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 ו"עתש סיוון     27 פרמידעון מס
 2016 אוגוסט-יליו

 
 לכל התחלה יש את הקסם שלה" "

 )יוהאן וולפגנג פון גתה(

 

                                                                     חברים וידידים יקרים,
 

שמחים לשתף אתכם בהתפתחויות החדשות בפתחה של שנה חדשה ו, אנחנו עשייה מבורכתקיץ גדוש בבתום 
באתר חדש לעמותה! האתר כולל ספרות מקצועית בתחום הלוגותרפיה, פרטים על התחדשנו בשעה טובה  אצלנו...

פעילויות העמותה, בלוג, מידעונים קודמים ועוד, והוא מתעדכן כל העת. כדאי להיכנס! זו הזדמנות גם להודות 
על תרומתה המשמעותית לבניית האתר ותכניו. של העמותה,  מנהלת קשרי קהילה ותוכן, מיכל יששכרלמקרב לב 

 לאתר העמותה:

http://logotherapy.org.il/ 
 

 חוויות, חיבורים ועידכונים:  –"מבזקי לוגותרפיה" 

 
חודש יוני התקיים בצרפת הכנס שבהם נושא המשמעות בחיים תפס מקום מרכזי. בסוף במהלך הקיץ נערכו כנסים 

, מחקר נצר, יו"ר העמותה-ד"ר פנינית רוסו(. במסגרתו הציגה ECPP)לפסיכולוגיה חיובית השמיני האירופאי 
אושר,  יום אשר נמצאה כתורמת באופן חיובי לשביעות רצון מהחיים,-בחיי היום חדש בנושא תיעדוף משמעות

רגשות חיוביים, תחושת קוהרנטיות, הכרת תודה ותחושת משמעות בחיים, וקשורה באופן שלילי לדיכאון ולרגשות 
 שליליים. לממצאים אלו פוטנציאל תיאורטי ופרקטי להבנת ההשפעות של תיעדוף משמעות על רווחה נפשית. 

 
 9TH BIENNIAL INTERNATIONAL :תקיים בטורונטו הכנס התשיעי הבינלאומי למשמעותבחודש יולי ה

MEANING ONFERENCEאות בנושא של שתתפו מומחים מכל העולם בהרצאות, סימפוזיונים וסדנה , בו
ליצור גשר במחקר ובטיפול בין מן "פסיכולוגיה חיובית קיומית" במטרה סימשמעות. השנה הכנס עמד ב

-ה סדנתתנחה, נצר, יו"ר העמותה-"ר פנינית רוסודהפסיכולוגיה ההומניסטית, החיובית, הקיומית והלוגותרפיה. 
 ,Applying the Science of Happiness to Daily Life ת שלוש שעות כחלק מהכנס בנושאמומחה ב

 קיומית(: -בפאנל ייסוד הזרם השני של הפסיכולוגיה החיובית )פסיכולוגיה חיוביתוהשתתפה 
Second Wave Positive Psychology (PP2.0) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://logotherapy.org.il/
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 הרצאה בנושא: הציג בכנס  ד"ר אריה סיגל
Man’s Search for Divinity: Self-transcendence in Logotherapy and Kabbalah  כחלק מפאנל בנושא

בחיים כגון משמעות ואבל, משמעות  מסגרת הכנס הוצגו נושאים מגוונים בזיקה למשמעותמשמעות ורוחניות. ב
גבורה וטרור בראי בטיפול, משמעות בעבודה וארגונים, משמעות וטכנולוגיה, משמעות ורוחניות, משמעות בחינוך, 

 : בפרטים נוספים על הכנס למעוניינים ועוד. המשמעות, 
details/workshops-http://meaning.ca/conference/conference/ 

 
  אירועים קרובים:

 
תחת הכותרת הקרוב יתקיים בוינה הקונגרס השלישי ללוגותראפיה, המתקיים מדי שנתיים,  ספטמברבחודש 

