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      מי אנחנו
הנפש הבודהיסטית בחיי - לאימון וליישום תורת, בית ספר ללימודהוא  דהרמה-פסיכו

  . היומיום
  

להזמין את תלמידינו למסע גילוי ואימון המאפשרים חיי עומק ותמורה  :תכליתנו
דרך העמקת האושר והפחתת , בחיי הסובבים אותם והחיים בעולם, מייטיבה בחייהם

  . הערכים והשיטות של הבודהיזם, באמצעות הרעיונות, הסבל
  

, להטביע חותם משמעותי בתרבות ובאורח ההתנהלות בישראל ומחוצה לה :שאיפתנו
  . וכן עם קהילות וארגונים החפצים בכך, דרך עבודה עם פרטים

  
ומחויבות ללכת בדרך אותה , ההתנסות והגילוי, החקירה האישית, התבונהדרך : דרכנו

, אין אנו מהוים מסגרת דתית המציעה אמת אחת – חילוניתדרכנו היא . אנחנו מציעים
 מעשיתו ,למעט האמונה שכל הנלמד ניתן לבדיקה ולהתנסות, או אמונה כזו או אחרת

גוף כ ולא, תוך מחויבות לפעולות הנובעות מחקר זה, אנו חוקרים את החיים מבפנים –
   .אקדמי המתבונן בחיים מבחוץ

  

      ?תורת הנפש הבודהיסטיתמהי 

ידי מכות החיים הבלתי נמנעות - רוב רובו של הסבל נגרם לא על :סודהנחת הי
לכן המפתח להפחתת הסבל ולהעמקת האושר הוא . כי אם מיחסנו אליהן, כשלעצמן
  . בתודעה

  
ועל הפוטנציאל האינסופי  שיבושיהעל כשליה ו, ה שלנותודעה :מוקד החקירה שלנו

  . שלה
  

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

  
התבוננותנו והתנהלותנו , באופן היותנו תמורה נרחבתדרך של  :תוצאות אפשריות

ומתוך כך , הקלה על מצוקות או מניעתן, לאפשר ריפוי העשוי תמורה כזו. בעולם
  .יותר עשיר ורענן, קיומו של אורח חיים שפוי וצלולמאפשר את 
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  תוכניות רב שנתיות

     תוכנית למטפלים – תורת הנפש הבודהיסטית

  תוכנית תלת שנתית
עובדים , פסיכותרפיסטים: מיועדת לאנשים שהסיוע לזולת הוא מקצועם תוכניתה

זו מקנה אימון עיוני ומעשי באומנות  תוכנית. 'וכד מטפלים באמנות, רופאים, סוציאליים
זו כוללות  תוכניתדרכי האימון ב. הסיוע לזולת ובהתפתחות אישית בדרך הבודהיזם

, מעשיות המדגימות עקרונות ותובנות בודהיסטיות התנסויות, צורות מדיטציה שונות
האימון מרחיב . אימון מונחה בחיי היומיוםקריאת כתבי מקור ו, עיון אישי בתובנות אלו

   .להחליפןאת דרכי הסיוע שהלומד מורגל בהן ואינו מיועד 
על הדומה והשונה שבה , תורת הנפש הבודהיסטית לפגוש את תהתוכנית מאפשר

נתוודע אל הפסיכולוגיה כאנשי סיוע . ועיוניבאופן מעשי  ,מהפסיכולוגיה המערבית
את ו, הבודהיסטית כדרך שלומדת את המצוקה ואת האפשרויות להיחלץ ממנה

בהתנסויות השונות . ואת הדרכים לפתח את המידות המיטיבות, התודעה ותעתועיה
של  םובמצבי ,במפגש עם כאב וקושי' להרחיב את המיכל'נקבל כלים ונתאמן ביכולתנו 

  .הקבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי .קונפליקט וחוסר ידיעה
    שנה א

  .התוודעות עיונית ומעשית למשנה הבודהיסטית ולאימון במדיטציה
  ר אסתר אליצור"ד, צבי להב, יובל אידו טל, נחי אלון :מורים

  
נתוודע . בשנה הראשונה נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני

ולקבלה של המתרחש , לקשב פתוח, למדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה
, נתוודע לאופנים בהם נוצר הסבל האנושי מתוך כשלים בהבנת העולם. בגוף ובלב

נכיר גם את תורת  .ומתוך פעולות שגויות שנובעות מהבנה זו, העצמי והאחר
ון אנו יכולים לשנות את שמלמדת כיצד באמצעות אימון נכ, ההשתחררות הבודהיסטית

  .להשתחרר מסבל מיותר ולפתח איכויות מיטיבות שנמצאות בנו, תודעתנו
  בין הנושאים

 .נחת- זיקת גומלין ואי, השתנות: מאפייני המציאות 
 .מאפייני התודעה וכיצד היא מבנה את המציאות 
 '?אני'מהו ה 
 ?ומהם מקורותיה נחת- מהי אי 
  ?נחת וכיצד-מאי האם ניתן להשתחחר 

  תוכניתמבנה ה
  ימי לימוד מרוכזים 4+ מפגשים  26

  10:30-13:30, שניימי , 13.9.10: פתיחה
לתלמידים  180₪רישום בסך דמי ). 6,995₪סך הכל (מ "מע+  6,030₪: מחיר

  דהרמה- חדשים בפסיכו
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    שנה ב
   .העמקה באימון הבודהיסטי והתוודעות לעמדת המסייע

  יעקב רז' פרופ, צבי להב, נחי אלון, ר אסתר אליצור"ד :מורים
  

בשנה השנייה חוקר הלימוד את יסודותיהם של תהליכי סיוע ומקנה אימון 
של הבודהה ושל חכמים ' מקרים טיפוליים'בעיקר תוך לימוד , ראשון בהם

מהמקרים ומההדגמות בכיתה נעמיק בהבנת הסבל . בודהיסטיים אחרים
נתאמן בדרכים , נעמוד על עקרונות הסיוע ועל שיטותיו, ומקורותיו בתודעה

. הנפש המסייע- בודהיסטיות ייחודיות לטיפוח מידות טובות ונטפח את הלוך
כמו כן נרחיב את לימוד המדיטציה לסוגיה ונכלול בו גם מדיטציה אנליטית 

  .ושימוש בדמיון
  בין הנושאים

ל הנובע מיחסו של מכות החיים הבלתי נמנעות והסב: הבנת גורמי הסבל 
  .האדם אל מכות אלה

, ההיענות למצוקה, השהות עם המסתייע :חכמת המעשה בטיפול 
זיהוי , הנכונות לשינוי ראייה, נמנע-העמדה המקבלת מול הכאב הבלתי

  .ונטרול מעגלי קסמים מזיקים
, בשאלות, במטפורות, התוודעות לשימוש בשפה: הלך הנפש המסייע 

  .במטלות וכיוצא בזה
 .חמלה וקבלה, קשב, צלילות, תודעת המתחיל 

  תוכניתהמבנה 
  ימי לימוד מרוכזים 4+ מפגשים  26

  15:00-18:00, ראשוןימי , 5.9.10: פתיחה
  )6,995₪סך הכל (מ "מע+  6,030₪: מחיר

    'שנה ג
  .יישום המשנה הבודהיסטית בחיים האישיים ובמעשה המסייע

  יעקב רז' פרופ, אידו טל יובל, נחי אלון, ר אסתר אליצור"ד :מורים
  

מוקדשת ללימוד הלכה למעשה של ה, תהווה מעין מעבדההשנה השלישית 
בשנה זו המשתתפים יביאו לכיתה . הסיוע ברוח תורת הנפש הבודהיסטית

ינתחו יחדיו , יקבלו סיוע מהמורים ומעמיתיהם, סוגיות אישיות ומקצועיות
עמיקו את החיבור בין וי, את מה שהתרחש במושגים ובכלים בודהיסטיים

  .נושאי הקורס ינבטו כהיענות למה שעולה בכיתה .התורה לבין המעשה
  תוכניתהמבנה 

  ימי לימוד מרוכזים 4+ מפגשים  26
  9:00-12:00, ראשוןימי , 5.9.10: פתיחה
  )6,995₪סך הכל (מ "מע+  6,030₪: מחיר



6 

      "תורת הנפש הבודהיסטית"לימודי המשך לבוגרי התוכנית 
  יעקב רז' פרופ, נחי אלון: מורים

  
מיועדת לכל מי שסיים את שלוש ה הינה תוכנית שנתית ההמשך תוכנית

ברוח  מתמשכת של הדרכה תוכניתומהווה , מטפליםל תוכניתשנות ה
ההדרכה תינתן . והעמקה בנושאים מרכזיים) 'supervision'(בודהיסטית 

, המשתתפים יביאו סוגיות אישיות ומקצועיות. המשתתפיםעל ידי מורי הקורס ועל ידי 
לטיפוח  תדגיש את ההליכה אל מעבר להתגברות על מצוקות תוכניתה .מוכנות מראש

