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צפן



דבר ראש המכון 
הקורונה הפגישה את כולנו עם שאלות קיומיות של בדידות, חופש, סופיות ומשמעות. 

היא טלטלה וזעזעה את היסודות שנותנים לנו משמעות וערך בתחומי חיים מגוונים, 
ובתוך כל זה היא גם הציבה בפני האנושות שאלה מהותית – ברמה האישית וברמה 

החברתית - מה זה אומר לחיות? איך אנחנו רוצים לחיות? הפסיכיאטר והנוירולוג ויקטור 
פראנקל, אבי הלוגותרפיה, מציע שהשאלה החשובה היא לא מה אנחנו מצפים מהחיים 

אלא מה החיים מצפים מאיתנו - איך אנחנו מתייחסים למה שקורה לנו. גם בתקופה 
הנוכחית של חוסר ודאות, אתגרים חברתיים וקיומיים, יש לנו עדיין אפשרות לבחור כיצד 

להגיב, לזהות את נקודות האור, לשמר את התקווה ולנוע לקראת עוגנים של משמעות. 
בהקשר זה, חשוב שנשאל את עצמנו - איך היינו רוצים לזכור את התקופה הנוכחית? איך 

אנחנו יכולים לבטא את הערכים שלנו גם במציאות מורכבת ומאתגרת?

במסגרת העשייה הענפה של מכון מצפן למחקר, פיתוח ויישום משמעות בחיים, המגזין 
שלפניכם נועד להנגיש מידע עדכני בנושאי לוגותרפיה בפרט ומשמעות בחיים בכלל. 
המגזין מהווה אוסף מרגש וייחודי של היכולת האנושית לומר כן לחיים על אף ולמרות 

הכל בתקופה מורכבת ומאתגרת. הוא מרכז היבטים מגוונים באשר לשאלת המשמעות 
בזירות השונות ולאורך החיים, הן ברמת התיאוריה והמחקר, והן ברמת המעשה 

היומיומי. מדי חודש, כל גיליון יאיר זווית או היבט בתחום הרחב של משמעות בחיים. זו 
ההזדמנות להודות מקרב לב לוועד המנהל, לצוות המקצועי ולחברי המכון, הפועלים 
ללא לאות ומתוך תחושת שליחות אמיתית לייצר מרחבי משמעות בחברה הישראלית 

בזירות מגוונות. תודה מיוחדת לעוז רוטברט, עורכת המגזין, לחברת המערכת הדס לוי, 
ולאושרית גרגיר על העיצוב הגרפי. 

מקווה ומאמינה שתיהנו ותיתרמו מהקריאה במגזין.

מוזמנים לשתף ולהפיץ הלאה, ולפנות אלינו עם מחשבות, רעיונות ושאלות.

שנדע ימים טובים יותר, ד"ר פנינית רוסו-נצר, ראש המכון



דבר המערכת 
כמעט שנה מאז שנכנסה הקורונה לחיינו ובסינכרוניזציה מדהימה, לקראת סוף השנה 

האזרחית, החל מבצע החיסונים אשר פותח פתח של תקווה, כאילו במיוחד לקראת השנה 
החדשה, לקראת העתיד של כולנו. בשנה שחלפה חיינו השתנו ללא היכר. וכעת, כשכבר אפשר 

לנשום ולראות את האופק עולות וצצות שאלות חשובות מאין כמותן כגון: מה ישתנה? האם 
החיים יחזרו למסלולם? האם מה שהיה הוא שיהיה? האם כל אחת ואחד מאתנו למדנו לקח 

מאיתנו באופן פרטי או כחברה? מהי האחריות שלנו בעיצוב חיינו? מה אנחנו נשנה ומה נשמר?

הגיליון שלפניכן.ם, אשר מהווה התחלה חדשה בפני עצמו, עוסק גם הוא בשאלות הללו עם דגש 
לוגותרפי. החל מציטוטו של ויקטר פראנקל על חשיבות ראיית העתיד ותפקידו עבור האדם, 

דרך מאמר מרתק מאת ד"ר פנינית רוסו-נצר העוסק בכלים למציאת המשמעות בחיי היומיום 
שלנו, היכרות עם עדי ליליאור, חברת מכון מצפן, ופרוייקטים חדשים שיצרה בתקופה האחרונה 

ועד השראה בסימן התחלות חדשות בשלושת ממדי המשמעות - יצירה, חוויה ונקיטת עמדה.

