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 ההדובה ייח רופיס :יטסיהדובה שרדמה תיב
 ןפ ליגיבא םע

 
 21:30 –19:00 ישימח ימי

  )ידירביה( םוזבו שפנ ףוג זכרמ
 

 חרוא אשונ ךיראת 
 ההדובה ייח ירופיס 2.2 1

 המ .יתדהו יתוברתה ,ירוטסיהה בחרמה ,ארקנ ןהב תואסרגה תריקס :המדקה
 םייביטרנ םיטביה :תישיא הריקחל ביטרנ ןיב ?ינוקיאל םייח רופיס ךפוה
 ?ונלש רופיסה והמ ,'יפרגויב'ה ימצעה ,ונייחב

 

  ןופשנירג ןנחוי ר״ד ההדובה תדלוהו המודקה הגויה ,תושירפה תועונת ןיב 9.2 2
  םייח יתמצו האובנ ,הדיל 16.2 3

 ,)םויקבש היילשאה לע םג דיעמ המשש( היאמ הכלמה לע :הדילה רופיס
 וא לודג ךלמל םדא ךפוה המ :הטיסא תאובנ .הדילב תוומה ,אבנמה םולחה
  ?ינחור הרומ

 

  תוומ ,ילוח ,הנקז םע שגפמ 23.2 4
 תמה ,ןקזה ,הלוחה :ןומראל ץוחמ תויומדה עברא םע אתרהדיס לש ושגפמ
 דצל ,תורחאו הלאכ ההקוד תויומלגתה םע ונלש םישגפמו ,ריזנהו
 .לוגרתו ןויע לש ךרדל תאצל ונל םירשפאמו ורשפיאש תוחוכהו תויצביטומה

 לט ודיא לבוי

 תישפנ העונתכ תושירפו תיזיפ תושירפ :רעיה לא תאצל 2.3 5
 אוה םמע רעיה ינכוש םהימו ,אתרהדיס אצוי וילא עדונ אלה ,רעיה ותוא והמ
  ?וירומל םג וכפהיש הלא -שגפנ
 ?יתמו בחרמל םיקוקז ונאשכ םישרופ ונא ןאל ,ונייח לש תורעיה םהמ ןחבנ
 תא הלענ .הלועפכ קר אלו חור ךלהכ ,רעיב קר אל ,טוטיש לע רבדנ
 העונתכ םג אלא תיזיפ תושירפכ קר אל ,renunciation -תושירפל תורשפאה
  .םוי םויב תרשפאתמה

 

  רעיב םינושאר םידעצ 9.3 6
  םזיהדובל הגוי ןיב -ההדובה לש םינושארה םירומה

 

  (priya-viprayoga) רקיהמ הדירפה 16.3 7
 השוהגהוושא לש ההדובה ייח רופיסב

 רהצ יעור ר"ד

  ?ףגתסה ההדובה עודמ -ימצע יומידו באכ ,ףוג 23.3 8
  רבדב היולת הניאש החמש :חופתה ץעל תחתמ ןורכיז 30.3 9
   )חספ( 

 ןושאר קלח -דשה תא שוגפל :הראמ 13.4 10
  ?הצור אוה המו ,דשה והימ .הראמ לודגה דשל ההדובה ןיב שגפמב האירק

 

   )החיספ( 
 ינש קלח  - םיחרפ לש םיציח :הראמ 27.4 11

 םיעתעתמ םידשל ההדוב עבט ןיב
 

 רב לא יטס ףסא ר"ד  ההדובה לש תוררועתהה ליל 4.5 12
   ?דמלל אל וא דמלל 11.5 13

 הלמח ךותמ הלועפ לש התוררועתה לעו ,תוררועתהה רחאל תוטבלתהה
 

  םייחה ילגעמב תולחתהו םיפוס לע -םכסמ שגפמ 18.5 14
 

ןיינעהו םיפתושמה םינכתה תוחתפתהלו הצובקל םאתהב םייונישל סיסבכ ןנכותמ סובליסה  


