
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "דהרמה אחת –שבילים רבים " סדרת מפגשי

 

 הריויצריות בודהיזם יצ
 

 1016 יוניב 17, יום שישי
 

 (0:30-התכנסות ב) 13:30-10:00
 

 אביב-תל, 140דרך נמיר , 70אודיטוריום , סמינר הקיבוציםב
 

 

        ערן הרפז, ענת צחור, לילה קמחי, ר איתי אהרה"ד, יעקב רז' פרופ :משתתפים

 ואבי פאר אילן לוטנברג: יםמנח

 י כאן/להרשמה לחץ
 

* * * 

. ידי יצריו ודחפיו-אינו מונע יותר על, הדרךזה שהגשים את , "השקט החכם", בבודהיזם

והתעתוע שמניעות את  הסלידה, תאווהמתורגמת ככיבוי אש ה, שהיא הגשמת הדרך, נירוואנה

 .מעגל הסבל הקיומי האנושי –גלגל הסמסארה 

כיצד ניתן לחיות חיים מלאים שאין  –התיאורים הללו עלולים להשאיר אותנו תוהים ומבולבלים 

מה ? לאהוב, ליצור, להתפתח, עלינו לדכא את הדחף ללמוד האם? בהם מקום ליצריות שלנו

, עלינו להתעלם גם מהדחף לשים קץ לסבלנואם ה? הסבל ביצירה שלנוהכאב ושל ם מקומ

 ? מהכמיהה לחירות

 ?מה מציעה לנו הדהרמה בתשובה לשאלות האלו

  . המפגש שלפנינו יעסוק בהיבטים השונים של הסוגיות הללו

 
 

 ה/נשמח אם תיידעו גם את חבריכם או כל מי שהנושא עשוי לעניין אותו
 

 י כאן/להרשמה לחץ
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מנקודות המבט של  הינה סדרת מפגשים העוסקת בנושאים שונים, "דהרמה אחת -שבילים רבים "
פאנל של מורים נציגי , מדיטציה מודרך כל מפגש כולל תרגול. המסורות השונות בדרך הבודהיסטית

 .ותשובות ופרק זמן לשאלות, המסורות השונות
 

 . ₪ 05 :ות המפגשעל
 
להפקת כתב העת וספרי דהרמה , לאחזקת ולתפעול האתר, המפגש לכיסוי הוצאותהסכום מיועד  -

                               ".                                בודהיזם בישראל"ולכל הוצאות התפעול השוטפות של 
  (.הדאנ) .לבה כנדיבותבסיום המפגש תינתן אפשרות לתרום למורים  -
 .לבוא ולשלם כפי יכולתובלב פתוח מוזמן , שידו אינה משגת לשלם סכום זה מי -
 
 
 :ל המשתתפיםע
 

 יעקב רז
אוניברסיטת תל אביב ומחברם של , פרופסור ללימודי יפן וזן בודהיזם בחוג ללימוד מזרח אסיה

ל במשותף עם הפסיכולוג נחי אלון הקים ומנה. ספרים ומאמרים רבים בנושא בודהיזם וזן בודהיזם
שותף בפעילויות רבות לקידום . מרכז לאימון וליישום הדהרמה בחיי היומיום -' פסיכודהרמה'את 

   .הידברות וסובלנות בחברה הישראלית

 
 איתי אהרה

כתב את עבודת   ."ההודית אלים ואלות במיתולוגיה"מחבר הספר . מרצה לפילוסופיה והגות הודו
בכתבי שפינוזה  בפילוסופיה כפרקטיקה טרנספורמטיבית על בסיס קריאה השוואתיתהדוקטורט 

 .ונה'ונאגארג
 

 לילה קמחי
שהתה תקופות ארוכות . ב"ישראל וארה, אירופה, לומדת ומתרגלת באסיה. מורה לויפאסנה ודהרמה

. באלסקרראמש , שניות-ועם המורה ההודי שלימד במסורת האי, במנזרים ובמרכזי מדיטציה, במזרח
סדנאות , מנחה ריטריטים. ל"נפש ובמסגרות נוספות בארץ ובחו-מרכז גוף, מלמדת בעמותת תובנה

, שמה דגש על גישה פתוחה ורחבה. מדיטציה וקבוצות קבועות ומלווה אנשים בהנחיה אישית
 .המעודדת סקרנות ויצירתיות בחקירת העומק של חיינו

 
 ענת צחור

בו היא , בית הספר ללימודי יוגה ודהארמה -את מרכז יוגה סטודיו ייסדה . מורה ליוגה ומדיטציה
מתרגלת מדיטציות בודהיסטיות וחוקרת תפיסות מזרחיות העוסקות בחקר הגוף והתודעה . מלמדת
מעבירה מפגשי דהרמה , עיקר התרגול והלימוד שלה נשען על מסורת הויפאסאנה. שנה 05-מזה כ

 .זו ומנחה קבוצות מדיטציה על פי מסורת
 

 ערן הרפז
עוסק במדיטציה ולימודים בודהיסטיים . נפשיים-ומלווה תהליכי התפתחות רוחניים, מורה למדיטציה

חי . במהלכן עשה תקופות ארוכות בדממה במנזרים ומרכזי מדיטציה ברחבי העולם, שנים 05-מזה כ
 .ושלושת ילדיהם ביישוב כליל שבגליל המערבי, עם אשתו

 
  
 
 
 

ולכן אנו מבקשים להירשם מראש , מספר המקומות מוגבלי האולם שעומד לרשותנו עקב אילוצ
 ."בודהיזם בישראל" באתר

 
 י כאן/להרשמה לחץ

 
 

ני להיות  בו לכל אורכו ולא לעזוב  לפ, מתבקש להגיע בזמן ובפניות מלאהלמפגש מי שנרשם 
  .סיומו

 
 ,תודה

 
 "בודהיזם בישראל"צוות 
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