  .היסוד של האני הנפרד והקבוע-המידות ולהשתחררות מסיפורי
  .בכל סמסטר ליבה בהם נעסוק ולאורם נתאמן-נושאי סביבההדרכה תינתן 

  . שמחת המאמץ וחמלה, נתינה: פיתוח המידות הטובות: 'סמסטר א
  . בדגש על ריקות האני, חכמת הריקות: 'סמסטר ב

  .בכל סמסטר נעסוק בטקסט מסורתי מרכזי
  תוכניתה מבנה

  ימי לימוד מרוכזים 4+ מפגשים  26
  )'בסמסטר ב 16:00-19:00( 15:00-18:00, שלישיימי , 7.9.10: פתיחה
  )6,299₪סך הכל (מ "מע+  5,430₪: מחיר

   

תוכנית 
 חדשה
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    אימון לחיים בהשראה בודהיסטית
  שנתית- תוכנית דו

, להעשירם, להיטיב עם חייהם התוכנית מיועדת לאלה שמבקשים
 .ולסייע לעצמם ולאחרים להעמיקם

חקירת , כולל אימון במדיטציה, בכל שלביה ושנותיה, תוכניתכל מפגש ב
עיונית סדורה ורב שיח שעניינו למידה  ,התנסויות מלמדות, המדיטציה

מותנית בראיון לתוכנית הקבלה  .צורות יישום הלמידה והאימון בחיי היומיום
  .אישי

    שנה א
למידה ויישום , מוקדשת להנחת היסודות הנדרשים לאימוןהשנה הראשונה 

, נלמד כיצד מזהים שגיאות בקריאת המציאות ובפעולות היומיום. מיטביים
שב ואת הריכוז וכיצד מיישמים חוכמה זו במעשי כיצד מטפחים את הק

  .חלק ניכר מהלמידה בשנה זו יוקדש לאימון במדיטציה. היומיום
  בין הנושאים

  .ריכוז ומדיטציה, קשב, התבוננות בלתי שופטת, התוודעות 
  .'אני'התהוות גומלין ותהליכי , שתנותה 
  .מלחמה ושלום, היאחזות ושחרור, בהירות ובלבול 
  .מקורות מצוקה ושדות אימון מומלצים, מקורות שפע 

  תוכניתמבנה ה
  ימי לימוד מרוכזים 4+ מפגשים  24

 180₪דמי רישום בסך ). 5,991₪סך הכל (מ "מע+  5,165₪: מחיר
  דהרמה-לתלמידים חדשים בפסיכו

  מחזור ראשון
  15:30-18:30, שניימי , 13.9.10: פתיחה
  רז יעקב' פרופ, מאיה לאוב, יובל אידו טל: מורים

  מחזור שני
  9:00-12:00, שישיימי , 15.10.10: פתיחה
  יעקב רז' פרופ, יובל אידו טל, רחל קפלן: מורים
    'שנה ב

הרחבת תחומי הלמידה ודיוק , השנה השנייה מוקדשת להעמקת האימון
ביחסי , בקשרים חברתיים, במשפחה: צורות היישום בתחומי החיים השונים

נלמד כיצד התובנות שלמדנו . ובסביבה בכללבסביבה האנושית , עבודה
עם הזדמנויות רבות , בשנה הראשונה נפרטות לכדי תהליכים רבי שלבים

ניתנות ליישום  .לחולל שינוי בצורת ההסתכלות על החיים ובהתנהלות בהם
בחיי היום יום בדרכים שיטתיות הפותחות הזדמנויות לחולל שינוי בצורת 

  .והפעולה ההסתכלות
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  .על השמחה והעצב שבהם, של הלומדים נעמיק את ההתבוננות בחייהם בשנה זו
  בין הנושאים

  .כיצד נולדות שגיאות בקריאת המציאות וכיצד ניתן לתקנן 
  .כיצד נוצרת וכיצד מתפוגגת מצוקה 
  .יעילות ופתיחות, דיוק, כיצד ניתן להעמיק איכויות כגון סובלנות וחמלה 

  תוכניתמבנה ה
  לימוד מרוכזיםימי  4+ מפגשים  24

  )5,991₪סך הכל (מ "מע+  5,165₪: מחיר
  מחזור ראשון

  18:30-21:30, חמישיימי , 7.10.10: פתיחה
  יעקב רז' פרופ, רחל קפלן, יובל אידו טל: מורים

  מחזור שני
  8:00-11:00, שישיימי , 8.10.10: פתיחה
  יעקב רז' פרופ, יובל אידו טל, רחל קפלן: מורים

     "אימון לחיים" תוכניתה לבוגרי המשך לימודי
  יעקב רז' פרופ, יובל אידו טל :מורים

  
, לימודים מתמשכת תוכניתשנתית מוזמנים להצטרף ל-הדו תוכניתבוגרי ה

עם , יותר בדהרמה הבודהיסטית ומתקדמים שתשלב לימודים מעמיקים
כאשר כל סמסטר מוקדש , התוכנית הינה תוכנית שנתית. התבוננות עצמית

  .האימון בעברתכניות בוגרי התוכנית פתוחה לכל .  לנושא ייחודי
  . א נביא את עולם הזן בודהיזם כדרך אימון של יום יום"עבשנת הלימודים תש

  .התפנות ממושגי האני כדרך שחרור –אימון בריקות  :‘סמסטר א
  .פרדוקסים של חיים ופרדוקסים של תרגול – קואנים :‘סמסטר ב
  תוכניתמבנה ה

  ימי לימוד מרוכזים 4+ מפגשים  24
  15:30-18:30, ראשוןימי , 5.9.10: פתיחה
  )5,394₪סך הכל (מ "מע+  4,650₪: מחיר

  
  

  
  
  
  
  

תוכנית 
 חדשה
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Life Training Inspired by Buddhism  

Two Years Program in English 
Teachers: Prof. Jacob Raz, and Mr. Yuval Ido Tal 
 

This program is intended for those who seek to 
live a life of depth and meaning, those who seek to 
be beneficial to their own life and to the lives of 

others, enriching them, deepening them and assisting 
themselves as well as others in the process. 
In every meeting, throughout the duration of the program, we 
practice meditation, we inquire together and deepen our 
understanding of meditation as a means of both inquiry and 
transformation, we learn by means of experiences and by 
means of theoretical material, thereby participating in an 
ongoing discourse, whose focus is on the various ways in which 
this learning and practice could be beneficial to one’s everyday  
life. 
First year program   
The first year is dedicated to establishing the mental and 
theoretical infrastructure required for optimal learning and 
implementation of the Buddhist attitude of mind. We learn how 
to detect misconceptions and misinterpretations in the manner 
in which we perceive reality and in the way we conduct 
ourselves in our everyday lives. We learn how to cultivate 
concentration and attention, and we practice meditation. 
General Subjects 

 Inquiry, different modes of acquaintance with reality, non-
judgmental observation, attention, concentration, and 
meditation. 

 Change, inter-dependence and inter-being, the ‘Self’ and its 
processes. 

 Clarity and confusion, attachment and release, grasping and 
letting go, war and peace. 

 Sources of abundance, sources of distress and 
recommended fields of practice. 
 

New   
Program 
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Second year program  
The second year is dedicated to deepening our practice and to widening 
our fields of learning and implementation: family life, social relations, 
one’s work environment, human environment and the environment as a 
whole. In this year we learn how the insights and practices whose 
acquisition began in the first year may be translated into multi-faceted 
processes with an abundance of opportunities to allow for 
transformations in the way one perceives reality and conducts oneself in 
reality. In this year, we put an emphasis on the participants’ lives. 
General Subjects 

 How misconceptions and misinterpretations occur. 
 How distress arises and how it may subside. 
 How qualities such as tolerance and compassion, precision, efficiency 
and openness may be cultivated. 