אנו מקוות כי הגיליון יעניין, ירגש ויעמיק את ההתבוננות בשאלות הקיומיות אשר משבר 
הקורונה יצר וכי נוכל כולנו ליצור דבר מה חדש בעולם, בעצמנו ובזולתינו. לחוות את היופי 

ואת התרוממות הרוח שיש בעולם ולנקוט עמדה באומץ וללא חת תוך לקיחת אחריות על חיינו 
ואמירת כן לחיים ולכל מה שיש להם ולנו להציע.

"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה" - אמן

עורכת: עוז רוטברט
חברות מערכת: הדס לוי, ד"ר פנינית רוסו-נצר

עיצוב גרפי: אושרית גרגיר

 "סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים אלא אם כן הוא צופה אל העתיד. 
זה מקור ישעו ברגעים הקשים ביותר של קיומו, אם כי יש שהוא צריך לאלץ את רוחו 

שייטול עליו משימה זו"
מתוך "אדם מחפש משמעות" מאת ויקטור פראנקל. ראה אור בשנת 1970 בהוצאת דביר. עמ' 94



שאלת המשמעות היא עתיקת יומין, אוניברסלית 
וייחודית לאדם. משחר האנושות ולאורך 
ההיסטוריה חיפשו בני האדם אחר פשר, 

משמעות ותכלית לקיומם – מהמערות, דרך 
מיתוסים, מסעות חיפוש, אומנות, פילוסופיות 

ודתות. משמעות נמצאת בלב הכוח המניע בני 
אדם לפעול – היא מתחילה בשאלה הבסיסית 

ביותר שילדים שואלים כבר מגילאים מאוד 
צעירים, "למה", כדי להבין את העולם ואת 

מקומם בו. משם היא ממשיכה באותה "למה" 
של תלמיד שיושב בכיתה וחווה ניתוק וחוסר 

מעורבות כי מה שהוא לומד לא משמעותי 
עבורו, בנשירה של עובדים ממקומות עבודה, 
גם הרווחיים ביותר, משום שהם לא מרגישים 
שעבודתם משמעותית, וכלה בהתמודדויות 

במעגל החיים עם משברים ואתגרים.
ויקטור פראנקל, פסיכיאטר, נוירולוג וניצול שואה, 

ן את הכלי ולהתחיל לנגן – להפסיק לכוונ
כיצד למצוא משמעות לחיים בין משימות היומיום

מאמר אורח מאת ד"ר פנינית רוסו-נצר 
פורסם באתר מהות החיים

מייסד תורת הלוגותרפיה )תרפיה באמצעות 
משמעות; הזרם הווינאי השלישי בפסיכותרפיה(, 

ידוע כראשון שהתייחס למשמעות ככוח המניע 
המרכזי באדם, מעבר לשאיפה לעונג שהציע 

פרויד והשאיפה לעוצמה שהציע אדלר. 
לתפיסתו, נטייתם הטבעית של בני האדם היא 
חיפוש משמעות ולכן האושר על נגזרותיו הוא 
תוצר לוואי של תהליך השגת משמעות בחיים.

 
מאז פרסומיו של פראנקל, מושג המשמעות 

נבחן לעומק הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה 
אמפירית וקלינית בתחומים מגוונים. מחקר 

ענף בתחום מצביע על חשיבותה של תחושת 
משמעות בחיים להתפתחות מיטבית, לבריאות 

נפשית ופיזית ואריכות ימים ולפיתוח חוסן 
להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, עם הפרעות 

נפשיות ועם טראומה.

