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למה לוגותראפיה בישראל?
© גדעון מילול

ימים אלה בהם אנו מצויים ,נראים להיות ימים של ביעבוע ואי שקט לרבים מאיתנו .אלה מלווים
בתחושות מתגנבות של אי יציבות ואי ודאות ,כאילו שהאופק מחשיך מעננים כבדים העולים בו.
מצד אחד ,הפיגוע בגבול מצרים ,שגבה  8קורבנות אדם ישראליים נוספים לפני שלושה שבועות ו10 -
אנשים שבחרו להיות מחבלים ,מעל ל 30 -פצועים ישראלים ומעל  145מטחי רקטות בחודש האחרון על
ישובי וערי הדרום ,כולל אשקלון ,אשדוד ובאר-שבע ,שזרעו הרס ,חורבן ופגיעות באנשים שלווים ,כולל
נשים ילדים וזקנים.
במקביל ,מחאת הרופאים ,העובדים בתנאים קשים והמרגישים כי הגיעו לגבול הכוחות ,המחאה
החברתית ,שבבסיסה פערים חברתיים בלתי נסבלים ,קשיי חיים ודיור ,המלווים ביוקר מחיה גבוה שהולך
וקשה לעמוד בו ,מחאה אשר הוציאה מעל  450אלף מפגינים לרחובות ,ביניהם צעירים ורבים ששירתו
בצבא ובמלחמות ,שנכפו עלינו ,כשקריאתם היתה "אנחנו רוצים לחיות במדינה הזו...תנו לנו הזדמנות

הוגנת"...
ובתוך כל אלה ,עולם פשע מתחזק הזורע תחושת חוסר בטחון וחוסר אונים.
ואם לא די באלה ,מתווספת לכך מערבולת האירועים מסביבנו .המהפכה במצרים ,המהומות בסוריה,
איומי אירן להשמדת ישראל והלהיטות שלה להשגת נשק גרעיני ,הצעדים הטורקיים הנמרצים להורדת
ישראל על הברכיים ולהתנתקות ממנה ,הטרור הבלתי מתפשר ,המכוון להשמדת ישראל והמדינה
היהודית ,שקמה לאחר השואה ,האורב לכל הזדמנות אפשרית ,ההתעקשות הפלשתינאית להכרזה חד-
צדדית על מדינה בספטמבר  -החודש ,ולהשאיר את בעיות הליבה והמהות המורכבות והמסובכות זו בזו,
בלתי פתורות ,הרחש הפנימי בירדן ,חוסר "החיבה" של מדינות רבות בעולם לישראל ,שמוצאים את ביטוין
בחרם אקדמי וכלכלי על ישראל )אנגליה ,שוודיה ועוד( .כל זאת ,בנוסף לצרות הפוקדות לאחרונה את
העולם )רעב ,שריפות ,רעידות אדמה ,שיטפונות ,סופות ועוד  -לא חסר(.
המציאות בה אנו חיים ,מחדדת את קודקודי המשולש/המעוין הטראגי ואת ביטויי סינדרום הריק הקיומי
המלווים את מסענו בנהר החיים ובמעגלי החיים שלנו ,המתנהל בנוף המתחלף משואה לתקומה.

לנוכח ,המציאות הזו ,האופפת אותנו ,מתעוררות אצל לא מעטים ,תחושת כאוס ,בלבול ותהיות לגבי
משמעות החיים בעולם שבו נראה כאילו חסר משמעות .יתכן ,אם כן ,שזה יהיה רק טבעי ,להעלות בהקשר
זה ,את השאלה איך יכולה הלוגותראפיה לסייע לנו בימים אלה? או ,איזה מקום יש בכלל ללוגותראפיה,

ובעצם ,מי צריך אותה בכלל?
נזכיר כאן את דברי ויקטור פראנקל ,בסיפרו אדם מחפש משמעות:

"לוגותראפיה מרכזת את עיוניה במשמעות ההוויה האנושית וכן בחיפושי האדם אחרי משמעות כזו...יש
בכוחו של האדם לחיות ואף למות למען האידיאלים והערכים שלו" )ע' .(119
בהקשר זה ,רצוי לזכור ,כי "ערכים אינם מניעים ,או דוחפים את האדם ,אלא מושכים אותו דווקא"
והאדם הוא זה המחליט ,בכל מקרה ומקרה ,אם להתנהג על-פי תביעות ערכיו  -המוסר שלו )עע' .(121-122
מה יש ,אם כן ,בלוגותראפיה המתאים לאדם בתקופה זו? ואולי דווקא בתקופה זו.
מצד אחד ,הלוגותראפיה מרחיבה את שדה ראייתו של האדם לקשת הערכים ומיגוון המשמעויות האישיות
ומכוונת את האדם אל המטרות המהותיות של הקיום האנושי ,כאשר "הקיום האנושי הוא ,ביסודו של
דבר" ,כדברי פראנקל ,חריגה מעצמו ולא הגשמת עצמו ,"...שכן" ,רק במידה שאדם מקבל עליו את הגשמת
משמעות חייו ,הוא מגיע להגשמת עצמו ,"...זוהי ,למעשה ..." ,רק תוצאת לוואי לעילוי-עצמו" )ע' .(134
מאידך ,הלוגותראפיה מציעה לאדם כלים ודרכים לחיזוק כוחותיו הפנימיים וליכולתו להתמודד טוב יותר
עם מצבי חיים משתנים ועם מצבי חיים שלא ניתן יותר לשנותם.
זאת ,בעיקר ,באמצעות:
 (1חיזוק התכונות הקשורות למימד של הרוח האנושית כמו גיבוש ערכים ,יצירת אמונה ,תקוה ,חמלה,
אמפאתיה ,אהבה ,יכולת לסלוח ויכולת להתעלות עצמית ,שיש בה מהיכולת להפנות את המבט אל
מישהו ,או משהו שהוא מעבר לעצמי ולהושיט יד לקראתו.
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תכונות הקשורות למימד של הרוח האנושית



