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21- ה האמב ירשפאה לע
םישדח םילדומ תארקל
רנרב ךורבורהינג הנד ידי לע החתופש השיג

 ,'תולגתהל שקבמה' לש הדימלו רקחמל הביבס איהשיה תפש לע
-תודקמתהה תרות יבא ,ןילדנ'ג ןי'גוי ףוסוליפה לש וחורב

Focusing

 תא תושקבמה תופש שולשמ שדח ריבחת תרצוישיה תפש לע
 הדשמ םילכוןילדנ'ג לש היפוסוליפה ,תידוהיה דוסה תפש :'רתויה'

.תונמואה

 ;וב הנומטה המכוחה תא ליעפהל םדאלהנמזה איהשיה תפש לע
 התרטמ .וייח תוסנתהב יחה עדיה םעו ויתורצוא םע שגפיהל
 תא ביחרהל ךכבו "הווהתמ שי"כ ומצע תנבה תא םדאל רשפאל
.ולש תימינפה םדאה תנומת

 עוריאל העיגמ רתוי הבר תובכרומ ,רתוי ןיבמ םדאש לככ“
 הריקח יביתנו תונויער רתוי ועיפויו ..ןבוי שדח והשמ …אבה
 .״םישדח
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החיתפ ירבד

.שיהתפשה לע ןוכמ לש םיסרוקה ןועידיל םיאבה םיכורב
 םיעצומה הדימלהו תוחתפתהה תויורשפא לע עדימ ואצמת ןועידיב
.2021 ויתסה רטסמס ךלהמב
 קלחכ ,הנשה םג חתפיהל םיכישממ םישדח םיסרוק ונתחמשל
 ,תוחנמ ,םידימלת םע היח היצקארטניאב תאצמנה תכרעממ
.הריציל תופתושו םירומ
 ונתדותו םלועב תכרובמ העונת רוציל רשפאמ תואיבמ ןהש רשועה
.ןהל הנותנ
 הווהי רבדהש הליפת ךותמ עסמל ףרטצהל םכתא םינימזמ ונא
 תוכרעמב ,םלועב ונלש תולהנתהב ,םכייחב תיתועמשמ המורת
…האירבב ,ונלש םיסחיה
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םירצויה לע
 םעטמ תודקמתהל הריכב החנמ :רהינג הנד
 תדמלמ .קרוי-וינב ימואלניבה ןוכמה
 ירומ לש רוד הרישכה ,הנש15 תודקמתה
 רתיה ןיב המיקהו ץראה יבחרב תודקמתה
 זכרמב תודקמתהל תיתנש-ודה תינכותה תא
 ,ןועבטב בוליש זכרמב ,ןורשה תמרב שפנ ףוג
 הליבומ .דועו הניפ שארבהדווהמת זכרמב
 ץראב תודקמתהה לש היפוסוליפה ידומיל תא
 הצקל רבעמ הבישח׳TAE יסרוק תדמלמו

 ,ןוינכטב הרוטקטיכראל הטלוקפב ׳העידיה
דעוב םינש שולש הנהיכ.יח לת תללכמב
 The תודקמתהל ןוכמה לש להנמה

International Focusing Institute-TIFI

 ,תונברל ךמסומו ימוחת בר ןמא :רנרב ךורב
 ידסייממו ,'וגיטרו' תוברתה תדבעמ תא להינ
 תונמאה רפכב םיגחה תליהק ישארו

- הבהא לש תרגיא׳ רפסה רבחמ .יגולוקאה
 םינוש שרדמ יתבב הרומו ׳ללפתמ לש ונמוימ
 תידוהיה דוסה תפש תא דמלמ .ל"וחבו ץראב
 דמלמו רקוח ,הנש20 מ הלעמל ךשמב
 ךורב .הליפתה תונמא תא תובר םינש ךשמב
 ןוכמה םעטמ תודקמתה החנמכ ךמסומ
 דחי .TIFI- קרוי-וינב תודקמתהל ימואלניבה
 לע הבישחה תצובקמ קלח וניה ךורב הנד םע
TIFI בTAE ה
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בחר טבמב תודקמתה
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בחר טבמב תודקמתה לע
We think more than we can say.
We feel more than we can think.
We live more than we can feel.
And there is so much more still .... .

.רמול םילוכי ונאש יפכמ רתוי םיבשוח ונא
.בושחל םילוכי ונאש יפכמ רתוי םישח ונא
.שוחל םילוכי ונאש יפכמ רתוי םייח ונא
.....רתוי רועיש ןיאל שי ןיידעו

Eugene Gendlin (1926-2017)
ןילדנ’ג ןי׳גוי גולוכיספהו ףוסוליפה ידי לע חתופ תודקמתהה תשיג
 .20-ה האמה לש היינשה תיצחמב וגקיש תטיסרבינואמ
 היפוסוליפה-implicit ה לש היפוסוליפה ךותמ תעבונ תודקמתהה
 תועמשמעיבנמו יח ןמזב ובו- ןיידע גשמומו חסונמ םרטש המ לש
 :ןוכמב תודמלנה תויזכרמתוקיטקרפ יתש חתיפןילדנ׳ג .תבכרומ
- העידיה הצקל רבעמ הבישחו-Focusing- תודקמתה

Thinking At the Edge

 תודקמתהב .הבש תילקידרה תונידעב אוה תודקמתהה לש דוחייה
 הז דעצ .אבה שקבתמה דעצל החותפ הרוצב בישקהל םידמול ונא
 רבעמ דימת ,עיתפמ דימת אוה ,שארמ סופתל רשפאש והשמ וניא
 העונתל םיפסונ םידבר םיפיסומ ונא ’שיה תפשלע’ב .יגולל
 תודקמתהה תא םידמלמו ,וייח תא הל שידקהןילדנ’גש תישונאה
.האירבו הריצי לש ךילהתכו םייח ךרדכ םג