לתחושת המשמעות שלנו יש משקל רב בעיצוב חיינו – כיצד נוכל לשזור אותה בשגרת היומיום

https://www.eol.co.il/articles/1392


ואולם, אם בעבר היו מסורות שהציעו לאדם 
מבנה ערכי ומסגרת של תפיסת עולם על-מנת 

להבין את מצבו ולגבש לעצמו מטרות ודרכי 
התנהלות, הרי שכיום חלה התפוררות של חלק 
גדול מן המסורות והמסגרות המארגנות. בעידן 

השפע הגלובלי והדיגיטלי של ימינו, בולטים חוסר 
ודאות, חוסר יציבות, ניכור ואובדן משמעות. לפי 
פראנקל, התעלמות מהשאיפה לפשר או דיכויה 

תיצור תחושת ריקנות או ריק קיומי, המתבטא 
בשיעמום, ניכור, דיכאון, אלימות, ואף אובדנות. 

היעדר תחושת משמעות עלול אף להוביל לפנייה 
להדוניזם והימנעות ממחויבות, לקונפורמיזם או 

לטוטליטריות )התנהגות באופן שמוכתב על-
ידי אחרים( – תופעה הנפוצה במיוחד בקרב 

מתבגרים וצעירים, המצויים בשלב התפתחותי 
רגיש לעיצוב זהותם. ואכן, מחקרים מהעשורים 

האחרונים מצביעים באופן עקבי על עלייה 
משמעותית ברמות החרדה והדיכאון על אף עלייה 

ניכרת בשגשוג הכלכלי וברמת החיים.
 

מתן ביטוי למשמעות בחיי היומיום מגדיל 
רווחה נפשית וסיפוק במגוון היבטים
כמו כל חוויה אנושית בחיים, משמעות היא 

דינמית, מורכבת ומשתנה, ועל כן דורשת מודעות 
ופעולה מכוונת. לא תמיד אנחנו מסוגלים לזהות 
את מקורות המשמעות שלנו ולחיות לאורם ביום-

יום. שאלת המשמעות של חיינו עשויה להרגיש 
מופשטת, כללית או פילוסופית, אך היא למעשה 
שאלה קונקרטית ואישית המתייחסת לאופן שבו 

אנחנו חווים את היום-יום שלנו. זוהי שאלה שיש לה 
קשר הדוק לעדיפויות שלנו ולבחירות היומיומיות 

שאנחנו עושים ביחס להשקעת משאבי הזמן 
והמשאבים שלנו.

 
אחת התובנות המרתקות של פראנקל הייתה 

כי "מה שמשנה הוא לא משמעות החיים באופן 
כללי, אלא המשמעות הספציפית של חיי האדם 

ברגע נתון". כלומר, גם אם אנחנו מודעים לערכים 
ולמקורות של המשמעות שלנו, אין זה אומר 

בהכרח שנחווה משמעות אם איננו פועלים לאורם 

בשגרה היומית שלנו. אומנם מודעות היא חלק 
חשוב וקריטי בתהליך, אך התרגום של הכוונה 

והערכים למעשים הוא קריטי לא פחות.
 

 מחקר שערכתי והתפרסם לאחרונה 
ב-Journal of Happiness Studies הראה כי 

אנשים שבוחרים לעגן את הערכים החשובים 
להם בחיי היום-יום ומתעדפים פעילויות בעלות 

משמעות עבורם בהתנהגות מכוונת כחלק 
מהשגרה חווים יותר משמעות ורווחה נפשית 

במדדים מגוונים, כגון סיפוק מהחיים, רגשות 
חיוביים, תחושת קוהרנטיות )הקשורה בשליטה 

ובהתמודדות מיטבית(, אושר והכרת תודה. 
מאידך, הם חווים פחות רגשות שליליים. במילים 

אחרות, במקום לקוות לחיים משמעותיים 
יותר "יום אחד", כשנקבל את הקידום שאנחנו 

שואפים אליו, כשהילדים יגדלו או כשנצא 
סוף-סוף לפנסיה, אנחנו יכולים לבחור לקחת 
אחריות על השגת המשמעות שלנו באמצעות 

האופן שבו אנחנו מתנהלים ביום-יום שלנו 
בפועל. האופן שבו אנשים משקיעים את משאבי 

הזמן והאנרגיות שלהם בחיי היום-יום מלמד 
רבות על הערכים החשובים בעיניהם.

 
איך לתעדף משמעות?

