית ובחינוך 
לחברה רב-תרבותית; פעיל במיזמים חברתיים-אקולוגיים ישראליים ובינלאומיים. 
הדהרמה היא חלק ממני ואני מנסה להביא מטובה לעולם הממשי – לאזורי חיים 
שיש בהם סיכוי לאי-נחת קטנה, גדולה, או הרסנית כמו עבודה, בית, משפחה, 
הורות, עסקים, סביבה והדיאלוג היהודי-ערבי. כחלק משאיפה זו, הקמתי יחד עם 
נחי אלון את 'פסיכו-דהרמה'. יוני, ילד נצחי ומיוחד, שינה ומשנה את חיי, מורה 
לי את הדהרמה האמיתית ואת הממדים הנדיבים של הקיום. בעזרתו אני מבין 

את הדהרמה. בעזרתה אני מבין אותו.

רישום וקבלה 
הרשמה מראש לכל הפעילויות, לרבות פעילויות ללא תשלום או על בסיס דאנה.   •

דמי רישום לתלמידים חדשים:   •
לתוכניות שנתיות 250 ₪ ולתוכניות קצרות 100 ₪.  

קמפוס ברושים הינו חלק מעמותת הספורט של אוניברסיטת ת"א,   • 
על כן החיוב יעשה בשם המועדון לספורט באוניברסיטת תל אביב.   

אין גביית מע"מ עבור הקורסים.  
בחלק מהתוכנית והקורסים הקבלה מותנית בראיון אישי.  •

  broshim@tauex.tau.ac.il :מידע והרשמה בטל': 03-6411961 ובדוא"ל  •

מידע שוטף
אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו:

 לקבלת מידע שוטף על התוכניות, מאמרים ושיחות דהרמה,
  broshim@tauex.tau.ac.il :נא לשלוח מייל ל

פסיכו-דהרמה בפייסבוק: חפשו את פסיכודהרמה  •
 www.pdharma.co.il :האתר של פסיכו-דהרמה  •

קשר עם מתעניינים, תלמידים וחברי קהילת פסיכו-דהרמה
רישום ומידע – מחלקת השיווק של ברושים, טל. 03-6411961 

 broshim@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
נושאים שוטפים של משתתפי הקורסים – מינהל הסטודנטים של ברושים – 

טל': 03-6422511.
בנושאים נוספים וקשר עם פסיכו-דהרמה –

התייעצות, שאלות, תהיות, תלונות וברכות –
ada.avshalom@gmail.com :עדה אבשלום, דיקאנית הסטודנטים במייל

 
* התנאים המחייבים הם אלו המפורטים באתר, אשר מתעדכנים מעת לעת. 

ט.ל.ח.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים ע"פ שיקול דעת של הסגל האקדמי 

בפסיכו-דהרמה.

נהלי הרשמה ומידע כללי* על המורים ומנחי הסדנאות
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