 םיליבומ הכמסהה תינכותו ,תודקמתהל ס״היבב םידומילה
 וינב תודקמתהל ימואלניבה ןוכמה םעטמ החנמ תדועת תקנעהל
.קרוי
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 בחר טבמב תודקמתה- סיסב סרוק
רנרב ךורבורהינג הנד :םיחנמ

 הליחתב הווהתמה ןחבומ אל רשועל הבשקה איה תודקמתה
 השוחתל הבשקהו בל תמושת .תשגרומ תינפוג השוחתכ
 קומע יוניש םיללוחמ ,הפשב הל יוטיב ןתמו וזה תשגרומה
 יחה ףוגה לש תלוכיה .ונייח יבצמ תא םיווח ונא וב ןפואבו ונתנבהב
 הבושת ונל ןיאש תבכרומ תישונא הלאשל הבושת תולעהל“
 תרשפאמה תישעמ תורשפא אלא יטרואית רואית קר הניא ”…הילע
 הפשב םייח תויצאוטיסו תובשחמ ,תושגר ,תושוחת שדוחמ חוסינ
.תישיא-תיטרפ

 לגרתנ ,השיגה לש םיננוכמ םיטסקטל ףשחנ סרוקה ךלהמב
 דדוענו- שגפמלו שגפמ ןיבו םישגפמה ךלהמב- תוגוזב תודקמתה
 תשוחתל תושיגרהו ,הבשקהה תלוכי לש הנידעה ןתוחתפתה תא
 ימניד רוציכ חתפתהל ונבש םדאה תומדל רשפאנ .הפשהוהייווחה
 תקיידמה הפשב שדחה תא חסנמו ,תולגתהל שקבמל בישקמה
 תחאו דחא לכב ןומטההייווחה רשוע ךותמ ,ךכב .המצע תא
 םדא ,׳ןכות אללינא׳כ תויחל םדאה תורשפא תא חתפנ ,ונתיאמ
 תא שממלו רוציל ,רוציל ישפוחו ,תדבורמ תואיצמ הווחה
.ונלש ישונאה לאיצנטופה

תודקמתהב הכמסהה לולסמב סיסב סרוקכ רכומ סרוקה+

16:00-19:00 ינש ימיב םישגפמ12
םוזב םישגפמ10
ץראה זכרמב הדובע תואנדס2
11.10.21 :הלחתה דעומ
ח”ש1,900 :תולע

המשרהל
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העידיה הצקב הבישח
Thinking At the Edge

 ,רנרב ךורב ,רהינג הנד :םיחנמ
ספנרפ תירוא :הוולמ החנמ

?יב זונגה ידוחייה עדיה תא חסנלו זעהל יתלוכי ול הרוק היה המ§
?העידיה הצקל רבעמ םיבשוח ךיא§
טקייורפ ךותב םדקתהל ידכ םישדח הבישח ידעצברזעהל ךיא§

?טירסת ,רקחמ ,יתריצי
?ילשמ העידי חתפל םשמו ,ילש תויחמומה הדש תא רוקחל לכוא ךיא§

Thinking At the Edge (TAE)ףוסוליפה חתיפש תידוחיי הקיטקרפ הניה 
 םדאה תא הנימזמ וז הקיטקרפ .תודקמתהה יבא ,ןילדנ'ג ןי'גוי גולוכיספהו
 ידוחיי עדי תרמתה ידי לע ,וייח תויחמומל עגונב תיתריצי קמוע תעונתל
 .ליעפ עדיל עלבומ

 העידי לש השוחתמ עונל דציכ דעצ רחא דעצ ,ידותמ ןפואב תדמלמ השיגה
 תחסונמ העידי לא- םילבוקמה םיגשומב חוסינל תנתינ אלש- תיתועמשמ
 אל ןיידע ךא ׳רמאהלשקבמ׳ש והשמ לא תנווכמ איה .םישדח םיגשומב
.ותוא אטבלו חותפל ונחלצה

 אל ונחנא ללכ ךרדבש םידברב םיעגונ ונחנא העידיה הצקב םיבשוחשכ״
 ,תימינפ העידיו הנבה לש םיקמוע ולא ;םיבשוח ונאשכ םתיא עגמב םיאצמנ

 ךא םהב ונשח םיתיעל .םתוא ונחסינ םרטו טבמה תא םהילא ונינפה אלש
 וא ,ונלש םוחתב תולבוקמה הבישחה תורוצל ומיאתה אל םה יכ םתוא ונאכיד
 םוקמל ,עודי אלה םוקמל ,הזה םוקמלאקודו .םהב תעגל ךיא ונעדי אל טושפ
 תמושת תא םינפמ ונחנא ,םילימ ןיידע ול ונאצמ אל ךא בר לאיצנטופ וב שיש
 תונבה ונממ םיחסנמ ,םישדח םיגשומב ונממ םיבשוח .ונממ םיבשוחו בלה
 ונחנא ימ םגו םישוע ונחנאש המ תא םג רתויו רתוי םיניבמ ךכו תושדח
 .״תמאב

רהינג הנד

 אוה רשאב םדא לכו תויאמדקא ,םינמא ,תורקוח ,םירצויל דעוימ סרוקה
.םהל ידוחייה ׳יחההצק׳ה תא םלועה לא איבהל טהלה םהב םייקש
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םוזב יח סרוק- םייעובש םישגפמ14
.16:00-19:00 יעיבר ימי

סרוקה לש םיליבומה םיחנמה םע דחא ישיא שגפמ +
הוולמה החנמה םע הכימת ישגפמ +
זכרמה רוזאב יזיפ ןפואב םייקתי סרוקה לש םויסה שגפמ +