Structure 
24 meetings + 4 (separate) days of intensive study and practice 
Start: 7.10.10, Thursdays, 15:30-18:30 
Price: 5,165 NIS + VAT (Total of 5,991 NIS) 
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  מגשרים ומטפלים, יועצים, מאמנים: תוכניות לאנשי מקצוע

   ומגשריםיועצים , אימון התודעה למאמנים
 ייעוץ, יישוב סכסוכים, גישור,  )coaching(עשיות כמו ואימון אישי מקצועות ו

הנפש - עשויים להיתרם מהגישה המעשית והעניינית של תורת אישי וארגוני
 .הבודהיסטית

  רחל קפלן, טליובל אידו  :מורים
  

נפש כוללנית ושיטות לאימון - תורת הנפש הבודהיסטית פיתחה תורת
והיועץ ואת  שבכוחן להרחיב ולהעמיק את ראייתם של המאמןהתודעה 

יכולים להפיק תועלת מתפיסות בודהיסטיות   תחומים אלו .הכלים שבידיהם
כלים , הספק השיטתי שהבודהיזם מטיל בתיאוריות ובמושגים: כגון

ראייה מפוכחת של המכשול העצמי , להרחבה שיטתית של המידות הטובות
- ו' אי ידיעה'-הערך המיוחד שיש ב, וי ולהצלחהיתר לשינ-הטמון בחתירת

  .'פעולה- אי'
  .תרגול מעשי ולימוד עיוני, הקורס משלב חקירה

  בין הנושאים
  .מבוא לתורת הנפש הבודהיסטית: 'חטיבה א

, אונטולוגיה ותודעה: מציאות שגויות- כיצד התודעה מייצרת מפות 
  .פרדיגמות ועיוות המציאות

  .תשומת לב, ריכוז, מדיטציה: קירת התודעהח 
  .מכות המציאות מול שיבושי התודעה: שני החיצים של הסבל 
  .הדרך להיחלצות מן הסבל בראייה הבודהיסטית 
  

  ואימון ייעוץ, בודהיזם: 'חטיבה ב
  ?ומתי לקבלת הדברים כפי שהם, מתי עלינו לחתור לשינוי 
  .תחרות לעומת שיתוף פעולה; י הידיעה וכיצד נחיה איתהא 
  .תועלת ומחירים: ניות ומשאלותתכ, ציפיות 
  ?מה יכולים מאמנים ללמוד מן הבודהיזם: פיתוח המידות הטובות 
  .שתיקה, שכנוע, דיאלוג, חידות, שאלות: כלים באימון 

  מבנה התוכנית
  ימי עיון מרוכזים 4+ מפגשים  10

  09:00-13:00, שלישיימי , 5.10.10: פתיחה
  )3,944₪כ "סה(מ "מע+  3,400₪: מחיר
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      אמנות הטיפול של הבודהה
  ר אסתר אליצור ונחי אלון"ד :מנחים

 
הכתבים הבודהיסטיים גדושים בסיפורי סיוע . הבודהה היה מורה רוח ורופא נפש דגול

בדומה לתיאורי המקרים . של הבודהה של הבודהה לאנשים שביקשו את עזרתו
אלה אור על אמנות שופכים סיפורים , הקלאסיים של מטפלים גדולים כפרויד ואחרים

הה בבואו על השקפת העולם שלו ועל הלוך הנפש בו שרוי הבוד, הטיפול של הבודהה
  .לסייע

כיצד הוא מביא את : בסדנה נזהה וננתח את הדרכים העשירות שבהן מסייע הבודהה
כיצד הוא חותר ו הפונים לקבל בשלמות את הכאב הנובע ממכות החיים הבלתי נמנעות

  .קורו בהתייחסות אל המכות הללולצמצם את הסבל שמ
, משלים, הצטרפות לעולמו של המסתייע  :על אמצעים מעשיים לסיועגם נלמד בסדנה 

 נדגים שימושים אפשריים, בנוסף. משימות מחוללות תמורהו סיפורים ומטאפורות
  .ונתאמן ביישומם בכלים אלה

  הסדנה מבנה
  )לינהללא ( 9:00-17:00, שישי- חמישיימים , 16-17.12.10

  דהרמה- באתר פסיכויפורסמו הסדנה  פרטים אודות מקום
  )998₪סך הכל (מ "מע+ ₪ 860: מחיר
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  היכרות עם הבודהיזם

    מבוא קצר –מפגש עם הבודהיזם 
  יעקב רז' פרופ, אלון מרק, יובל אידו טל, נחי אלון :מורים

  
ראיית העולם  .התובנות והאימון הבודהיסטי ,הכרות עם יסודות המחשבה

ודרכי האימון השונות במסורות   ,ומפות הנפש על פי התורה הבודהיסטית
  .הבודהיסטיות השונות

שלמרות  –שנה  2500תורת חיים בת  –סדרת הרצאות מבוא לבודהיזם 
עתיקותה וריחוקה הגיאוגרפי היא רלבנטית ועכשווית להפתיע גם לנו 

פואה הר, העסקים, נגלה שבעולמות הפסיכולוגיה. בישראל ובמערב
תופסים רעיונות ויישומים של החכמה הבודהיסטית מקום מכובד  והמדיניות
ודרכי אימון , ההבנה הבודהיסטית של הסבל שמחוללת התודעה. ומתרחב

הסדרה . מבואתכנית היעמדו במרכז , התודעה לשם השתחררות מכבליה
  .נטליות ומדיטציה מונחיתומשלבת הרצאות פר

  בין הנושאים
 .השתנות ותלות גומלין, נחת-אי, הבודההסיפור חיי  
  .היצמדות ושחרור, סבל הכרחי וסבל שאינו הכרחי 
  .מעשהחמלה וחוכמת ה, ריקות 

  תוכניתהמבנה 
  מפגשים שבועיים 10

  19:30-21:30, ימי שני, 6.9.10: פתיחה
  דהרמה-פרטים אודות מקום התוכנית יפורסמו באתר פסיכו

  )998₪סך הכל (מ "מע+ ₪ 860: מחיר

    קורס לצעירים –ינס 'בודהיזם בג
  יעקב רז' פרופ, מאיה לאוב, אלעד לוי, אלון מרק :מורים

  
האם ניתן להעזר בו בתחילת ? מה יכול הבודהיזם להציע לצעירים בני ימינו

תוך , ומקום ייחודי בעולם, אהבה, בשאלות של בחירת מקצוע, הדרך
  ?תרומה וערכיות

, ם עם שאלות אלו עם מחשבותהקורס יפגיש את הלומדים המתמודדי
ועם מורים צעירים , תשובות ותובנות מהמסורות הבודהיסטיות הגדולות

  .חו בהוראת תורת הנפש הבודהיסטיתשהתמ
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  בין הנושאים
  .חכמת הגוף 
  .אהבה ותשוקה 
  .ערכים רוחניים מול התקדמות אישית 
  .חמדנות רוחנית 

  תוכניתהמבנה 
  מפגשים שבועיים 12

  17:00-19:00, ימי שני, 11.10.10: פתיחה
  דהרמה- בית פסיכו: מקום
  )1,508₪סך הכל (מ "מע+  1,300₪: מחיר

      סיפורי טבע הבודהה
  יעקב רז' אלון מרק ופרופ, יובל אידו טל, נחי אלון :מספרים

  
הולכים בדרך ורואים נערה המבקשת לחצות את הדרך , מורה ותלמיד ,שני נזירים

התלמיד מוטרד . עותיו ומעביר אותה לעבר השנילוקח אותה בזרו המורה. המוצפת מים
המורה . ובסופו של יום שואל את המורה לפשר מעשהו, שכן הם נזירים, מן המעשה

  ?אתה עוד נושא אותה איתך. אני את הנערה השארתי שם: אומר
, וללמוד אותו היא דרך סיפורים הדרך הטובה ביותר להתבונן בעולם, לפעמים
  .ם את התודעה והלב למרחבים חדשים של תובנהשפותחי

, סיפורי מסע וגילוי, סיפורי אהבה וחמלה: העולם הבודהיסטי רווי סיפורים מופלאים
בקורס זה מעסוק ברעיונות מן  .אובדן ואומץ לב, לימוד וסיוע, התבגרות והתגברות

  .נציג סיפורים מן המסורות השונותו הבודהיזם בצורתם הסיפורית
  שאיםבין הנו

  .מוות ומיתה, שלטון ושליטה 
  .חמלה ואהבה, נקמה ואיבה 
  .שכחה ומלאות, סיפורי ריקות :אומנות ההגדרה מחדש 

  תוכניתהמבנה 
  מפגשים שבועיים 6

  דהרמה-פרטים אודות מועד הפתיחה ומקום ההרצאות יפורסמו באתר פסיכו
  )679₪סך הכל (מ "מע+ ₪ 585: מחיר
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    )"הקתדרה"בשיתוף עם (תורה ומדיטציה  – פגישות עם הבודהה
  יעקב רז' פרופ: מרצה

 
היא נוכחת בעולם . תורת הבודהה היא עתיקה ומודרנית להפליא

ההכרות עם תורת הנפש והתודעה . ובפסיכולוגיה, באמנות, בפילוסופיה
לאדם המערבי דרכים חדשות לשחרור התודעה הבודהיסטית מציעה 

הקורס הנוכחי מציע הרחבה . כאב ובלבול, מהכאוס ולהתמודדות עם סבל
  .והעמקה של המחשבה והמעשה של הבודהיזם בהקשריו המודרניים

  מבנה הסדרה
  אחת לחודש, מפגשים  8

  מוזיאון ארץ ישראל, 17:30-19:00, ימי רביעי, 17.11.10: פתיחה
למנויים ₪ 730, דהרמה-ותלמידי פסיכו לחברי הקתדרה 680₪: מחיר

  )מ"המחירים כוללים מע(חדשים 
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  עולם העבודה והעסקים

    פסק זמן בקריירה ועשיית שינוי בחיים: שבין לבין" מה"ה
   ר אורה סתר"ד ,נורית ברמן, יובל אידו טל :מורים

 
אנחנו מבטאים  האם? האם אנחנו חיים את החיים שאנחנו אמורים לחיות

האם העבודה שלנו מבטאת את העומק והמשמעות שאנחנו ? את ייחודנו
האם אנחנו חיים באורח ? ארגון נכון/תפקיד/האם אנחנו במקצוע? מחפשים
   ?חיים נכון
לעצור במירוץ הקריירה ולשאול את  ,או צורך ,מודע יש רצון, לפעמים