"ביליתי ימיי, מותח ומתיר מיתרי הכלי, והשיר 
שבאתי לשיר לא הושר עדיין", כתב המשורר 

ראבינדארנת טאגור.
 

במובן העמוק ביותר, חיינו הם סך הבחירות 
היומיומיות שלנו. אנו בונים אותם באמצעות 

הדברים שאנחנו עושים באופן עקבי מדי יום. 

אם בעבר היו מסורות שהציעו לאדם מבנה 
ערכי ומסגרת של תפיסת עולם על-מנת 

להבין את מצבו ולגבש לעצמו מטרות ודרכי 
התנהלות, הרי שכיום חלה התפוררות של חלק 

גדול מן המסורות והמסגרות המארגנות



בדומה לכך, משמעות לא נמצאת או מתגשמת 
באופן אוטומטי או מועברת בתורשה מההורים 

או מהסביבה שלנו. כשאנחנו לוקחים אחריות על 
האינטראקציות, הבחירות והפעולות שלנו ביום-

יום, אנחנו יכולים להשקיע את הזמן והאנרגיה 
שלנו – המשאבים המתכלים והיקרים שלנו – 

בדברים שיש להם ערך וחשיבות עבורנו. כלומר 
לא להיות עסוקים רק ב"כוונון הכלים שלנו" כדברי 

טאגור, אלא להשתמש בכלים שלנו כדי לשיר את 
השיר הייחודי והחד-פעמי שלנו.

 
לדוגמה, אם צמיחה והתפתחות אישית 

משמעותיים עבורכם, תרגום הערכים האלו 
לכדי פעילויות יומיומיות, כמו הקשבה להרצאות 

מעוררות השראה או טיפוח תחביב חדש ותחום 
עניין, יאפשר לכם לממש את הערכים האלו 

בפועל. כך גם כשאתם מתמודדים עם פעולות 
שאינן תמיד מהנות ברגע הנוכחי כמו לרוץ אחרי 
הילד או לטפל בהורה מבוגר. כשאנחנו מחברים 

את הפעולה לערך שהיא מעגנת באמצעות 
שאלה כמו "למה זה חשוב לי?" אנחנו מסוגלים 
להפוך מטלה או פעולה סתמית לפעולה בעלת 

משמעות עבורנו.
 

משל האבנים הגדולות
מספרים על מרצה חכם שהוזמן לשאת הרצאה 

בנושא של תכנון זמן יעיל לקבוצת מנהלים בכירה. 
כשהגיע, הוציא מיכל זכוכית גדול שבתוכו הניח, 

אחת אחת, כתריסר אבנים, כל אחת בגודל כדור 
טניס. כאשר התמלא המיכל לגמרי ולא ניתן היה 

להוסיף אף לא אבן אחת, הרים המרצה את מבטו 
באיטיות אל הקהל ושאל: "האם המיכל מלא?" 
כולם השיבו "אכן". המרצה המתין מספר שניות 

והוסיף: "האומנם?" ואז שוב התכופף והוציא 
מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ. בקפדנות 

שפך את החצץ מעל לאבנים וניער מעט את 
המיכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות 

עד שירדו לתחתית המיכל. שוב נשא המרצה 

שאלת המשמעות של חיינו עשויה להרגיש 
מופשטת, כללית או פילוסופית, אך היא 

למעשה שאלה קונקרטית ואישית המתייחסת 
לאופן שבו אנחנו חווים את היום-יום שלנו. זוהי 

שאלה שיש לה קשר הדוק לעדיפויות שלנו 
ולבחירות היומיומיות שאנחנו עושים ביחס 

להשקעת משאבי הזמן והמשאבים שלנו



את מבטו אל הקהל ושאל: "האם המיכל מלא?" 
עתה התחילו להבין מאזיניו את כוונתו. אחד 

מהם השיב: "כנראה שלא!" "נכון", ענה המרצה 
והתכופף והפעם הוציא מתחת לשולחן סיר מלא 

בחול. בתשומת לב שפך את החול אל תוך המיכל. 
החול מילא את החלל בין האבנים הגדולות ובין 
החצץ. פעם נוספת שאל: "האם המיכל מלא?" 