6.10.21 :הלחתה דעומ
ח”ש2,500 :סרוקה תולע

תודקמתהב הכמסהה לולסמב סיסב סרוקכ רכומ סרוקה +

המשרהל

ספנרפ תירוא
 רקח םוחתב ךוניחב טרוטקוד תלעב
 תרקוחו הצרמכ הדבע .הדימל יכילהת
 תטיסרבינואו ביבא-לת תטיסרבינואב
 תדמול ,תודקמתהב תכמסומ .ןוירוג-ןב
 .ןילדנ'ג לש היפוסוליפב הקימעמו

 תעונתמ הדימל" תשיג תא תחתפמ
 ןיב םירוביח תריצי התוהמש "םייחה
 ןיבלןילדנ'ג לש םייפוסוליפה ויתונויער
.ךוניחהו הדימלה הדש
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האירב ,תולגתה ,תודקמתה
םייחה תפשו הפשבש םייחה לע
רנרב ךורב ,רהינג הנד ,רגנ הידפ :םיחנמ

 הליחתמ םייח תיגרנא ,םלענה הרוקמל תרבחתמ הפשהשכ
בישקמה םדאהו רבדמה םדאה םג ךכו ...הנתשמ הפשה ,םורזל

 תא תארוב איה וב ןפואלו הפשה יקמעמל עסמל ךתוא םינימזמ ונא
 ןיב תרושקתכ תדקפתמ קר אלו הווהתמ הפשה וב םוקמל .ונייח
.תישיא

 תווצק"ל תושיגר לגרתנ ,הפשה תווהתה אלפ תא רשפאל ידכ
 בחרמב השעי לוגרתה.תדלונ איה ונממ ׳םלענ׳לו הלש "םיחותפה
 םייחה ןויסינב ןומא ךותמ ,תדמתמ האירב רשפאמה ,בושק
.וייחב דלוויהל םישקבמה םישדחה םיפוריצבו דחא לכ לש ידוחייה

 תסיפתו םילכה ,םיכרדה ןיב :תופש שגפמ לע ססובמ סרוקה
 התמכוח ןיבל ,ןילדנ'ג ןי'גוי גולוכיספהו ףוסוליפה חתיפש הפשה
 םלענה םע הפשה יסחיב תובר תקסועש ,תידוהיה דוסה תרות לש
 תפשל שדח קמוע תתל רשפאמה םיטבמ שגפמ והז .םייחבש
.הב תללוחתמה תושחרתהלו תודקמתהה

.תודקמתהה תשיג לש םילכהו הדובעה יכרד ודמלי סרוקב
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םישגפמ12- בלושמ סרוק
 ,10:00-14:00 תועשה ןיב )םילשורי רוזאב( םייזיפ םישגפמ
3.5 ;5.4 ;8.3 ;8.2 ;11.1 ;30.11 ;2.11 :םיכיראתב
 ;16.11 :םיכיראתב17:00-20:00 תועשה ןיב םוזב םייח םישגפמ

14.12; 4.1; 25.1; 1.3; 22.3; 26.4

2.11.21 :הלחתה דעומ
.ח"ש2,800 :תולע
.ח“ש2,500 :30.9 דע םימשרנל

תודקמתהב הכמסהה לולסמב סיסב סרוקכ רכומ סרוקה +

המשרהל

רגנ הידפ
20כ הזמ לאינתע תבישיב הרומ-בר
 קסוע .םיפסונ שרדמ יתבבו ,הנש
 תרותבש םייחה יזרל הבושק הארוהב
 הוולמ .דחי רתסנהו הכלהה הלגנה
 ,ץראה יבחרב תורובח תשר ליבומו

 ללכב דוסה תרות דומילב תוקסועה
 לפטמו קסוע .טרפב י"ראה תרותו

.תינפיו תיניס האופרב
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- הכמסה ידומיל
בחר טבמב תודקמתה
 תודקמתהב ימואלניבה ןוכמה םעטמ הכמסה תדועת תלבק םשלתינכות
TIFI- קרוי-וינב
 קמועל ריכהל בחרה להקל רשפאל הרטמל ומצעל םש שיה תפש לע ןוכמ
 תויפוסוליפה תוברלןילדנ’ג .ט.י גולוכיספהו ףוסוליפה לש ותשיג תא
 תא שדחמ אורבלו ,תולגל ונתוא תונימזמה- הנממ תועבונהתוקיטקרפהו

.ישונאה

 יכילהתב ןוכמה יחנממ ישיא יווילל םיכוז םידומילה תינכותב םיפתתשמה
 ,םלועב הלועפהו הבשקהה תלוכי סוסיבב ,תודקמתהה ביתנב תוחתפתהה
 תא ומשיי וכרד יתריציטקייורפ חותיפב הכימתבו ,implicit-ה לדוממ םיעבונה
.ירוביצה בחרמב תודקמתהה

 תוינכותמ איה שיה תפש לע ןוכמ לש הכמסההתינכות :םידומילה ךשמ
 ,ירלודומ ןפואב היונב תינכותה .םלועב תופיקמהו תוקימעמה הכמסהה
.ת.דקמתמה לש ישיאה בצקה תא םימאותה תוחתפתהו הדימל תרשפאמה
.םייתנשכ אוה הכמסהה תושירד תמלשהל ץלמומה ילמינימה םידומילה ךשמ

:םיסרוק5– הכמסהה תושירד
 / בחר טבמב תודקמתה :םיאבה םיסרוקהמ דחא- סיסב סרוק1.