אותנו בלא  ולפעמים החיים עוצרים. השאלות החשובות של החיים
נחוש את המקום הריק של אי , נפנה מקום לשאלות אלו תוכניתב... שנבקש
  . ונבחן אפשרויות לשינוי ,נתבונן בהזדמנויות, נביט בפחד, ")מה"ה(ידיעה 

  :נבחן את השאלות הללו בשילוב של שלוש נקודות מבט תוכניתבמהלך ה
  .והקריירהלמות בתחום חיי העבודה על מעברים ודי :התיאורטית 
  .בלת החלטות ומציאת סביבה תואמתעל תהליכי ק, מעשיתה 
על התבוננות בתודעה שלנו וכיצד היא מתמודדת עם , בודהיסטיתה 

  .אי בהירות ואי עשייה, אי ידיעה מצבים של": מה"ה
סיימו את , או נעזבו על ידו, מיועדת למי שעזבו את מקום עבודתם תוכניתה

ומעוניינים לערוך בירור מקיף עם עצמם לפני , תפקידם או בדרך לעשות כן
  .ל ההזדמנות הבאה שנקרית בדרכםאשהם קופצים 

  תוכניתהמבנה 
  מפגשים שבועיים 8

  9:00-12:00, ימי חמישי, 21.10.10: פתיחה
  דהרמה- בית פסיכו: מקום
  )2,401₪סך הכל (מ "מע+ ₪ 2,070: מחיר

    עסקיםתוכנית למנהלים בכירים ואנשי : הזמנה לאי ידיעה
  יעקב רז' פרופ, ר אורה סתר"ד :מורים

 
שקול , לנהל עסקים ואנשים באופן חכם, בתקופה כל כך סוערת, איך אפשר

חיפוש יזום אחרי הלא  האם ניתן לקבל החלטות נכונות תוך כדי ?וצלול
מאבקי הכח  ,להתמודד באופן חיובי עם הקונפליקטים האם ניתן? ידוע

האם אפשר למצוא ? והמתחים של חיי העבודההתחרות הגוברת , והאגו
ומהי ? היום יום שלנו בעבודה משמעות וליישם ערכי חיים גבוהים בשגרת

לאנשים שאנו , ומהי האחריות שלנו לעצמנו? המורה, היוצר, דרך האמן
 ?לחברה שבה אנו חיים, משפיעים על חייהם

של ) ישא 20 עד(המיועדת לקבוצה קטנה , הבלתי שגרתית הזו תוכניתב
מתוך עולם העבודה , ננסה לגלות כל זאת ,י עסקיםואנש בכירים מנהלים
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, קואנים –למידה לא קונוונציונליות כמו  ודרך מפגש עם שיטות, של משתתפי הקורס
הקבלה מותנית בראיון  .משחקי תפקיד וניתוח אירועים ,התנסויות, מדיטציה, סיפורי זן

  .אישי
  תוכניתהמבנה 

  שבועייםמפגשים  10
  18:00-21:00, ימי חמישי, 14.10.10: פתיחה

  דהרמה- פרטים אודות מקום הקורס יפורסמו באתר פסיכו
  )4,640₪סך הכל (מ "מע+  4,000₪מחיר 

      חיים ורוח הבודהיזם, עבודה: תשע עד חמש
  ר אורה סתר"ד, יעקב רז' פרופ :מורים

 
דווקא מתוך החכמה , העבודההאם ניתן לבחון בעין רעננה את העשייה שלנו בחיי 

  ?העתיקה של המזרח
התוכנית תעסוק בשאלות הקשורות למקומה של העבודה במרחב החיים שלנו ולאופן 
שבו ההתבוננות הבודהיסטית מאפשרת בחינה מחדש והבהרה לעצמנו של שאלות 

  :אלו
  ?מה חשוב לנו באמת? למה אנחנו עובדים? מה מניע אותנו באמת 
האם יש . הנתינה, התרומה, הסיפוק, הכבוד, הכסף: קבליםהתגמולים שאנחנו מ 

  ?סתירה בין רצון להרוויח לבין רוחניות
? לעובדים? לעמיתים? לנו -עושים את הדבר הנכון, האם אנחנו במקום הנכון 

  ?האם אנחנו חיים בעבודה על פי הערכים שלנו ?לסביבה? לקהילה
, יחסים עם אחרים. בין סביבתינויחסי הגומלין בינינו ל: הסביבה שאנו פועלים בה 

  .כעס, שחיקה, תסכול, הפוליטיקה הארגונית: החלקים הקשים .עבודת צוות
  ?מהיכן – יצירתיות וחדשנות 
החירות ? היצירתיות? האומץ? האם יש לנו הכח: שינויים שאנחנו נדרשים לעשות 

  ?הפנימית לעשות אותם
רוב חיי הוא מקום של האם המקום שאני נמצא בו : קידום והתפתחות אישית 

מהן ? ומהי הצלחה? של בריאות? של תרומה? של ראש גדול וביטוי עצמי? צמיחה
  ?הדרכים להצלחה

ההתנהגות הארגונית ותפיסות , נשלב בין חומרים מעולם התוכן של הניהול תוכניתב
  .תוך דיון בדילמות במקום העבודה שיועלו על ידי המשתתפים, בודהיסטיות

  תוכניתמבנה ה
  שעות כל אחד 4של  מפגשים שבועיים 6

  דהרמה-פרטים אודות מועד הפתיחה ומקום הקורס יפורסמו באתר פסיכו
  )2,401₪סך הכל (מ "מע+ ₪ 2,070: מחיר
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    תוכניות תפורות לארגונים ולחברות
סדנאות וסדרות של הרצאות לארגונים ולחברות עסקיות להעשרה , קורסים

להתמודדות עם האתגרים שמציבה המציאות וללימוד גישות אפקטיביות 
מתוך שילוב תיאוריות ארגוניות וניהוליות , הארגונית והניהולית, המקצועית

התוכנית נבנית במשותף . בנות ימינו לבין החכמה המעמיקה של הבודהיזם
   .עם הארגון כדי להבטיח מענה מושלם לאתגרים היחודיים לו

  :בנושאים הבאים, בין היתר, התוכניות עוסקות
 .ערכים ואסטרטגיה עסקית של הארגון, מבט עומק על חזון 
 .חדשנות ויצירתיות, שינוי 
 .תקשורת בינאישית וארגונית במיטבה 
 .קבלת החלטות אישיות וארגוניות 
 .תחרות וניהול קונפליקטים 
 .ניהול משברים 
 .לחצים ושחיקה, מוטיבציה 
  .שיפור הריכוז והאפקטיביות 
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  קורסים ותוכניות קצרות

    חיי היום יום והרוח הבודהיסטית
  רחל קפלן, מאיה לאוב :מורים

  
חיוביות ', גדולות'ו' קטנות'כיצד ניתן להתמודד עם סיטואציות חיים 

ובהשראה , בכלים חדשים ומעשיים, בראייה רעננה ומעמיקה ,ושליליות
  .בודהיסטית

קונפליקט , אנחנו נתקלים בסיטואציות רבות של תחרות מיוםבמהלך חיי היו
ומופיעים רגשות של , עולות בנו תחושות של חוסר סיפוק וכאב; ומתח

, קיימים גם רגעים של חסד של סיפוק ושלווה, לצד אלה. אשמה וביקורת
  .הקשבה וחמלה, סבלנות, רגעים של ראייה צלולה

אנחנו לרוב לא , ינועל אף שחוויות כאלה ממלאות רגעים רבים בחי
, אלא נחפזים, לא מאפשרים לעצמנו להשתהות בהן, מתעכבים עליהן

  .מגיבים אוטומטית ופועלים מתוך הדפוסים המוכרים לנו
התנסויות בין , אישיתהמפגשים משלבים למידה ותרגול של מדיטציה 

  . קריאה בכתבי מקור ושיחה, אישיות
  בין הנושאים

  .מה אנחנו מספרים לעצמנו, קורה באמתמה : על סיפורים ואשליות 
  .מתח וכאב, התמודדות עם חוסר סיפוק 
  ?מה מרעיל ומה מרפא: יחסים 
  .מצבי קונפליקט ואי ודאות 
  .עבודה עם שיפוט ואשמה: המבקר הפנימי 
  .אימון הרוח בסבלנות סליחה וחמלה: איכויות הלב 
  .מציאת שקט באי שקט: רגעי חסד 
  ?להיות גם הגשמההאם אימון יכול : מטרה ודרך 

  הקורסמבנה 
  מפגשים שבועיים 8

  9:00-12:00, ימי שני, 4.10.10: פתיחה
  דהרמה- בית פסיכו: מקום
  )1,508₪(מ "מע+  1,300₪: מחיר
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     שירת ההייקו כאמנות וכאימון

