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חברים וידידים יקרים,

המיפגש הבא יתקיים:

ביום חמישי ,ז' סיון תש"ע 20 ,במאי  ,2010בבית התנועה ליהדות מתקדמת -
"אור חדש" ,רח' הנטקה  ,55חיפה ,בשעות  17:45עד 20:00

נושא המיפגש" " :עבדות ,חרות ולוגותראפיה "  +פעילויות העמותה
המיפגשים הבאים יוסיפו להתקיים בימי חמישי ,אך מועדיהם עלולים להשתנות,
בשל רצף החגים וחופשת הקיץ .המיפגשים ימשיכו להתקיים בבית התנועה ליהדות
מתקדמת " -אור חדש" בשעות  17:45עד 20:00
•

יום חמישי יב' תמוז תש"ע 24 ,ביוני  2010בנושא" :גישור על פערים בין -תרבותיים ע"י משמעות"

•

יום חמישי יח' באב תש"ע 29 ,ביולי  2010בנושא" :משמעות בעידן של חוסר משמעות"

תאריכי המיפגשים הבאים ותוכנם יועבר בדוא"ל

אנא שימו לב ,ששעת ההתכנסות למיפגש היא .17:45
נודה לכם אם תוכלו להגיע בזמן ,כדי שנוכל להתחיל בשעה היעודה.
בתודה על ההתחשבות.

הצעידו את העמותה קדימה!

עכשיו
info@logotherapy-il.org
או

www.logotherapy-il.org
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חברים וידידים יקרים,
המיפגש הרביעי של העמותה ללוגותראפיה בישראל ,לאחר כנס הייסוד ,שנדחה ממועדו המתוכנן בסוף מרץ,
התקיים ביום חמישי א' בניסן תש"ע 15 ,באפריל  2010בבית התנועה ליהדות מתקדמת "אור חדש".
הסמיכות ליום הזכרון לשואה ולגבורה ,שחל שלושה ימים קודם לכן וההרצאה ,שנתבקשנו לתת בטקס ערב יום
הזכרון לשואה ולגבורה בבית הקהילה של אור חדש ,גיבשה בנו את ההחלטה להביא את הנושא "משמעות למרות
הכל" למיפגש עמותה זה ,ולדחות את השיחה המתוכננת בנושא "עבדות וחירות בראייה לוגותראפית" למיפגש
הבא ,שיתקיים ב 20 -במאי הקרוב ,שגם הוא מוקדם בשבוע ,מסיבות טכניות.
סיכום הפגישה האחרונה
תחושת החשיבות הקיומית שהתגלתה בקיום העקרונות והשימוש בכלים הלוגותראפיים בתקופה הקשה של ימי
השואה  -גם אם בזמנו לא נעשה שימוש במינוחים אלה  -וההשלכות שיש לדברים גם על ימים אלה ,במציאות
היום-יומית שלנו ,חיזקה בנו ,כאמור ,את ההחלטה לייחד את פגישת ערב העמותה ליכולת למצוא משמעות גם
בתנאים הקשים והבלתי נסבלים במחנות ההשמדה ,כפי שהדברים באו לידי ביטוי בסיפרו של ויקטור פראנקל
בסיפרו "האדם מחפש משמעות".
דברים אלה ,קשורים ,כמובן ,גם לעבדות וחירות אנושית ,בהם בכוונתנו לדון במיפגש הבא.
מאפייני העבדות והשיעבוד הגופני והרוחני של תקופה השואה האפלה היו ,כנראה ,אלימים וקשים יותר משיעבוד
מצרים ,כי היא נועדה להשמדה ומחיקה פיזית ורוחנית מהירה ומוחלטת של העם היהודי.
החירות הפנימית ,שנתגלתה אצל אלה שחיזקו את תכונות הרוח האנושית בקירבם היתה ,אולי ,ה "היא שעמדה"
להם לשרוד אל מול סיכויי ההישרדות הנמוכים.
השיחרור מהעבדות ומהתופת בתום המלחמה ,נטילת חלק בהקמת מדינת ישראל דמוקראטית ,והמאבק על
תקומת העם היהודי ,לאחר השואה ,איסוף השברים והקמה מחודשת של משפחות וחיים ,היא ,אולי ,היציאה
הגדולה לחירות חיצונית ופנימית ,שעוצמתה אפשר ועולה אפילו על עוצמת יציאת מצרים.
ההרצאה "משמעות למרות הכל" ,שניתנה על-ידי גדעון מילול ,ממייסדי
העמותה ,התייחסה לתכונות הרוח האנושית ולדרכים למציאת משמעות,
שהיו חשובות להישרדות ,עפ"י ויקטור פראנקל ,אבי הלוגותראפיה ,למרות
תנאי מחנות ההשמדה הבלתי אפשריים ,ושהינן תקפות גם למצבי חיים
אחרים ולמציאות של חיינו כיום.
)לעיון בהרצאה ,נא להקיש כאן(
)נא להמתין כ 3-4-דקות עד להשלמת תהליך ההורדה(