 ציגו נציגי העמותה:שתתפו ויבכנס י". III"עתיד הלוגותראפיה 

  תציג בנושא מילוליהודית Meaningful Life in view of early recollections during the Holocaust  

 יציג בנושא מילול גדעון The importance of Saying yes to life here and now 

 תציג בנושא  ד"ר טריה שנטלWhen the angel turns into a demon: The pathology of 

Psychopathology 

  תציג בנושא פאו-לצטר סוניהד"ר  The use of logotherapy in Group Meetings 

  תציג בנושאסוזנה )סוזי( לובנהיים How we can help refugees in their spiritual anguish in a 

meanigful way with logotherapy 
 המעוניינים יוכלו לקבל פרטים נוספים ולהירשם בקישור שלהלן:

http://infologotherapy.jimdo.com/  
 

 מדברי פרופ' פול וונג, נשיא הכנס, על הפאנל:

"The PP 2.0 Summit was a historical 

first. Some of the most creative minds in 

positive psychology attended the summit 

to chart the course of the future of PP 2.0, 

including (left to right) Michael Steger, Itai 

Ivtzan, Roger Tweed, Pninit Russo-

Netzer, Veronika Huta, Piers Worth, and 

(front) Carol Ryff, with Gordon Medlock 

and myself serving as the moderators. 

Several themes emerged from the panel 

presentations and ensuing dialogues. 

There was considerate agreement that 

PP 2.0 is oriented towards meaning rather 

than happiness. There was also a distinct 

shift in emphasis from individual 

happiness and signature strengths to the 

humanistic value of bringing out the best 

in people for the common good." 

 

http://meaning.ca/conference/paper-session-spirituality-self-transcendence/#siegel
http://meaning.ca/conference/conference-details/workshops/
http://meaning.ca/conference/conference-details/presentations/#panels
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 חדשות:

! אביב-באוניברסיטת תל בשנה"ל הקרובה תללוגותרפיה שנפתחת ההכשרה תוכניבנותרו מקומות אחרונים 

 Associate in -לקבלת הסמכה ל Viktor Frankl Institute –ידי המכון בארה"ב -ת מאושרת עלהתוכני

logotherapy.   עד סוף ספטמבר.  –ההרשמה בעיצומה 

 https://education.tau.ac.il/morim/logotherapy  לפרטים:

 /http://logotherapy.org.il: מוסדות הכשרה נוספים ניתן למצוא באתר העמותה
 

 את העמותה קדימה!הצעידו 
 !הצטרפו אלינו כחברי עמותה

info@logotherapy.org.il 

 הצעידו את העמותה קדימה!
 הצטרפו אלינו כחברי עמותה!

info@logotherapy.org.il 
 
 

מה שלא  ,זיכרונות -כרטיס חבר וספרו של פרופ' ד"ר ויקטור פראנקל  במתנהלמצטרפים כחברי עמותה, יישלח 
של אלי פראנקל, ואשר יצא  90 -,  שתורגם לעברית על ידי  פרופ' ד"ר דוד גוטמן, כמתנת יום הולדת הנכלל בספריי

-כשסיים הכשרה לוגותרפית עמותה כל חבר סף, החל משנה זו, לדפוס במהדורה מצומצמת. בנו
diplomate  של שמו באתר העמותה כבעל הכשרה כאמור,  לפרסום חינםיהא זכאי אוטומטית

 ופרטים ליצירת קשר.
 
 
 

 

 
  של העמותה פעילויות המתוכננותבנשמח לשמוע מכם כל הצעה או רעיון, ונעדכן בקרוב . 

 
 
 

 ת ומשמעות,שנה טובה, משופעת בשמחה, בריאובברכה חמה ובאיחולים ל
 

 נצר יו"ר -ד"ר פנינית רוסו

 בשם הנהלת העמותה ללוגותרפיה בישראל

https://education.tau.ac.il/morim/logotherapy
http://logotherapy.org.il/
mailto:info@logotherapy.org.il
mailto:info@logotherapy.org.il