 האירב ,תולגתה ,תודקמתה
21.2.22  הלחתה ךיראת– השעמה תמכוח :הקמעה תודקמתה2.
 ףסונ עדימל– דחא לע דחא :תודקמתהב תוחמתה3.
ףסונ עדימל-ןילדנ׳ג לש היפוסוליפה תודוסי4.
ףסונ עדימל-TAE העידיה הצקב הבישח5.

 םילוכי ,םירחא םירומ םע תודקמתה יסרוק ודמלש תודקמתה ידימלת +
 תפש לע ןוכמ יחנמ םע תוצעייתהבו םואיתב םידומילה תינכותב בלתשהל
שיה
הכמסהה תדועת תקנעה רובע$250 הבוג תודקמתהל ימואלניבה ןוכמה ++

:2022 ביבאב בחר טבמב תודקמתהב וחתפיש םיפסונ םיסרוק
השעמה תמכוח•
דחא לע דחא•
 הליפתו תודקמתה•
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 תונמאל רפס תיב
 הליפתה

 םייח לדומכ הליפתה

14 םיניינעהןכותלהרזחב



הליפתה תונמאל רפסה תיב
םייח לדומכ הליפתה

 תמושת תונפהל ,ריכהל ,שוחל ןכומה םדא תויהל ושוריפ ללפתמ םדא תויהל“
 היישעה תוחוכל רשפאל זאו ;תויתוא ףרצלו חסנל ,בישקהל ;הנווכו בל
”…העיבנל ןכשמכ ומצע תא רוצילו תובכרומה ךותמ םקרתהל
)רנרב ךורב/’ללפתמ לש ונמוי‘ רפסה ךותמ(

’ללפתמ לש ונמוי‘ רפסה ךותמ םינושארה םיקרפה ינש תאירקל

?הליפת יהמ
 דמלמה ,הליפתה תונמאל רפס תיב לש החיתפל לישבה תובר םינש לש עסמ
.הלגתמל בישקהלו ירשפאה תא חותפל לוכי םדא לכ וב םילכ ןתונו םידעצ

 דוסה תרותב הקמעה ;יח עדי וויהש םילודג םירומ םע שגפממ ןוזינ עסמה
 גולוכיספהו ףוסוליפה חתיפשתוקיטקרפו היפוסוליפ לוגרתו דומיל ;תידוהיה
 םינש לש רקחמ ;”ןושארףוג”ב בישקהל םדאה תא תודמלמה ,ןילדנ’ג ןי’גוי
 רקיעבו ,הפשהו הרכהה ,ףוגה דוסב דקמתהש תונמאה םלועב תובר
 עונל רשפתמ אלה םנוצרו םתונכ ,םתמכחש םידימלתו םירבח ,םיפתוש
.בחרמה תא רישעה ,םייקלח ”תוראב“ םע רתוויהל אלו קמועל

םייח לדומכ הליפתה
 המל בישקמו וייח קמועל חתפנ םדאה הב תידוחיי תורשפא איה הליפתה
 ותויה לע וניא אלפה .ותאירבב האילפב חכונ ינאה וב בצמ .םישקבמ םהש
 האילפה תא םיניבמו םירֵעשכ .האירב ותויה םצע לע אלא תללכושמ האירב
 הניא הליפתה .םיחתפנ תולוכיו םירשק ,םיטוויח ,”הווהתמ חצנ“ונתויהבש
 הליפתה תלועפ .ותוא תרצויש וז איה אלא– םויקל ץוחמ תשחרתמה הלועפ
.םדאה לש המלשה ותמוק תלאשב תעגונו ,ללפתמבש ישונאה תא הביחרמ

 ןוכמב ,בלה תכיפש וא תיטרקנוק השקב שי ןהבש תוליפת יגוס םנמא םנשי
 העונת יהוז .שדח גוסמ הליפת תעדות םיחתפמו םירקוח ונא שיה תפש לע
.םייחתרימתמ תושחרתה תרשפאמה היגולואת תלוטנ הלולצ
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 הליפת תויונמוימ
 לע ןוכמ םעטמ םיסרוק תרדס ךותמ ןושארה וניה הליפת תויונמוימ
 .הליפתה תונמאב קימעמו ךלוהה ךילהת םירשפאמה ,שיה תפש
 תוסיפתל רבעמ הליפתה גשומ תא שדחמ םיחתופ ונא הז סרוקב
 .םדאה עבטכ הליפתב הרכה רבע לאו ,הליפתה תודוא תוליגרה
 יכילהת םיננוכמה םירעש העבש לגרתנו דמלנ סרוקה ךלהמב
.הליפת

:סרוקב םייזכרמ םיגשומו תונבות ,תונורקע
 תוננער תונבה םע רבעהמ הקיתע המכוח :הליפתה תמכוח
.הווההמ תונדועמו

.לוגרתו תוסנתהל םירעש7 דומיל :םילכו תויונמוימ
 לש קמועה תנבה לע תססובמה הקיטקרפ:’רתויה‘ תחיתפ
 תובכרומ םיעילבמ ,םדאו גשומ ,בצמ לכשןילדנ’ג ןי’גוי ףוסוליפה
.םיפסונ םידברלו תויועמשמל חתפיהל הלוכיה
 קמוע ובןילדנ’ג לש ותטישב לוגרתinstancing : ה תמכוח
.םידוחייה ונייח יעוריא ךותמ םיחסנתמ הליפתה תעדותו

:הליפת יכילהת
.םיכשמתמ האירבו תולגתה יכילהתכ הליפתה§
’םייחלדומ’כ הליפתל לאוטירכ הליפתמ§
.תוריח תרצויכו תוריח תססובמ הלועפכ הליפת§
 ותמוקל םדאה תא תחתופה ,םדאה תוילוכ שומימכ הליפת§

