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 סווה"-פעילות משותפת ל"דהרמה מעורבת חברתית" ו"סנגהה

 

 נו מרחב ללא בעיות או עבודה קשה."שלום אי

 להיות בתוך כל אלו עם שלווה בלב"שלום הוא 

 

מזמינים אתכם ליומיים של תרגול בשטח. זו הזדמנות ללמוד על מציאות היומיום מעבר לקו הירוק אנחנו 

  תוך שאנו מפתחים איכויות של התבוננות, הקשבה, חמלה ופעולה.

הצטרפו אלינו אל הכפר דיר איסתיא, נסיעה קצרה מראש העין, כדי לראות בעיניים ולהרגיש בלב את 

שנים שאנו מפתחים יחד עם אנשי הכפר קשרים של שותפות  7ת שלנו. כבר המציאות שלהם. ואת המציאו

 וידידות. אנו שמחים להציע את ההזדמנות להכיר ולקחת חלק בקשרים הללו.

המגע המתמשך שלנו עם השותפים הפלסטינים שאצלם אנו מתארחים וגם עם שכניהם בהתנחלויות 

כים של דעות קדומות. תרגול הדהרמה תומך בנו הישראליות מאפשר לנו לראות אלו את אלו מבעד למס

והוא חלק מהפעילות הזו: בעזרת התרגול אנו נותנים מקום לתהליך הפנימי שמאפשר את המפגש הלא שגרתי 

 הזה ויכולים להיות קשובים למחשבות ולרגשות המתעוררים בתוכנו.

 

 :מה בתכנית

ליטית באזור: נראה את גדר ההפרדה, מה הם את היום הראשון נתחיל בסיור כדי ללמוד על המציאות הפו

גושי ההתנחלויות, וכיצד המציאות הפוליטית משפיעה על חיי היומיום של תושבי הכפר. נבקר גם ביקיר, 

ההתנחלות הסמוכה לדיר איסתיא. ונשמע על דברים המעסיקים את הישראלים החיים בה. בדיר איסתיא 

 נציגים מהכפר.נסייר בחלק העתיק של הכפר ונפגוש לשיחה 

 המשך היום יוקדש למדיטציה, שיתוף ועיבוד של מה שפגשנו.

ביום השני נעבוד יחד עם חקלאים מהכפר במטעי הזיתים שלהם. וזו תהיה התרומה שלנו לקהילה תוך כדי 

מפגש ישיר עם האדמה שעליה מתנהל הסכסוך. תוך כדי כך יתאפשר לנו לפגוש עוד אנשים מהמקום ולשוחח 

 גם היום השני יכלול זמן למדיטציה והתבוננות משותפת.איתם. 

 



 "שלום אינו העדר סכסוך אלא היכולת להתמודד איתו"

באוקטובר בשעה  29-נסיים בשבת הו 9:00באוקטובר בשעה  28ניפגש בפארק הירקון בתל אביב ביום ששי 

 הארוחות נכין ביחד.כמו בפעילויות שלנו בעבר הלינה תהיה בדיר איסתיא. את  .17:00

 

 הרשמה:

 פרטים מלאים לגבי נקודת מפגש, מה להביא וכו' נשלח לנרשמים.

 תוך מספר ימים()אישור הרשמה ישלח במייל  הטופס כאןנא מלאו  ,להרשמה

נשמח לענות על כל שאלה. במידה ואתם מתלבטים לגבי השתתפות אנא אל תהססו לכתוב לנו ונשוחח כדי 

  engaged.dharma@gmail.com -בסופ"ש שתקבלו תמונה ברורה יותר לגבי המצב בכפר ומה שצפוי 

 

 עלויות:

באופן החופשי תשלום נקוב, מתוך כוונה לאפשר למשתתים להגיע ללא  סוף השבוע מוצע במסורת הדאנא,

דרך נתינה מתוך נדיבות במנחים ובכיסוי עלויות הסופ"ש לתמוך  יוזמנומחישובי היום יום. המשתתפים 

 הלב.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mW2h9cd7eNjZXKS43S7A4866OzIBRbOplu0HSiHZEHo3hA/viewform
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