השאיפה למשמעות



ערכים



רעיונות ואידיאלים



דמיון



יכולת הפשטה



הומור



יצירתיות



מודעות עצמית



נטילת אחריות



התמסרות לתפקיד



מחויבות למשימות



אמונה



תקוה



מודעות למוות



חמלה

)להיות נוכח עם האדם; נתינה(

)מודעות לייחודיות; ביסוס ערך עצמי;
גילוי של "אמת" ,או ערך(



אמפאתיה

)היכולת לחוש מישהו אחר(

 היכולת לסלוח
 אהבה

)מעבר לסיפוק המיידי; היכולת לוותר למען
הטווח הארוך ,או למען מישהו אחר(



היכולת להינתק מעצמנו

)להסתכל על עצמנו מבחוץ(

 כוח ההתרסה של הרוח האנושית

)היכולת לקרוא תיגר על...
הכוחות הפנימיים שהאדם מגייס בתוך עצמו
כדי לפעול למרות...
"היכולת הרוחנית של האדם להתנגד ולבחור
באמצעות החופש הפנימי שלו בעמדה
ספציפית ,בכל מצב נתון".
פראנקל  -פסיכותראפיה ואקזיסטנציאליזם

)(The defiant power of the Human Spirit

 היכולת להתעלות עצמית

)היכולת לצאת מתוך עצמנו כלפי מישהו או משהו(
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 (2באמצעות הדרכים למציאת משמעות שעיקרן הן :היפתחות להתבוננות ולחוות חוויה ,לנקיטת עמדה
כלפי מה שקורה ,ולעשייה.

הגשמת ערכים על-פי ויקטור פראנקל

השבילים על-פי ג'וזף פאברי

תגלית עצמית

התנסות בחוויה

)הארה ותובנה ,כתוצאה מהתנסות או חוויה
אמוציונלית ההופכת למשהו קוגניטיבי המוביל
לצמיחה והתעלות(

)מפגש עם רגע מיוחד המשפיע עלינו עמוקות -
מה אנו לוקחים מהעולם(

ייחודיות

)תחושה של מיוחדות ושל ייחודיות.
ההרגשה שאין אף אחד כמוני
ושיש דברים שרק אני יכול לעשות ,בדרך
המיוחדת לי(

נקיטת עמדה

)היכולת להגיב ולתת מענה לרגע;
העמדה בה אנו נוקטים כלפי מציאות קיימת(

ברירות ,אלטרנטיבות ובחירה

)יש לנו ברירות ואלטרנטיבות.
בכל תנאי ובכל מצב יש במה לבחור(

עשיה

)עשיית מעשה ,יצירה  -מה אנו נותנים לעולם(

אחריות והענות

)נטילת אחריות למעשינו ולתוצאותיהם(

התעלות עצמית

)יציאה מעצמנו כלפי מישהו או משהו(
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 (3באמצעות בניית "אופטימיות טראגית"  -למרות מצבי החיים המשתנים ,טיפוח מערכת ערכים
מקבילים )קראטוצ'וויל( ,קביעת מטרות משמעותיות ) ,(GROWונטילת אחריות על מה שאנחנו כן
יכולים.

כל זאת ,בהתחשב בתרמילים התרבותיים המגוונים המאפיינים את האנשים החיים סביבנו.

יש דברים שאותם נוכל לשנות ,או להשפיע עליהם באמצעות נקיטת עמדה ועשיה תוך בחירה ונטילת
אחריות ,אבל לא בטוח שנוכל לשנות את כל מה שקורה מסביב לנו ,ואולי גם את הקורה לנו ,וקרוב
לוודאי ,שלגבי אירועים רבים תהיה לנו השפעה מועטה.
כאן ,אולם ,הלוגותראפיה מציעה לנו הזדמנות מיוחדת להשתמש בכלים ובעקרונות שלה כדי לשפר את
יכולותינו להתמודד אל מול המציאות האופפת אותנו ועם מה שקורה לנו במעגלי החיים שלנו והקשורים
אלינו; וכך ,להפוך מקורבן החיים לקברניט החיים שלנו ,באמצעות ההתייחסות שבה אנו נבחר להתייחס
אל מה שקורה לנו  -בחירה הנתונה בידינו בלבד.

ישראל זקוקה לבניית החוסן האנושי שלה ,והלוגותראפיה יכולה לסייע לכך באופן משמעותי .מי שיעשה
זאת ,יהיו בעיקר האנשים שיעשו שימוש בעקרונותיה ובכליה ,תוך שילובם בתחומי עיסוקם ופעילותם.
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