.המלשה
.העדותה תגהנהלו הרכה תחיתפל םיביתנ§
.השקבה הדשתויונידע§
.שדחה תאירבב הפשה תמצוע§

םוזב יח סרוק- םישגפמ7
18:00-19:45– ישימח ימי

4.11.21 הלחתה דעומ
ח״ש620 :תולע

המשרהל
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 רתסנה שיא תעדות
 לַע ףַא ,’ּוְכו םָלֹועֵמ ֹוּב םָדָא @ַלָה אE ִןיַדֲעֶׁש ׁשָדָח @ֶרֶדְּב @ֵלֹוה ִינֲאֶׁש“
ן”רהומ ייח( ”יֵרְַמגְל ׁשָדָח אּוה ןֵכ יִּפ לַע ףַא ֹדאְמ ןָָׁשי @ֶרֶּד אּוהֶׁש יִּפ
) בצש תוא–

?תינבנ איה דציכ ?ןירותסמ תעדות יהמ
?ןירותסמה שיא לש ומלוע והמ
 אלל םיכילהת םירשפאמה תופמו םילמסםע םידבוע דציכ
?ןכות
?תויתריציו שודיח ןיבל הלבק ןיב סחיה המ
 הלוכש הלבק ןכתת םאה ?תיתריצי הקיטסימ יהמ
?תינמז וב תויתריציותוקיתע
 םיירשפאה םייתעדות תומלועתינבהל תויורשפא העיצמ הרדסה
 םינבמ ,הפשל רהוצ חותפל ןוצר ךותמ התנבנ איה .םדא לכל
רתסנה שיא לש ומלועו דוסה תרות לש תופמו

 תליחת לש םילודגה םיגחה תארקל הנכה םג םיווהמ םישגפמה
.םייחה תושדחתה לש תלוכיבו האירבב םיקסועה ,הנשה

:דמלנש םיאשונה ןיב
 .תולכיה םינוב דציכ ,ךממ הלעמל המ עד-ןירותסמה שיא תעדות–
.תיתריצי הקיטסימ
)י”חנרנ ,תומלוע ,םיפוצרפ ,תוריפס( תופמו םילמס–
.ןוקיתו רבש-החימצ יכילהתו האירב–
.דבורמה םדאה תומד תיינב-םדא השענ–
.םידוחייו םירוריב-הריציה חוכו העדותה תגהנה–
הבושתה גשומואסכה לעש םדאה–
 החימצ יכלהת לש םידבורמ םילאוטירכ-רופיכ םויו הנשה שאר–
.תוחתפתהו

ףסונ עדימ
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הקמעה סרוק– רתסנה שיא תעדות
תישארב השעמל ףתושכ םדאה לע- "םדא השענ"

 .וייח תאירבב ףתוש תויהל םדאה לש ותלוכיב ונתפוקתב אקווד"
 תוחתופש ןה הפשהו הרכהה ,ףוגה דוס תא רתוי ןיבהל ונתלוכי

 ונייח תא תאשלו םלועה לא שדחמ ףרטצהל רעשה תא ונינפב
"המידק

 לע םירבדמ םהשכ תודדובתההו הדובעה ימכח םינווכתמ המל§
?"םדאדאנקויד"

 ןיבל וייח תיפרגויב ךותמ הנוב םדאהש "ינא"ה ןיב סחיה המ§
?"םדאה ןקויד"

?ליעפ "םיהולא םלצ"ל ךפוה "םדאה ןקויד" דציכ§
?תישארב השעמב תופתוש איה "םדאה ןקויד" תיינב דציכ§

 שיא תעדות" לש הבורקה הרדסה סיסבב ודמעי דועו ולא לכ
 "םיינחור תומלוע"ב אל ונייח תא ריאהל התרטמש הרדס ."רתסנה
 לכ לעו םינושהםהידבר לע םייחה תא ריאהל אלא ,םייחל ץוחמ
.םתושממ
 תופמ" ןכו "הדובע יכרד" תונידעבו טאל דמלנ םישגפמה ךרואל
 הבשקה תרזעב ןתוא לגרתנו קימענ .דוסה תרותמ "ןכות אלל
.ןילדנ'ג ןי'גוי לש ושרדמ תיבמםייתודקמתה םילכו

 ,םוזב יח סרוק– םישגפמ10
9:00-10:30 ןיב םייעובשב םעפ ישיש ימי

8.10.21 :הלחתה דעומ
ח״ש750 :תולע

.םיפסונ םיילמרופ יתלב לוגרת ישגפמ ומייקתי סרוקה ךרואל
 ןוכמב ףסונ סרוק תוחפל ומילשהש םיפתתשמל דעוימ סרוקה +
שיה תפש לע

המשרהל
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– דחא לש םינמז
םויה תחיתפל הליפת

 תמושת תונפהל ,ריכהל ,שוחל ןכומה םדא תויהל ושוריפ ללפתמ םדא תויהל"
 היישעה תוחוכל רשפאל זאו ;תויתוא ףרצלו חסנל ,בישקהל ;הנווכו בל
 רפסה ךותמ( "…העיבנל ןכשמכ ומצע תא רוצילו תובכרומה ךותמ םקרתהל
)רנרב ךורב/'ללפתמ לש ונמוי'

 ךורב לש  ותייחנהב םוזב הליפת לוגרתל ףתושמ בחרמ אוה דחא לש םינמז
רנרב

7:30–8:00 ןיב עובש ידימ ישימח ימי

 ךשמהב תכמותו תרשפאמ רשא חותפ בלמ המורת=(הנאדב םולשתה
)דומילה

המשרהל

:2022 ביבאב הליפתל רפסה תיבב םיפסונ םיסרוק

רהנה תודג§
םתוח יחותיפ§
סרוקל קניל– תבש תוילע§

:םיטלקומ םינווקמ םיסרוק

הליפת תויונמוימ§
אסכה לעש םדאה§
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 םישדח םיפוריצ