"לא!" ענו לו המשתתפים. "נכון", השיב להם 
ומילא במים את המיכל עד לשפתו.

כעת, שאל: "איזו אמת גדולה יכולים אנו ללמוד 
מניסוי זה?" אחד המאזינים ניסה לענות בהתייחס 

לנושא ההרצאה: "אנו למדים שככל שהיומן 
שלנו נראה לנו גדוש בהתחייבויות, אם באמת 

מתאמצים תמיד ניתן להוסיף עוד פגישות ועוד 
מטלות". המרצה השיב: "לא זה. האמת הגדולה 

שמוכיח לנו הניסוי היא זו: אם לא מכניסים למיכל 
קודם כל את האבנים הגדולות, לעולם לא נוכל 

להכניס דברים קטנים יותר אחר כך".
 

המרצה הוסיף ושאל, "מהן האבנים הגדולות 
בחייכם – בריאותכם? המשפחה? ילדיכם? 

הגשמת חלומותיכם? לעשות מה שאתם באמת 
אוהבים? להילחם למען מטרה נעלה? לקחת זמן 

לעצמכם? משהו אחר? חשוב ביותר להכניס קודם 
כל את האבנים הגדולות בחיינו, כי אם לא נעשה 

זאת, אנו עלולים לפספס את החיים. אם ניתן 
עדיפות לדברים הקטנים )החצץ, החול(, יתמלאו 

החיים בדברים הקטנים, ולא יישאר די מהזמן 
היקר שלנו כדי להשיג את הדברים החשובים 

באמת. משום כך לעולם אל תשכחו לשאול את 
עצמכם את השאלה: מהן האבנים הגדולות בחיי? 

וכאשר תזהו אותן, תכניסו אותן ראשונות למיכל 
)החיים( שלכם".

 
להשתמש ברשימת המשימות כדי ליישם 

את ערכינו ביום-יום
 ברוח משל האבנים הגדולות, שאלו את עצמכם –

האם חייכם מלאים באבנים הגדולות או בחצץ 
ובחול? האם החשוב או הדחוף מנהל את היום-
יום שלכם? היכן אתם משקיעים את האנרגיות 

והזמן שלכם?

 
כל יום הוא הזדמנות חדשה לבחור לפעול לאור 

הערכים שחשובים עבורנו ולחיות חיים מלאים 
ומשמעותיים יותר. איך נראה יום טיפוסי שלכם? 

אם לחוות יותר משמעות היה בעדיפות עליונה 
עבורכם, מה זה היה אומר בחיי היום-יום שלכם? 
האם משהו היה משתנה? במה הייתם משקיעים 

פחות )או יותר( זמן? האם מערכות היחסים שלכם 
 to-היו משתנות? איך? מה מידת ההלימה בין ה

do list שלכם לבין הערכים האישיים שלכם? 
כיצד אפשר להשתמש ברשימת המשימות שלכם 

או בארגון הלו"ז השבועי שלכם כדי לצקת יותר 
משמעות לחייכם?

 
השאלות הללו מזמינות אותנו לחשוב, אבל לא 

פחות חשוב, לפעול. לא להמתין למשמעות גדולה 
שתבוא, אלא ליצור אותה במו ידינו ולקבע אותה 

בשגרה, יציבה ועקבית כסלע.

כשאנחנו מחברים את הפעולה לערך שהיא 
מעגנת באמצעות שאלה כמו "למה זה חשוב 
לי?" אנחנו מסוגלים להפוך מטלה או פעולה 

סתמית לפעולה בעלת משמעות עבורנו



לוגותרפיה בארץ
•  השנה נפתח המחזור הראשון של תכנית 
לוגותרפיסט מוסמך בזירה הטיפולית או 

 Certified logotherapist הארגונית/חינוכית
 באוניברסיטת תל אביב. 