  יעקב רז' פרופ ,אלון מרק, יובל אידו טל :מנחים
  

  את פני הלבנה/ דבר אינו מסתיר / הצריף נשרף 
אלא גם כאימון זן , ההייקו משמשת לא רק כמקור השראה ועונג אסתטישירת 

בודהיסטי לעידון ודיוק הרוח וללמידה כיצד לעבוד עם מסגרות ותבניות מבלי לאבד את 
בסדנה זו ילמדו המשתתפים על מסורת הכתיבה של שירת . החירות והיצירתיות

, בארצות הברית :ימינוההייקו ביפן העתיקה והמודרנית כמו גם במסורות המערב ב
בסדנה יוכלו המשתתפים שיהיו מעוניינים בכך להתאמן . באירופה ובמזרח התיכון

 .בכתיבת שירי הייקו בשפתם ולקבל הדרכה וליווי

 בין הנושאים
 .חללים ריקים ומסתורין, הקיום הסדוק, העצבות שבחולף 
 .מקומם של ההומור והצחוק בשירה 
  .שירי הייקוכיצד קוראים וכיצד כותבים  

  הקורסמבנה 
  מפגשים שבועיים 6

 19:30-21:30, ימי שני, 18.10.10: פתיחה
  דהרמה- בית פסיכו: מקום
  )690₪סך הכל (מ "מע+  595₪: מחיר

      תנועה ומדיטציה
  רחל קפלן, עינב רוזנבליט, אלון מרק, תומר בן דוד :מורים

  
עד שהם , אותנוהרגש או התודעה מלמדים , רובנו לא תמיד ערים למה שהגוף

  .בכעס ובפחד, בהתרגשות, בכאבים –לנו בקול רם " קוראים"
 –לגוף שלנו עצמנו   קיים מרחב גדול של למידה שנוכל להיפתח אליו בהקשבה

  .ולאחרים
ונלמד , נתבונן בחוויותינו, ומדיטציה  מגע, ריקוד  ,י'טאי צ, בקורס נתנסה בתרגילי תנועה

  .בהשראת הפסיכולוגיה הבודהיסטית, על החיבור המרפא בין גוף לנפש
  מבנה הקורס

  מפגשים שבועיים 6
  דהרמה-מקום ומחיר הרטריט יפורסמו באתר פסיכו, פרטים אודות מועד

  )1,334₪סך הכל (מ "מע+ ₪ 1,150: מחיר
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    המוות כשעון מעורר לחיים: שנת חיי האחרונה
  יעקב רז' פרופ, יובל אידו טל, ר אסתר אליצור"ד, נחי אלון :מנחים

  
בלא ' להסתכל למוות בעיניים'תורת הנפש הבודהיסטית מעודדות אותנו 

בסמינר זה . מותנו וכך להתוודע גם לחיינוללהתוודע , הכחשה ובלא אימה
באופן . המעורר אותנו לנצל היטב את הזמן שנותר לנו ןנשתמש במוות כשעו

עלת ערך נהפוך את המיתה והמוות מאיום לכאורה למציאות ב, מעשי מאד
  .מציאות שיש טעם להכיר וללמוד באומץ לב, רב

המשתתפים יחיו בפועל את חייהם בשנה . הקורס הינו מעשי ויישומי באופיו
התובנות וההחלטות שיגבשו לעצמם במהלך , הקרובה על פי האימון

, קריאה, לימוד עיוני, מדיטציה, בדיון, בין היתר, דרכי הלימוד יהיו. הלימוד
  .אישיים ומטלות שונותפרויקטים 

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

  .דהרמה-מצוות פסיכו בשיחה מקדימה עם מורה  כרוכה תוכניתל
  בין הנושאים

  .היכן אני כבול שלא לצורך וכיצד להשתחרר 
  .עדיפויות מועיליםפיתוח סדרי  
  .צמצום הסבל וריבוי הטוב בעולם 
  .סגירת חשבונות וסליחה, ויתורים ותיקונים 
  .הותרת מורשת וחותם 

  הקורסמבנה 
  ימי לימוד מרוכזים 4+ מפגשים דו שבועיים  8

  15:00-19:00, ימי שלישי, 12.10.10: פתיחה
  )3,202₪סך הכל (מ "מע+  2,760₪: מחיר
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  )רטריט(סדנאות וסופי שבוע של מדיטציה ועיון 

    יום כיפורים לקראת יום הכיפורים: על התיקון
  נחי אלון  :מורה

  
שתוקדש לעיון בקלקולים בחיי  ,תוהתנסותימעשית , סדנה חדשה
  .בגישה בודהיסטית, ותסייע להם להחליט על תהליך תיקון, המשתתפים

במשפחה : ולעתים כבדים מאדגדולים , קלקולים קטניםבחיי כולנו יש 
שלדים , פתורים- חשבונות בלתיובהם , בצבא בחברה או, בעבודה
אנחנו  .מהעבר שמטילים צל על ההווהמזיקים עוול -מעשי, החמצות  ,בארון

. אינו בר תיקון שהתקלקלמשתוקקים לתיקון אך כבולים באמונה שמה 
 בחינת ,סטיתברוח בודהי ת הקלקוליםתהליך של בחינ הסדנה מציעה

וזיהוי צעדים שעשויים להביא ולו לתיקון , דרכים להבנת תרומתנו לקלקול
  .חלקי

ברמה , אחת בבודהיזם תוכניתלפחות קורס או  הסדנה מיועדת למי שלמד
עדיפות לנרשמים לשנת  ,מספר המשתתפים מוגבל .של קורס מבוא
  .הלימודים הקרובה

  בין הנושאים
  .ותיקון יסה הבודהיסטית של טיהורהצגת התפ 
  .בחירת נושא אישי 
  .זיהוי מה שדורש תיקון, האירועים ניתוח :בקבוצות קטנות ובהדרכה 
  .התהליך המנטלי של חרטה והודאה 
  .בתודעה וברמה המעשית דרכי תיקון 

  הסדנה מבנה
  9:00-17:00, רביעי וחמישי, ימים שני, 13, 15-16.9.10

  דהרמה- בית פסיכו: מקום
תרומה חופשית של (" דאנא"בסיס השתתפות בסדנה היא על : מחיר

  )המשתתפים למורים

  זה אנו שנינו אשר בינינו
  יחסים בינאישיים בפרספקטיבה בודהיסטית

  ר אסתר אליצור"ד :מנחה
  

יחסים . להתפתחות אישית ובינאישיתקשרים בין אישיים הם הזדמנות 
, עם הפצעים –שלנו  "שדים"קרובים מחייבים אותנו להתמודד עם ה

בסדנה זו נתבונן . הצלקות ונטיות התגובה האוטומטיות שלנו בזמן אמת
כמו גם , הנלחצים מעצמם וברגשות ההרסניים המפעילים אותנו' כפתורים'ב

הלמידה בסדנה תשלב  .ההתרחבות וההשראה ההדדית, ברגעי הקירבה
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ביות מהמסורת יכלים מתחום הפסיכותרפיה המערבית עם תובנות והתנסויות מדיטט
וכל זאת באווירה , שיביאו המשתתפים' חומרי החיים'ייעשה שימוש ב. הבודהיסטית

  .בטוחה ומאפשרת
  בין הנושאים

  ?איך לבקש ולהציב גבולות 
  ?לוותר ולהתמסד, איך להתחייב? האם ניתן לאפשר לאהבה לבוא וללכת 
  הבנה ונדיבות לאחר ולעצמי, הקשבה צלולה 
ההורים והחברים כשדה פורה ומאתגר לאימון , הילדים, הקשרים עם בני הזוג 

 .הרוח

  הסדנה מבנה
  )ללא לינה( 8:00-16:00, שישי- ימים חמישי, 11-12.11.10

  דהרמה- פרטים אודות מקום הסדנה יפורסמו באתר פסיכו
  )998₪סך הכל ( מ"מע+ ₪ 860: מחיר

      הבטחון העמוק שבחוסר הוודאות
  יעקב רז' פרופ :מנחה

 
החיים מזמנים באופן בלתי נמנע , לקביעות ולוודאות, למרות הכמיהה העזה לביטחון

מול , לעיתים קרובות. מה קורה וכיצד נכון לנהוג, מצבים שבהם אין לדעת מה יהיה
, לכאורה, וקביעות בדרכים שיבטיחו ביטחון, מצבים שכאלה אנו מנסים לייצר וודאות

במסורות החוכמה הבודהיסטיות התפתחו דרכים אחרות להתמודדות . שלא נופתע שוב
שמתייחסות אליהם לא רק כאל מקורות מצוקה , עם חוסר ביטחון ועם חוסר הוודאות

  .בסדנה זו נתאמן בחוסר וודאות. העמקה ושפע, אלא גם כאל מקורות חוכמה
  מועד הרטריט

  כולל לינה, )שבת- שישי(סוף שבוע 
  דהרמה-באתר פסיכויפורסמו קום ומחיר הרטריט מ, פרטים אודות מועד
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    ?'מהו קול מחיאת כף היד האחת'
  יעקב רז' פרופ :מנחה

