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 םזיהדובה תודוסי
 

 ץיבוקסוי זרא ר״ד םע
 

 
 
 תא רתוי בוט ןיבהל הב םיעסופל עייסל תשקבמה תינחור תוחתפתהו לוגרת לש ךרד אוה םזיהדובה
 הנש תואמ שמחו םייפלא ינפל לש ודוהב התישאר .םלועה תא םישגופ םה ובש ןפואה תאו םמצע
  .ביבא לת דעו וקסיסנרפ ןסמ ,ןיס דעו היזנודניאמ ,ןפי דעו ןטסינגפאמ תוגרתשמ היתויופעתסהו
 םידמולל רשפאל ותרטמ .תיטסיהדובה הרותה לש היתודוסי לא עדוותהל הנמזה אוה הז סרוק
  .היסא חרזמ יבחרבו ודוהב החתפתהש יפכ אהדובה תרות םע יתיווח ילאוטקלטניא שגפמ
 םויקה תועמשמ ןוגכ ,תיטסיהדובה הרותה תקסוע םהב םייזכרמה םיאשונב ןודנ סרוקה ךלהמב
 קלח רוקסנ .דועו ,)הנוורינ( רורחשה תורשפא ,תועפותה םלועל הסחיו העדותה הנבמ ,ישונאה
 תיטסיהדוב ,ויקוטמ טסיהדובל ףתושמ המ ןיבהל הסננו םייטסיהדובה םימרזה לש ברה ןווגמהמ
 הזיאבו םאה לאשנ ,ףוסבל .םהיניב םילדבהה לע דומעל םג ומכ ,הקנל-ירסמ ריזנו ,קוקגנבמ
  .םויכ ונרובעב תיטנוולר תויהל אהדובה תרות הלוכי ןפוא
 הנבה םיפתתשמל קפסל הנווכ ךותמ ,היצטידמ לש ישעמ לוגרתל יטרואית ןויד ןיב בלשי סרוקה
 .תיטסיהדובה הרותה לש תיטסילוה
 
 
 סרוקה ךלהמ
 
  . זכורמ לוגרת םויו )םוזב( םינווקמ םישגפמ תבלשמה תנוכתמב יונב סרוקה
  )תועש שש ןב( לוגרת םויו )םייתעש ינב( םינווקמ םישגפמ השיש סרוקה הנמי לכה ךסב
 רקיעב ושדקוי םינווקמה םישגפמ דועב םלוא ,ישעמ לוגרת וללכי םישגפמה לכ .םולש הוונב
 .היצטידמה לוגרתב קימעהל םידימלתל רשפאל דעוימ לוגרתה םוי ,יטרואית דומילל
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  :סובליס / םישגפמה טוריפ
  ותפוקתו אהדובה :1 שגפמ    31.1.2022

 םיסותימב ןודנ .ס״הנפל 5-ה האמב ודוה לש יתוברתהו יפוסוליפה עקרה תגצהב ונעסמ תא ליחתנ
 .תרוסמה לש הירוטסיהל םהלש רשקהו םתועמשמ ,אהדובה לש וייחו ותומד ביבס וחתפתהש
 

  תותימאה עברא :2 שגפמ – 7.2.22
 םימרזה ללכל םיפתושמה תיטסיהדובה הרותה תודוסי תא תווהמה ״תותימאה עברא״ ב ןודנ
 יבגל הנממ תורזגנה תונקסמה תאו ישונאה םויקל אהדובה ךרעש הזילנאה תא ןחבנ .םיטסיהדובה
 ףוגל תועדומ תוללוכה היצטידמ לש תויסיסב תוקינכט לגרתנ .עיצהש ילאדיאה םייחה חרוא
 .המישנלו
 

  תינתומ תווהתהו ינא רדעיה :3 שגפמ – 14.2.22
 ימצע רדעיה – תיטסיהדובה הרותה םע רתויב ההוזמל ךפהש ןורקעב ןוידב ונעסמב ךישמנ
 תיגולומסוקה המרב ימצע רדענכ םויקה תא אהדובה תרדגה לש תועמשמה יהמ ןיבנ .)ןאמטאנא(
 ונא הבש ןפואהו ונייח לע הז ןורקע לש ויתוכלשה תא ןחבנ ,ךכמ בושח .תילאודיבידניאה המרבו
  .תואיצמה תא םישפות
 

  תיטסיהדובה ךרדה :4 שגפמ - 21.2.22
 תונורקעבו םיאנתב ןודנ .הנבותו הוולש חותיפל דעוימה יטסיהדובה ןומיאב דקמתנ הז שגפמב
 ןוגכ היצטידמה לש תונושה תויצקנופה תא ןיבהל הסננ .תיטסיהדובה היצטידמה לש םיסיסבה
 תוגהנתה ןוגכ םירחא לוגרת יגוס ןיבל היצטידמה ןיב רשקה תא םג ומכ .המכוחו ,הוולש ,זוכיר
  .הלמחו ,תובידנ ,תירסומ
 

 תוקיר – הנאיאהמה תכפהמ :5 שגפמ - 28.2.22
 םזיהדובב העיפוהש רתויב הבושחה העונתה ילוא – הנאיאהמה תעונתב ןודל ליחתנ הז שגפמב
 ןשארבו הלש תוירקיעה תושיפתב םג ומכ העונתה תעפוהל יפוסוליפה עקרב ןודנ .ודסוויה זאמ
 .היסא חרזמב תיטסיהדובה היפוסוליפב רתויב הבושחה השיפתל הכפהש ,)(emptiness תוקירה
 

 הווטסיהדובה - םולש הוונב לוגרת םוי 4.3.22
 לאדיאב  ןודנ .הנייאהמה תרותב תוקירה ןורקיע תא םילשמה ןורקיעה ,הלמחב דקמתנ הז שגפמב
 תועובש עברא תא דמלנ .תיטסיהדובה הרותה ינפב חתפ אוהש תונושה תויורשפאהו הווטסיהדובה
 .תודיקו ,הכילה ,הבישיב היצטידמ לגרתנו הווטסיהדובה
 

 תינאייהמה ךרדה :6 שגפמ -  7.3
 וינייפאמ לע דמלנ .ןפיו האירוק ,ןיסב תיטסיהדובה תרוסמה תוחתפתה תא ןחבנ הז שגפמב
 ראשה ןיב .תרוסמה ךותב תוירוקמ תויוחתפתה לע םג ומכ היסא חרזמב םזיהדובה לש םידוחייה
  .יטסיהדובה לוגרתה תא הניבמ איה ובש ןפואהו )ןא׳צ( ןזה תלוכסאב ןודנ

 