לפרטים נוספים

 Associate in מחזור ה' ללימודי לוגותרפיה  •
logotherapy באוניברסיטת תל אביב החל את 

 לימודיו עם פתיחת שנה"ל האקדמית.
לפרטים נוספים  

 •  גיליון יולי )מס' 79( של פסיכואקטואליה -
רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, 

בעריכתה של ד"ר פנינית רוסו-נצר מוקדש 
כולו לנושא משמעות בחיים על רבדיו 

 השונים והמגוונים.  
לקריאה בגיליון דיגיטלי 

לוגותרפיה בעולם 

בימים אלו יצא לאור לראשונה באנגלית 
ספרו של ויקטור פראנקל: "לומר כן לחיים 
למרות הכל", זהו שמו המקורי של הספר 

המפורסם "האדם מחפש משמעות".
מסריו של פראנקל על משמעות, חוסן 

והחשיבות של לבחור בחיים גם למול משבר 
וסבל, מהווים השראה לכולנו גם בימים אלו, 
שנים אחרי שכתב והגה אותן. בימי היומיום 
בשגרה וגם נוכח מגיפת הקורונה העולמית. 
בימים מאתגרים של חוסר ודאות, מילותיו 
של פראנקל מסייעות לנו לראות גם את 

ההזדמנות שבכל קושי ואתגר.

לינק לדף הספר 

מה חדש? 

https://education.tau.ac.il/morim/logotherapy_Certified
https://education.tau.ac.il/morim/logotherapy_tau
https://www.psychology.org.il/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94---%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2020?date=2020&link_id=530
https://www.penguin.co.uk/books/111/1119337/yes-to-life-in-spite-of-everything/9781846046360.html


מלוות תהליכי שינוי והתפתחות ברוח הלוגותרפיה, 
מנחת קבוצות, יועצת התאוששות מאבל, 

פיזיותרפיסטית, מלווה שנים רבות אלמנים 
ואלמנות בתהליכי עיבוד אבל. מחברת הספר 'עד 

שהמוות' )הוצאת משרד הביטחון(. בוגרת מחזור 
ג' של לימודי לוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב 

וחברת מכון מצפן.

שנה חדשה, התחלה חדשה.
זיכרון ילדות: אחיותיי ואני יושבת על הרצפה 
בבית ובונות בלגו. אני נזכרת ברגע שבו אני 

לוקחת את לוח הלגו הריק עם הגבשושיות 
ותוהה מה אבנה עליו הפעם? זה רגע שמחזיק 

תשוקה של יצירתיות, דמיון, חשש ממה שאצור 
– אוהב את מה שייצא או לא? ויחד איתם, 

החופש לצאת לדרך ושמחת ההתנסות. בכל 
פעם שמתחילה שנה חדשה זה קצת לוח לגו 

ריק חדש עבורי.
השנה בניתי )במשותף עם אנשים נוספים( 

דברים חדשים על הלוח שלי, מפתיעים ומלאי 
משמעות. אשתף בשניים מתוכם. האחד נקרא: 

"סיפור דרך" – מרחב של קבוצות תמיכה 
טיפוליות לאלמנים ואלמנות במספר מקומות 

בארץ )www.sipur-derech.com(. זאת 
יצירה משותפת עם אביב טל – שותפתי למסע 

המרתק הזה. אנחנו נפגשות מספר פעמים 
בשבוע עם אנשים ְשיַער החיים שלהם נשרף. 

ממש כמו בשריפה בכרמל. כל אחד מהם.ן בגיל 

אחר, בשלב שונה של החיים ובמרחק זמן אחר 
מהשריפה הפרטית שלו. מפגשים של חקר, 

התבוננות ולמידה על מה עוזר ליער ללבלב 
מחדש. לגלות יחד כמה המון מינרלים וחומרי 

גדילה נמצאים בעפר השרוף, ולאפשר לכל 
אחד.ת מהם.ן ללבלב בדרכו.ה. לפעמים אני 
מדמיינת שויקטור פראנקל יושב שם על אחד 

הכיסאות ומחייך.
הפרוייקט השני נקרא: "דרך החיים" – 

קהילה תומכת קהילה סביב מצבי אבדן 
ושלבים מתקדמים של מחלה מסכנת חיים 

 .)derechhahayim.wixsite.com/website(
ברגעים הקשים האלה בחיינו אנחנו הכי חסרי 

אונים, אבודים, לפעמים מבולבלים וזקוקים 
לעזרה. קבוצה של כמה עשרות מטפלים 
מתחומים שונים של טיפול נפשי, יחד עם 

מתנדבים רבים מהקהילה )מתנדבים בבישול 
אוכל, הסעות, בייביסיטר, יעוץ משפטי/פיננסי...( 

,מסייעים למשפחות בשלב המשברי שלהן 
ותומכים בהן בחזיתות התמודדות שונות.