ההרצאה אמורה היתה להיות בסיס לדיון על ההשלכות והרלוונטיות שיש לדברים על ימינו אלה ,תוך התייחסות
לשני מרכיבים עיקריים:
א .מה מהדברים שהועלו דיברו אליך ביותר?
ב .מה אנחנו יכולים לקחת מהדברים שהועלו לחיים העכשוויים שלנו.
לקראת סיום הערב נמסר דיווח קצר על פעילויות שנעשו:
 .1בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה הוזמנו לתת הרצאה על הקשר שבין שואה ומשמעות ,תחת הכותרת
"משמעות למרות הכל" ,במסגרת טקס הזכרון ,שנערך בבית הכנסת והקהילה ליהדות מתקדמת אור-חדש.
 .2לקראת הפסח נפתחה בבית האבות ההולנדי "בית יולס" תערוכה ייחודית של תלמידי בית-ספר אופקים ,שהם
בעלי מוגבלויות קשות .תערוכה ,המבטאת את כוח ההתרסה של הרוח האנושית בקרב תלמידים אלה.
תערוכה זו ,הינה עדות נוספת לכוחות הרוח האנושית המעניקה עוצמה ויכולות התמודדות ,ואשר מכילים ,בין
היתר ,אופטימיות ,יצירתיות ,אמונה ותקוה ,אהבת החיים ומשמעות ,למרות ועל-אף התנאים הקשים מולם
עומד כל אחד מהתלמידים.
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בעתיד הקרוב יתקיים מיפגש בין התלמידים היוצרים ובין דיירי הבית לשיחה ולדיון משותף ביצירותיהם
ואפשר שמקהלת בית האבות תופיע בפניהם ,כביטוי למיפגש הבין-דורי ,סביב הקושי שבעשייה ,אך המוביל
למשמעות.
www.logothe
rapy
il.org
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 ,אנו מתפתים לחשוב שהאתר
הוא טוב ומוצלח ושאין יותר צורך להשקיע ולהוסיף בו דבר ...האומנם?...
תוכניות פעולה נוספות:
א( לימודי מבוא במרכז הארץ  -במידה ויהיו מספיק נרשמים.
ב(  2מיפגשים וסדנה להכרת הלוגותראפיה לצוות "כיוונים" בבוסתן הגליל.
ג( מיפגש לאיתור צרכים לחיזוק עמותת "יד עזר לחבר" לחלוקת מזון.
אנו מקווים ,שבדרך זו אנו מצליחים לקדם ,גם אם בצנעה ,את המטרה המרכזית של העמותה ,שהיא להפיץ את
גישת הלוגותראפיה ולחזק את הסובבים אותנו בכלים שהלוגותראפיה מציעה לנו ,כתמיכה לשיפור איכויות
החיים של כל אחד מאתנו והקרובים אלינו ונשמח ,לכן ,להצטרפות הפעילה של כל אחד מכם.
חודשי הקיץ והחופשות הנילוות עומדים לפנינו וייתכן שהם יאטו מעט את קצב הפעילויות של העמותה.
בכל מקרה ,נשמח לשמור על קשר שוטף ועדכני.
לקראת חג השבועות הקרב ,שלוחה לכל אחד מכם ברכת חג שמח ומשמעותי לכם ולכל יקיריכם ,ושנזכה
לבשורות טובות לכולנו.
בברכה ובאיחולי חג שבועות שמח
גדעון מילול
בשם מייסדי העמותה ,חבריה וידידיה
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