20 םיניינעהןכותלהרזחב



 םישדח םיפוריצ
- ולש ירשפאל חמוצ םדאה הבש הממח הניה םישדח םיפוריצ
.םינפה יוות דעו םלענה רוקמהמ

 ךרד תושבגתמו תועיפומש תויפוסניא/תויהולא תועונת ונחנא
 :ונחנאש הריציה ירמוח לכב םישמתשמ ונא הממחב .םייח ירמוח
 םייתרכה םיבצמ ,םילילצ ,המישנ ,ענה ףוגה ,יחה םזינגרואה
 ונמצעל םישרמ ונא .ונמויקל החוורל תוחוקפ םייניעבו העונתב
 םיכשומש םיטסקט םע (crossing) םייתריצי םירוביח תושעל
.ונחנא אוהש אבה דעצל ונתוא

 ונמצעל תתל תרשפאמו- לולצ םולחב תויהל תרשפאמ הממחה
.עבנתהל שפוח .יעובנ שפוח
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 הלולצ העונת
- תיתעדות תולילצ תרשפאמה תנדועמ העונתל הנמזה
תרחא םייחתיווחל חתפכ העונתהו םישוחה תריקח

?םייחה ןיבו וניניב תוציצח הלישמ איה ךיאו הבושק העונת יהמ

 ,העונתב ,םישוחב םינווגו תויצולוזר חותפל הלוכי תודקמתהה ךיא
?היצקארטניאב

 הרקי המ …ףוגב ףוגהו …םיינזואב םיינזואהו םייניעב ויהי םייניעה םא
?םלועב

 תיתעדות ,תיזיפ :תידבור בר העונתל הנמזה םה 'הלולצ העונת‘ ישגפמ
 םיטסקטו תודקמתה ,העונת יליגרת לש בוליש תועצמאב תישגרו

.ןילדנ'ג לש היפוסוליפהמ
 תסיפתבו תשוחתב יוניש דילומה ,רקחו תוסנתה ךילהת תוולל סרוקה תרטמ
 הצקה וניהש ףוגה תעונתב ,ילולימ אלה םוקמב ליחתמ ךילהתה .םייחה
 םייומידו תוסיפת ,תושדח תוגשמה לש הריציב ךישממו ,הרכהה לש שחומה
.תודקמתהה תשיג תרזעב םיימינפ

 םישוחה הב העונת איה ,הגשמה לכל רבעמש העונת איה םייחה תעונת
 ךרד הז תא תווחל םיקוקז ונא .וייח תעונת וז ,םדאה תעונת וז .םיחותפ
 .הזב תוגהל תולוכי אל הפשה וא העדותה יכ יחה םזינגרואה לש העונתה
 ריכהל הלוכי הניאש המ תא םועטלו ריכהל הרכהה לש הכרד וז ענה ףוגה
.םילימהו הסיפתה ךרד
.רובידב ,לוקב ,השוחתב ,הרכהב ,ףוגבתיתודקמתה הריקחל םינמזומ

16:30-19:00 ישילש ימיב םישגפמ12
רוכרכב ןאיד זכרמב םייקתמ סרוקה
9.11.21 :הלחתה דעומ
.ח”ש2,800 :תולע

3 לש אתחנתא( ;21.12 ;7.12 ;23.11 ;)הלחתה דעומ(9.11 :םיכיראת
12.4 ;29.3 ;15.3 ;1.3 ;15.2 ;1.2 ;18.1 ;11.1 )תועובש

המשרהל
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םדא ומשו שדח לדומ
 ?ילש תוישונאה תא םצמצ ימ

 תא תמצמצמ חרכהבש תירוביצ תועמשמ שי ישונא גשומל
 םילדומ וא תומגידרפ םע םויה תדבוע תושונאה .ונל ירשפאה
 תא ומיאתה םישנאה .יקלח תויהל םדאל םימרוג םחרוכ לעבש
 הרואכלש ,’תודיחיה לדומ‘ הנכמןילדנ’ג ותוא ,לדומל םמצע
.םהיכרצל לדומב שמתשהל םוקמב ,םדאה והימ חנעפמ

 לכו ,ישונאinstanceל תעדומו היח אמגוד אוהונתיאמ דחא לכ
 הנבה ,וייח תויוסנתה ךותמו ,ומצע ךותמרצייל לוכיונתיאמ דחא
.שדח לדומ לש
 לעןילדנ׳ג חתיפש ׳העידיה הצקב הבישח׳TAE ה תשיג ץומיא ךות
.ישונאה לע הלחתההמ בושחנ.…םדאה עבט

 תוגשמה שדחמ תחנעפמ קר אל ונייח תוסנתה ךיא הארנ סרוקב
 תועונת .שדחמ םיחנעפתמ ונייח םג ילגעמ ךילהתב אלא ,ולא
 ךישמהל ונל תורשפאמו ,ונייח תוסנתה ךותמ תוחתפנ תושדח
 תויורשפאל םיכפוה ’ץפח זוחמ‘ ויהש תומוקמש דע ,חומצלו

.תוישממ

 רשא ,הקיתע המכח לש םיטסקט דומילבלשנ םישגפמה ךלהמב
 םירחא םילדומ םע שגפמ ונל םירשפאמה ,תונוש תופוקתב ובתכנ

 דוסה תפש ךותמ םיטסקט דמלנ דחוימב .םדאה תומד לש
 וידבר ,םדאה תומדב תקסועה תבכרומ הפש וחתפ רשא ,תידוהיה
.ותלידג יכילהתו ,ויתוחוכ תובכרומ ,םינושה