  
קואנים הם  .הרטריט יעסוק בפרדוקסים של חיים כפרדוקסים של אימון

מספר סיפור שנראה המורה . אופני אימון מאתגרים שהתפתחו בסין וביפן
או שואל שאלה , או דורש פעולה שנראית בלתי אפשרית, חסר שחר

בעזרת אלה חייב התלמיד להוכיח נוכחות . שנראית חסרת הגיון לחלוטין
וממקום עמוק של הבנה אותנטית של חייו ושל התורה , מיידית, אותנטית

  .קואנים אלה יהוו את מרכז התרגול בריטריט. הבודהיסטית
  הרטריט מבנה

  כולל לינה, )שבת- שישי(סוף שבוע 
  דהרמה-באתר פסיכויפורסמו קום ומחיר הרטריט מ, פרטים אודות מועד

    שפיות לאי של שפיות-מאי
  מנו כץ, ר אסתר אליצור"ד :מנחים

  
 :כגון בעניינים עלינו מטילים המודרניים שהחיים והעומסים הלחצים
 להתנהל עלינו מקשים, ומעמד אתיקה, הורות, יחסים, כסף, הישגיות
  . ושקט נכון באורח
 לשמר זאת ועם, ביעילות לפעול לנו לסייע, הבודהיסטי האימון יכול כיצד

 להיות הנתיבים שמונת בת הדרך יכולה כיצד? ושפיות רווחה של תחושה
  ? הללו הסערות בעין גם למצפן לנו

, חכמה של המידה באמות אלו מעין מעשיות סוגיות יחד נבחן בסדנה
, המשתתפים של החיים מן בסוגיות תיגע הסדנה. לב ותשומת אתיקה
 השוק חיי אל הכרית מן שרכשנו והתובנות האימון את להעביר ותסייע

 קטנות בקבוצות דיונים, המנחים של שיחות בעזרת, זאת. המודרני
  .לצורותיה ומדיטציה

  הסדנה מועד
  שבת- ימים חמישי, 23-25.12.10

  דהרמה- ומחיר הסדנה יפורסמו באתר פסיכופרטים אודות מקום 
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  מרחב הסיוע
, מסגרות אחדות של סיוע וטיפול ברוח הבודהיזם‘ מרחב הסיוע‘מציעה ב דהרמה-פסיכו

העבודה נעשית באחריות מקצועית מלאה . אם בקבוצות טיפוליות ואם בעבודה יחידנית
 .של המטפלים

      קבוצה טיפולית ברוח הבודהיזם
  ונילי קורןצבי להב  :מנחים

  
זו ננסה לזהות את הרגלי התגובה האוטומטית שלנו ואת הסיפורים שיש לנו  תוכניתב

בכדי שנוכל , ננסה להשתחרר מהסיפורים וההרגלים, במידת האפשר. על המציאות
והמשתתפים  תוכנם של המפגשים גמיש. ללמוד לחיות עם המציאות כפי שהיא

המנחים יתייחסו למתרחש בקבוצה . ד לשניולהגיב אח, מוזמנים לשתף מעולמם האישי
  .מתוך זווית ראייה בודהיסטית

  .מותנית בראיון אישי עם המנחים תוכניתהקבלה ל
  תוכניתה מבנה

  פגישות שבועיות
  )7:45-9:15תתכן קבוצה נוספת בימי שני ( 10:15- 8:45, ימי חמישי, 7.10.10: פתיחה
  לחודש ₪ 120: מחיר

      אישי וזוגי –סיוע פרטני 
אנו . יתחת כותרת זו אנו מציעים מסגרת הדומה למסגרת של טיפול אישי או זוג

בכדי שנוכל לבוא למפגשים משוחררים מן הציפייה , ולא טיפול, בוחרים לקרוא לה סיוע
בוגרי הקורסים , הסיוע יינתן על ידי אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי. להביא לשינוי

בהתאם , ר הסיוע ייקבע בהסכמה משותפתהתשלום עבו. דהרמה- למטפלים של פסיכו
  .ליכולתו של הפונה
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  סנגהות
בסנגהה נפגשים  .במדיטציהמונחה מסגרת קבועה לאימון  –סנגהה 

האימון . מתאמנים ותיקם עם מתאמנים חדשים ומתאפשרת למידה הדדית
השבועי בסנגהה כולל מדיטציה ושיח דהרמי בסוגיות שעולות מן האימון 

  .לעולם אין לדעת מה יהיה הנושא, מתוך כך. עצמו
הסנגהות מתקיימות על בסיס שבועי במשך כל עונות השנה ואינן מתחילות 

  .ומסתיימות במועדים כלשהם
  ראשוןיום 

  עודד ארבל: מנחה
  דהרמה- בית פסיכו: מקום
  19:30-21:00: שעות
  שנייום 

  יובל אידו טל: מנחה
  כפר סבא, מרכז פיס לנוער: מקום
  6:30-8:00: שעות

  יום שלישי
  יובל אידו טל: מנחה
  רמת השרון, מרכז גופנפש: מקום
  6:30-8:00: שעות

  יום רביעי
  אלעד לוי: מנחה
  תל אביב, פארק הירקון: מקום
  18:00-19:30: שעות
  מאיה לאוב: מנחה
  ירושלים, 4יד חרוצים , אלמהמרכז : מקום
  19:30-21:00: שעות

  יום שישי
  יובל אידו טל: מנחה
  תל אביב, דהרמה- בית פסיכו: מקום
  6:30-8:00: שעות
  עינב רוזנבליט: מנחה
  ת בנימינה"אזה, בית הפלמנקו: מקום
  6:30-8:00: שעות
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  על המורים
עוסקים בסיוע לזולת וכל אחד  ,רואים את הבודהיזם כדרך חיים  דהרמה-מורי פסיכו

בין המורים ישנם כאלה שהכשרתם המעשית . אישי וייחודימהם עבר מסלול הכשרה 
ואחרים שהכשרתם , והאקדמית היא בלימודי הבודהיזם על מסורותיו השונות

דהרמה - אנו שואפים שההוראה בפסיכו. או ייעוץ המקצועית והאקדמית היא בטיפול
  .כדי להרבות זוויות ראיה וכדי ללמוד מריבוי מסורות, מקצועית- תהיה רב

  אידו טל יובל
. אז אני אנסה, אבל ביקשו כל כך יפה, לכתוב רזומה מביך אותי. קוראים לי יובל. שלום

ומתוכן שש , מתוכן עשר שנים בדרך הזן, אני מתאמן במדיטציה מזה שלוש עשרה שנה
קבוצות לימוד ואימון למטפלים ולתלמידי בודהיזם , שנים אני מנחה קבוצות מדיטציה

  .במרכז הישראלי לרפואת גופנפש ובקמפוס ברושים, דהרמה-פסיכובכלל במכון 
ה 'יענקל. לתואר השני למדתי לימודי דתות. לתואר הראשון למדתי לימודי מזרח אסיה

בודהיסטית - סלע לימדה אותי קליגרפיה זן-תרצה פייטן, בודהיזם-רז לימד אותי זן
  .י אלוןובודהיזם טיבטי למדתי מנזירים מתבודדים בהימאליה ומנח

. שמונה ספרים אחרים אני לא מצליח לגמור. ספר אחד שכתבתי על בודהיזם יצא לאור
, ואם לא אנגן -הימאליה אם אפשר  - קשה לי להעביר שנה בלי לחיות קצת בהרים 

 -  אשחק סנוקר ואחתור בקיאק, אתרגם סוטרות, אכתוב, אצייר, אעשה אהבה, אשיר
  .או שלא. אני בטח אמות

 נחי אלון
שנות שירות צבאי סדיר ובקבע בצנחנים ובבריאות הנפש  14-יי הבוגרים מתחלקים לח

כמטפל וכאדם  )עד היום( שנים 23- ו, שמונה שנים כפסיכולוג קליני עצמאי, ל"בצה
, חיים- כדרך כמיטב יכולתי לחיות אותו אני מנסה, שמקור השראתו הוא הבודהיזם

בעבודת צוות עם  הם היו בדרך כלל, אם היו לי הישגים כלשהם .עם זולתי ולחלוק
פסיכותרפיה ב העוסקים שותף לכתיבת שני ספרים אני, חיים עומרעם  :נפש- חברי

, "פסיכודהרמה" אני שותף להקמתיעקב רז  עם .ומושפעים מהראייה הבודהיסטית
מייקי גינגולד ואנוכי הקמנו  .השפע והחכמה שבבודהיזםחלוק את ל מתוך רצון שנינו

אני מנסה  .אחינו, מתוך אהבה לטיבטים הגולים "ידידי טיבט בישראל - טיב י" יחד את
לאי אי והדההאלימות של גנד-תורת אילעשות בתחום הציבורי מעשים השואבים מ

על , ללא תוצאות מספקות, ונוזף בעצמי, ובשני נכדי אני מאוהב בשתי בנותי. לאמה
אני מבלה עם מצנח הרחיפה  החפשיחלק מזמני . שאינני נמצא איתם כפי שהייתי רוצה