הניפ שארהדווהמתב יזיפ שגפמ
9:30-12:30 ישילש ימיב םייעובשב םעפ ,םישגפמ10
9.11.21 :הלחתה דעומ
ח״ש2,300 :תולע
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 םיאפרמ םירופיס
בלסרבמ ןמחנ 'ר לש 'םינצבקה תעבש' רופיסב לוגרתו האירק

 יתרמא ינאו ,הנישל םילגוסמ תוישעמ ירופיסש םירמוא םלועה"
"םתנשמ םדא ינבןיררועמ תוישעמ ירופיס ידי לעש

 …רופיס ךותב ,רופיסךותב רופיסכ יונב ןמחנ 'ר לש לודגה ורופיס
.ףוס הל ןיאש הארמכ

 ,םיאב םייאלפ םימומ ילעב םינצבק ,הנותחה ימי תעבש ךלהמב
 לש יסיסבה רבשה תא אפרל וחוכבש רופיס םירפסמ הנתמכו

 םומ לכ סיסבבש תילסקודרפה הנבהה תחתפתמ רופיסב .םדאה
 ונתוא דמלמ אוה .יופירה איה התפישח םצע רשא תושיגר הנומט
 הלעמה תאו ,םהב ןומטה תא הלגנ םא קר רשא ,דוסיה יבאכלע
.אפרנ ,םסיסבבש הנוילעה

 וב םוקמ ,שפנב דוסי יכילהתב תעגלו טבמ תונפהל זעמ ןמחנ 'ר
 .םדאה לש וישעמב םייולת םניאו שארמ םינותנ םיסיסב םירבש
 אלא ,יפרגויבה רופיסה חונעפב יולת וניא ,ןמחנ 'ר יפ לע ,םייופיר
.'תוינומדק םינשמ םירופיס' לש קמוע ינבמל הפישחב

 תומר ןיב רבעמ רשפאמה ,ליעפ טסקטכ רופיסה תא דמלנ ונא
 םלועמתוקיטקרפב רזענ ףסונב .תונשרפו הבשקה לש תונוש
תוקיטקרפ .ןילדנ'ג ןי'גוי גולוכיספהו ףוסוליפה חתיפש תודקמתהה
 תשגרומה המכחה תא ןושאר ףוגב שוחל םדאל תורשפאמה
.רופיסל וייח ןיבש שגפמב הנומטה

םוזב יח סרוק
םייעובשב םעפ ,ישימח ימיב
18.11.21 :הלחתה דעומ
ח״ש3,200 :תולע

המשרהל
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 רהוז תרובח
דיתעהמ הקיתע המכוח
?רהוזה ימכח םיכלהתמ םיליבש וליאב
?רהוזבת.ארוק ינאשכ הרוקש רהוזה המ
?םייניע תחקופ רהוזב האירקה דציכ

 הכות תנמוטה ,היפויב הרישע תיתורפס הריצי אוה רהוזה
 לש ודוסבו תוהולאה דוסב םיקסועה םיגשומו תונבות ,תוסיפת
.ונייחל תושדח תויורשפא תחתופ הב האירקהש הריצי .םדאה

 .תודקמתהו דומיל לש םייעובש םוז ישגפמ
11.10 המ לחה10:00-11:15 ינש ימי

המשרהל
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 םיטלקומ םיסרוק
םירפסו

26 םיניינעהןכותלהרזחב



– הליפת תויונמוימ
טלקומ ןווקמ סרוק

 לכל רבעמ לא חתפנ ישונאה הב ,תיעבט העונת איה הליפתה
ומצע לש ףא– הרדגה לכלו הירוגטק

 הסנתנו ףשחנ ןהב םיטלקומ וידוא ישגפמ7 ל ונילא ופרטצה
 חתפתמו ןידע ךילהת והז .׳הליפתה תונמא׳ לש ידוחייה בחרמב
.תולגתהל תשקבמה ונייח תייווה םע שגפמ רשפאמה

 םייקתמה ׳הליפת תויונמוימ׳ סרוק לש תטלקומ הסרג וניה סרוקה
םוזב יח סרוק רותב םג

?סרוקל םושירב לולכ המ
 לע םיוולמ םיטסקטו וידוא תוטלקה לש תועש10 לעמ§

׳שיה תפש לע׳ לש תנווקמה הדימלה תמרופטלפ
׳הליפת תויונמוימ׳ סרוקה תרבוח לש ילטיגיד קתוע§
׳שיה תפש לע׳ לש םידמולה תליהקל תופרטצה§

׳שיה תפש לע׳ לש הדימלה תכרעמב טלקומ וידוא סרוק
ח״ש320 :ריחמ

המשרהל
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–אסכה לעש םדאה
טלקומ ןווקמ סרוק
 יפוסניאה עקרה ךותמ ייחב ןנובתמ ינא רשאכ שחרתמ המ§

?םהלש
 סנכנו יבש ׳םדאה׳ לש תוינבת ריסמ ינא רשאכ רשפאתמ המ§

?ייח לש םישדוקה שדוקל
?הווהב ןומט רבכ ייח דיתעש לבקמ ינאשכ הרוק המ§

םיטלקומ וידוא ישגפמ4 ל ונילא ףרטצהל םינמזומ םתא
 )ןמחנ יבר( ׳אסכה לעשםדא׳ה לש טבמה ךותמ ונבנ םישגפמה
 תישיאה הדובעהו תוננובתהה תלוכי תא חתפל םדאל עיצמה
.םייח ררועמ ךילהתכ ולא םימיב

 ימכח ידי לע וחתופש הדובעה יכרד תא דמלמו שגד םש הז סרוק
 תוידוחייתוקיטקרפ ןכו ,תורודה ךרואל בלה ימכח- תודדובתהה
 .שיה תפש לע ןוכמב וחתופש
 הדימלה תמרופטלפ לע סרוקה לש וידוא תוטלקהל השיג§