אני חושב ברצינות  שנים עתידי מתחיל להיות מאחורי 66מכיוון שאחרי  .שלי או בדאון
  .קצת פחות קשה יהיה כדי לתרום לכך שעולמנו מה עוד אוכל להספיק לעשות

  ר אסתר אליצור"ד
אמא אישה ו. ברכותיהם וקללותיהם, תלמידה של החיים על כל הפתעותיהם? מי אני

המנסה למצוא איזון נכון בין קשב ופתיחות לב לאחרים היקרים לי ובין קשב ותשומת 
בת להורים שעלו לארץ . סקרנית ואוהבת מפגשים עם אנשים באשר הם. לב לעצמי
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על חיים , שחיו והגשימו עצמם בקיבוץ ושלימדו אותי דבר או שניים, ילה'מצ
  .בעלי טעם ומשמעות

שנה שאוהבת את עבודתה ומחפשת דרכים  30 פסיכולוגית קלינית מזה
. נוספות להעמיק את הבנותיה על המורכבות והמיסתורין של המצב האנושי

מדריכה מוסמכת ומנחה סדנאות הכשרה למטפלים במסגרות שונות ובמגוון 
ספרות ככלי , אמנותיים - יצירתיות ושימוש בכלים מטאפוריים : נושאים כגון

שני . נדר ודיאלוג בין תרבותי'ג, טקסי מעבר, )אגואימ(טיפול זוגי , טיפולי
  .ספרי פרוזה שכתבתי במהלך השנים היו ניסיון נוסף להתוודע אל עצמי

שנה אני מתרגלת מדיטציה במסורת הבודהיסטית ומשלבת  15-מזה כ
למיטב המורים , למדתי ואני חבה תודה עמוקה. אותה בחיי ובעבודתי
כיום אני מלמדת מטפלים את . ב"הבצרפת ובאר, שזכיתי להכיר בארץ

אפשרויות ההעשרה של המסורת הבודהיסטית לחייהם האישיים 
, את ערכה של העצירה, כל פעם מחדש, אני מגלה, עם האימון. והמקצועיים

את הפשטות והקושי של להיות נוכחת . ההקשבה וההתבוננות הצלולה
בת גם לקרוא אני אוה, ובתוך כך. במלואי ולקבל את המציאות כפי שהיא

לכתוב , וכשנחה עלי הרוח, וללכת על הים לבדי בשעת בוקר, ולרקוד, שירה
זו היודעת , זו היכולה הכול לבד, זו השולטת בחייה? ומי אני לא. דבר מה

  .משהו מוחלט וברור
  ר עודד ארבל"ד

א ועוסק בפסיכיאטריה במרכז לבריאות "ת' ס לרפואה באונ"בוגר ביה, רופא
למטפלים של  תוכניתלמדתי ב. ובמסגרת פרטית "שלוותה"הנפש 

במסגרת בית החולים הנחיתי . ס לפסיכותרפיה"ולומד בביה, פסיכודהרמה
בעל חגורה שחורה בקארטה ומנסה . קבוצות מדיטציה למטופלים ולצוות

באחד מזיכרונות הילדות המוקדמים ביותר שלי אני . חליל במבוקבלנגן 
שנה לקחתי על  12- לפני כ. אימי תירגלה מנמנם בשולי אולם המדיטציה בו

ענייני העיקרי בדהרמה . עצמי תרגול קבוע במדיטציה ולמידה תיאורטית
תוך שילוב עקרונות , הוא במציאת דרכים להקלת מצוקה נפשית

שימוש מיומן באמצעים , רוח-תפיסה אינטגרטיבית של גוף, בודהיסטיים
  .להיות תלמיד מודה בכל יום על ההזדמנות. קשב –ומעל לכל 

  תומר בן דוד
ולומד , גאר- השנה האחרונות תלמיד השיטה הונג 26-ב. פו-מורה לקונג
פו כדי להעביר סדנאות - משתמש בקונג. מדריך קבוצות ויחידים. בארץ ובסין

היוצאת " אמת"ובראיית ה, תנועה המסייעות בפיתוח המודעות שלנו לעצמנו
בודה עם אנשים בעלי צרכים בעל ניסיון עשיר בע. מן הגוף ומן הנפש

מבעלי . שיקומי ייחודי-מרכז טיפולי, "כפר איזון"נפש ב- מטפל גוף. מיוחדים
סדנאות ונופשים לחברות , חברה להפקת אירועים, "קיסריה- אורין"חברת 
  .וארגונים
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  נורית ברמן
בוגרת בהצטיינות של פקולטאות תסכול שונות שכל   ,שנים 56תלמידת החיים מזה 

ים בוגרת לא בהצטיינות של החוג, עסקי חדש, י ליצור פיתרון מקצועיאיפשרה לאחת 
עשיתי דרך ארוכה של חיפוש עצמי מקצועי באופן  ...לספרות כללית ועבודה סוציאלית

שנה  20לפני . כל זאת כדי שאוכל לקצר את הדרך ולייעל אותה עבור אחרים ,עצמאי
ליווי תהליכי שינוי בארגונים , יוס מנהליםהעוסקת באיתור וג "קבוצת עמדה"הקמתי את 

במהלך השנים הללו ליוויתי אלפי מנהלים ועובדים בתהליך חידוד  .וליווי מעברי קריירה
מאמינה . מאמינה שקריירה יכולה להפוך למסע מימוש רוחני .פוקוס אישי ומימושו של

. ההתפתחותמנזר שבו ניתן לעשות את מסע \יכולים להיות מקדש  שארגונים מודעים
 –מקדישה יום בשבוע לעבודת הקודש האמיתית  2- וסבתא ל 4-אמא ל
משחקת עם צבעים  ,יוצרת בכתיבה ,מצליחה לעיתים לתרגל מדיטציה .משפחה

  . שאותם אני מורחת על בד או נייר
  מאיה לאוב

D.B. ,בתקופות בטלה גדולות . עיסוק- מתמחה בריפוי באי, בטלנית דהרמה בדימוס
פילוסופיה ומדיטציה , פסיכולוגיה. אז יש לי תואר ראשון בפילוסופיה: יבעיקר למדת

בדארמסלה השכמתי . ומעט בנפאל, בודהיסטית למדתי במשך שלוש שנים בהודו
צ העפלתי "אחה, אשר במורד ההר, בבקרים לשיעורי פילוסופיה בספרייה הטיבטית

מון קורסים חוץ מזה השתתפתי בה. ס הדיאלקטי"במעלה ההר לשיעורים בביה
כשחזרתי לארץ . בהודו ובארץ, אינטנסיביים יותר ופחות מכל מיני זרמים של הבודהיזם

חשוב לי להביא את המדיטציה לכמה . התחלתי להתאמן בזן בסנגהה של יובל אידו טל
וקבוצת מדיטציה , לכן הקמתי קבוצת מדיטציה בכלא, שיותר רבדים של החיים בחברה

בפסיכודהרמה !). כן זה מבלבל. (י גם בלימודי פסיכודרמהכמו כן פצחת. בבית אבות
ועל כך , וקורסים עם קאדר המורים הנהדר הזה, נפלה בחלקי ההזמנות ללוות שיעורים

  .תודה עמוקה מלווה אותי
  צבי להב

  .אב לארבעה ילדים, 1956יליד , פסיכולוג קליני
. 1990ינית בשנת ואת ההתמחות הקל, 1987סיימתי את לימודי התואר השני בשנת 

ולעבוד בצורה , ואני מנסה בעבודתי לשלב ביניהן, התנסיתי במגוון של גישות טיפוליות
, אני משלב בעבודתי גם שימוש בהיפנוזה. ממוקדת לקראת פתרון בעיותיו של המטופל

התרגום של החשיבה הבודהיסטית לכלים . גם שימוש במדיטציה, ובשנים האחרונות
וכחלק ממאמץ זה יזמתי והנחיתי קבוצה , סיק אותי במידה רבהטיפוליים מעשיים מע

  .טיפולית באורינטציה בודהיסטית
אני מאמין שהדרך היחידה לחיות את החיים הללו מתוך שמחה כרוכה בקבלה מלאה 

אני מאמין שהתפקיד שלי הוא לשכלל את . וביכולת להתמקד בכאן ועכשיו, של העצמי
. לעזור לאחרים לשכלל את היכולות הללו אצלם, ובמידת האפשר, היכולות הללו אצלי

הייתי רוצה לתרום , בנוסף. דהרמה- במסגרת זו אני רואה את העבודה שלי בפסיכו
. את חוסר התוחלת של השימוש בכוח, לכינונה של חברה שבה כל אחד מבין באמת

  .ודאני מאד אוהב לרק –וחוץ מזה 
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  אלעד לוי
נמצא מזה שמונה . משוטט ברחבי הלוגיקה הבודהיסטית ונמשך לדרך הזן

' אה באונלאחר לימודי המאסטר בפילוסופיה והתנסות בהור. שנים בדרך
כיום נמצא במהלך הכשרתו הקלינית . המשיך לטיפול בילדים, א"ת