םיפסונ םיטסקטב םיוולמה תנווקמה
 ׳ירשת יגחל העצה-אסכה לעש םדאה׳ רפסה לש ילטיגיד קתוע§

.רנרב ךורב תאמ
סרוקה לש םידמולה תליהקל תופרטצה§

׳שיה תפש לע׳ לש הדימלה תכרעמב טלקומ וידוא סרוק
ח״ש240 :ריחמ

המשרהל
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םירפס
ללפתמ לש ונמוימ- הבהא לש תרגיא

 המלועל רהוצ חתפנ ,הבהא לש תרגא רפסב״
 המ לכמ הנושה ךרדב ינמודמכ .הליפתה לש אלפומה
 ארוקה .םויה דע ואציש הליפתה לע םירפסב אצמנש
 הירדחב ,ללפתמ לש הכינח עסמ יכבנב דועצל ןמזומ
 שיא ךורב .רדחמ םינפל רדח ,הליפתה לש םימינפה
 ,םינשה בר ועסמב בל ץמואב ונתוא ףתשמ ,הליפת
 יכילהת תא ררועל םידה ונב ררועי ועסמש הווקתב
.ונייחב הכינחה

 ,רפסה תורוש ןיב םיחתפנ ,תוריהזבו תונידעב
 .םילימה תולכיה ןיב ,תימינפה הדובעה תויורשפא
 היהש תלוכיו ,קומע בשק תוכירצמש תויורשפא
 ,תונמא ןיבש םירוביח .הקיתשל הלימ ןיבש בחרמב
 תבכרמל דחי םיבכרתמ העדותו ,רוביד ,ףוג
.״הליפתה
רגנ הידפ ברה

ח״ש80 :ריחמ
https://shakio.org/product/book-letter-of-love/

ירשת יגחל העצה-אסכה לעש םדאה

 ןה ,םדא לש וייחב דואמ יתועמשמ זכרמ םה םיגחה
 םדאה גחה ךלהמב .תיתליהק הניחבמ ןהו תישיא הניחבמ
 ךורא ןמזל תפסאנ הליהקהו ,הליפתב תובר תועש הלבמ
 תונמדזה אוה גחה .בלה תדובעב תפתושמ תוהש לש
 ונילעמ רובעת קר אלו שממתת איהש ידכ ךא ,הלודג
 הכרדהל ,הנווכהל קוקז בור יפ לע םדאה ,”ףיקמרוא”כ
.לוגרתל ףא םימעפו

 ותרטמו ’אסכה לעש םדאה‘ לש אצומה תדקונמ יונב רפסה
 ,הדובעה יכרדל םילכ תתל ןכו ,םיגחה לע שדח טבמ תתל
.םדאה לש וייח תושממ תא שוגפל ולכוי םיגחה ידכב

ח״ש40 :ריחמ
https://shakio.org/product/book-man-on-chair/29
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The Art of Prayer
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Focusing and Prayer as 
Interaction First
A three part series for focusers in the Art of Prayer

Module 1: Introduction to Prayer-
Consciousness
A crossing with the focusing process

In this course we will explore the unique movements human 
consciousness is capable of when opening to what Gendlin
called the Larger System. We will develop intricate connections 
between the focusing process and a new prayer model that can 
take our focusing process and/or our pray-ing process to new 
realms. We will practice the foundation of the model of prayer 
that we developed in Shakio institute and focus in pairs with 
special invitations from the field-of-prayer. The learning in this 
course will be supported by ancient texts , and texts from
Gendlin's writing.
§ What do we mean when we say Prayer? Getting acquainted 

with ‘gates’ and ‘keys’ to the field of prayer.
§ Foundational practices - getting to know prayer consciousness
§ What is our image of being human? Gendlin’s philosophical 

distinctions on human nature.
§ The Larger System - how does the focusing process unfold 

when I’m aware and connected to the Larger System
§ Practicing prayer consciousness and exploring its interaction 

with the focusing process
§ The shift from the implicit of the situation to the implicit of my 

life
§ The body in prayer

Online live zoom course
Sundays 7:30pm-9:15pm IST
Starting: October 31st 2021

ENROLL NOW31
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The Art of Prayer 
Foundation Course
Independent learning - self paced course

In this course we will practice the gradual steps that 
delicately unfold the field of prayer; and allow us to 
freshly rediscover our own meaning in praying.

The Art of Prayer is a regenerative learning approach 
exploring a core component of our shared human 
existence - our natural capacity for prayer. It is a 
framework of practices, in which people from all walks 
of life and traditions, religious and secular, prayers and 
non-prayers - are invited to reconnect and rediscover 
gateways into the field of prayer.

Together we reformulate and refresh pathways into the 
intimate experience of being in the world; of being in the 
field of prayer; of becoming creatures endowed with 
curiosity, kindness and a sensitivity to the yet unknown. 
It is about transforming our understanding of the act of 
prayer from a mere practice into a living model for 
existence.

Self paced course on Shakio Institute’s learning 
platform

ENROLL NOW
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רשק תריצי

:ןוכמה תווצ םע תוצעייתהלו תואנדסו םיסרוק לע ףסונ עדימל
shakio.org@gmail.com

שיה תפש לע ןוכמ רתאב ורקב
www.shakio.org

קובסייפה ףדב
https://www.facebook.com/Shakio.Institute

 תנווקמה םידומילה תמרופטלפ
https://shakio.thinkific.com/

 .ךוניח תודסומו תוליהק ,תורבחלתוידועי תואנדס עיצמ ןוכמה
.םיפסונ םיטרפל ונילא ונפ אנ
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