   .במאסטר לעבודה סוציאלית
  אלון מרק

אומן לחימה . לומד ומתרגל זן עם יענקלה רז. א"ת' דוקטורנט באונ
. וחוקר את המקורות הרוחניים של אומנויות הלחימה) קראטה(בהתהוות 

י 'צ- ציה בקורס להכשרת מורי טאימלמד פילוסופיה של מזרח אסיה ומדיט
  ."דו-קראטה"בוינגייט ובבית הספר 

  ר אורה סתר"ד
בנושאים של התנהגות ארגונית מרצה מזה שנים רבות אני , מורה בנשמה
ובמוסדות אקדמיים , א"בפקולטה לניהול באוניברסיטת תוייעוץ ארגוני 

 הכשרתהמרכז ל ,מית של להבל ומנהלת אקד"מנככיהנתי כ. נוספים
סיימתי את , בנוסף לתואר שני ושלישי בניהול. א"ת תמנהלים באוניברסיט

 עסקתישנים  הרבה. בבודהיזם ותרבויות מזרח אסיה שני תוארללימודים ה
 והייתי, בייעוץ ובפיתוח ארגוני למנהלים בכירים וארגונים במשק הישראלי

לגתי לא די. שקידמה את נושא ניהול הידע בארץ" ניהולים"שותפה בחברת 
חברה להוצאה לאור כאשר הקמתי וניהלתי , אפ- גם על עולם הסטרט
מלמדת וחוקרת את נושא , מתאמנתכיום אני . באמצעות האינטרנט

מכהנת כדירקטורית בחברות  ,תוך דגש על הבודהיזם, הרוחניות והניהול
ובניהול , ועוסקת כיועצת ומנחה של יועצים ארגוניים, ציבוריות ובעמותות

, בשארית הזמן שאין לי. ל"בתחום ההדרכה הניהולית בארץ ובחו פרויקטים
  .שני נכדימילדי ו תארבעמ משתאהוכותבת , מצלמת, מציירת אני
  ר סטיבן פולדר"ד

מתרגל , מבכירי מורי הויפאסאנה בישראל. חוקר וסופר, מנחה, מורה
עוסק בחיבור . שנה 25מדיטציות בודהיסטיות ולומד את הדהרמה מזה 

עוסק . שבין בודהיזם ויהדות ובקשר שבין מדיטציות תובנה וחיי היומיום
ספרים בנושא  12וידוע כמחברם של , המרפא צמחיבמחקר רפואי בתחום 

ממייסדי עמותת . פעיל שלום ואיכות הסביבה. ורפואה משלימהצמחי מרפא 
העוסקות שתיהן בתפיסה הבודהיסטית , תובנה ועמותת שביל הזהב

  .ה בחברהומוייש
  נילי קורן

בעבודה  .B.Aבעלת תואר  .פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות מוסמכת
בעבודה סוציאלית בדגש על  .M.Aסוציאלית מאוניברסיטת ירושלים ותואר 

עובדת במרכז בריאות הנפש . סטיות חברתיות מאוניברסיטת קליפורניה
שנים את הדהרמה  9מתרגלת מזה . בראשון לציון ובקליניקה פרטית
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קרימינולוגית , עובדת סוציאלית סוציולוגית –מגלגולי בעולם הזה . במסגרות שונות
, "הקוטפים פרחים ממגדיר הצמחים"אנשים  היינו, עבדתי ועובדת עם אסירים. קלינית

מטפלים ועובדת עם  תמדריכ .יות ובכולם נוכחתי בטבע הבודההעם התמכרויות ואלימו
  .משפחתי וקבוצתי, זוגי, פרטני –נוער ומבוגרים 

  רחל קפלן
בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ובוגרת החוג ללימודי פילוסופיה , פסיכולוגית

רמת חן עם ילדים  לבריאות הנפשעובדת כפסיכולוגית במרכז . אביב-באוניברסיטת תל
שמשה כפסיכולוגית ילדים ומבוגרים בבית החולים . מבוגרים וקבוצות, בגיל הרך

. אונקולוגיה והסמכות ההורית, שיקום, בתחומים של התפתחות הילד" שניידר"לילדים 
אביב - סיטת תלובעבר שימשה כמרצה באוניבר" אוניברסיטה הפתוחה"מרצה ב

. תלמידת הבודהיזם בחיי היומיום ובאקדמיה. ובפרויקטים חינוכיים במגזרים שונים
". דהרמה-פסיכו"רכזת פדגוגית ומנחת קבוצות ב. בעלת ניסיון בפסיכולוגיה תעסוקתית

  .טיילת מושבעת בארץ ובעולם
  עינב רוזנבליט

קת במחקר על הזיקה עוס, דוקטורנטית בפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב
אביב -בעלת תואר שני מהתוכנית הבינתחומית לאומנויות בתל. בין מחול וזן בודהיזם

עינב מתרגלת מדיטציה בודהיסטית . ותואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בירושלים
  .מורה מוסמכת ובעלת ניסיון הוראה עשיר, שנה באורח אינטנסיבי 11-כ

  יעקב רז' פרופ
נולדתי וגדלתי בדרום תל אביב של הסלוניקאים וחלקתי את חיי הבוגרים בין טוקיו ותל 

, )פלחה ומטעים(חקלאי , )ז'קלאסי וג(פסנתרן  –ניסיתי כוחי בקריירות שונות . אביב
בורמה ובעיקר , ויאטנם, הודו(נזיר במנזר זן וטייל מתמיד בהרי אסיה , במאי תיאטרון

. ובעיקר אבא של יוני –ג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה מזה שנים מרצה בחו). יפן
הדהרמה היא חלק . שירים והרבה הגיגים שערכם מפוקפק, ספרים, כתבתי מאמרים

נחת -אזורי חיים שיש בהם סיכוי לאי –ממני ואני מנסה להביא מטובה לעולם הממשי 
סביבה והדיאלוג  ,עסקים, הורות, משפחה, בית, או הרסנית כמו עבודה, גדולה, קטנה
מורה לי את הדהרמה , שינה ומשנה את חיי, ילד נצחי ומיוחד, יוני. ערבי- היהודי

בעזרתה . בעזרתו אני מבין את הדהרמה. את הממדים הנדיבים של הקיום, האמיתית
  .אני מבין אותו
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  *נהלי הרשמה ומידע כללי
  רישום וקבלה

לא תשלום או על לרבות פעילויות ל, להרשם מראש לכל הפעילויות נא 
לקורסים שנתיים ₪ 180 בסך דמי רישום לתלמדים חדשים .בסיס דאנא

  .לשאר הפעילויות₪ 50-ו
 .והקורסים הקבלה מותנית בראיון אישיבחלק מהתוכנית  
 .03-7440998/9למידע והרשמה  

  מדיניות הנחות
  .םבני משפחה ומתמחי, סטודנטים, לגימלאים 10% 
  .)לא כולל תוכניות שנתיות(דהרמה -פסיכולתלמידים חוזרים של  5% 
 .אין כפל הנחות 

 מדיניות ביטולים
  :פה- בכתב ובעל העבירו הודעה אנא, של ביטול במקרה

  .03-7440999: ובטלפון info@pdharma.co.il :מיילב
  :תוכניות וקורסים שנתיים

דמי חיוב ב –ימי עבודה לפני תחילת הלימודים  30ביטול השתתפות עד  
 .300₪ של ביטול

 חיוב –ביטול השתתפות במהלך החודש הראשון מתחילת הלימודים  
 .ממחיר הקורס 20%בדמי ביטול של 

 ).אין כל זיכוי(חיוב במלוא מחיר הקורס  –ביטול לאחר החודש הראשון  
  :כל שאר הפעילויות

חיוב בדמי  –ימי עבודה לפני תחילת הפעילות  5ביטול השתתפות עד  
 .120₪ביטול של 

חיוב במלוא מחיר הפעילות  –טול השתתפות לאחר תחילת הפעילות בי 
 ).אין כל זיכוי(
בפעילויות הכוללות לינה תחול מדיניות ביטולים שונה כתלות במקום בו  

 .יקים יימסרו במועד ההרשמהמדויפרטים . נערכת הפעילות
בכל , דהרמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל פעילויות ולשנות אותן-פסיכו
 .לרבות שינוי בזהות המורים, שהוא אופן

  מידע שוטף
  :אלינואותך להצטרף אנו מזמינים 

, הידיעון שלנו נשלח אחת לשבועיים והוא כולל מידע שוטף על התכניות 
לידיעון  הצטרפותל. מאמרים ושיחות דהרמה של המורים ושל תלמידים

 info@pdharma.co.il-ל מיילי /שלח
 פסיכודהרמה: דהרמה בפייסבוק-פסיכו 
 www.pdharma.co.il: דהרמה- אתר פסיכו 
 pdharma.wordpress.com: דהרמה- הבלוג של פסיכו 

 .דהרמה-התנאים המחייבים הם אלו המפורטים באתר פסיכו* 



  

 03-7440999: והרשמהייעוץ , למידע
info@pdharma.co.il | www.pdharma.co.il 