ויקטור פראנקל תיאר את המשבר המרכזי של 
תקופתנו כמשבר משמעות – ִריק קיומי. הפרויקט 

הזה הוא "תרופה קהילתית" נגד ִריק שכזה. 
היא מזכה את שני הצדדים במנות גדושות של 

משמעות ותורמת לחוסן החברתי שלנו.
שנזכה כולנו בשנת 2021 לחוויות של ערבות 

הדדית, משמעות ושמחת היצירה בתוך מרחבי 
החיים שלנו.

זרקור על חבר.ת מכון מצפן

והפעם: עדי ליליאור

https://www.sipur-derech.com/
https://derechhahayim.wixsite.com/website


על פי הלוגותרפיה אפשר למצוא משמעות בשלושה נתיבים מרכזיים: 
יצירה אשר נותנת ביטוי לייחודיות שלנו ע"י עשייה ונתינה לעולם. 
חוויה אשר סופגת מן העולם את הייחודיות שלו באמצעות אמנות, 

טבע וגם מערכות יחסיים. 
נקיטת עמדה אשר מהווה את הדרך בה אני מתייחסים ומגיבים 

במיוחד לדברים שאנחנו לא יכולים לשנות.
שלושת הנתיבים האלו משקפים את יכולת האדם לחרוג מעל ומעבר 
לעצמו ולהניע אותו לקראת מטרה בעלת ערך שהיא לא הוא עצמו. 

בכל גיליון נציג דרך מסוימת בה נתיבים אלו באים לידי ביטוי בהתאם 
לנושא הגיליון והפעם ברוח של התחלה חדשה. החל מפרויקט 

חדר משלהם המהווה למעשה נתיב יצירה משולשת: יצירת החדר 
המחודש, יצירת שיקום ויצירת הקהילה סביב הפרויקט המבורך דרך 
חווית התרוממות הרוח בקריאת שירה של יעל קלו מור "תכלה שנה" 
ועד לנקיטת העמדה של צ'ילה עזרא החזקה, המרשימה ומעוררת 

ההשראה אשר כנגד כל הסיכויים לקחה אחריות על חייה, בחרה 
בחיים ולא ויתרה עד שסוף סוף ובשעה טובה הגיעה אל המנוחה 

והנחלה ופותחת דף חדש בחייה כתושבת קבע במדינה.

נקיטת עמדהחוויהיצירה

נתיבי 3
משמעות



"חדר משלהם"
י בן אריה צילום: סל

פורטרט עצמי או צ'ילה עזרא

מירי בלבול הקימה את בית 
הספר Sculla לעיצוב אשר 

חרט על דיגלו את החיבור בין 
עיצוב וקהילה, מתוך אמונה 

שלכל אדם מגיע מקום בטוח 
בעולם.

בתקופת מבצע "צוק איתן" יזמו 
את "צו 8 למעצבות" - שיפוץ 
חדרים עבור חיילים פצועים, 

בודדים או ממשפחות מצוקה 
ובשיתוף תלמידות ובוגרות בית 

הספר ואנשים טובים שתרמו 
ציוד, ריהוט ובאו לעבוד הצליחו 

לשפץ 125 חדרים. מאז כל 
שנה הם משפצים חדרים עבור 
מי שחיים בפחד, עוני או כאלה 

שאין להם מקום אחד בעולם, 
שהוא שלהם.

בימים אלו מגיע לסיומו מבצע 
גיוס המוני מוצלח למען 

פרויקט קהילתי, שמטרתו 
לשפץ 125 חדרים.

 האתר של מירי
www.scullahs.co.il 

יִני ְלֵביֵנְך ּבֵ
ָנה ַהיֹּוֵצאת ָ ַהּשׁ

ִאיָרה ַאֲחֶריָה ַמׁשְ
ֶרְך ָלַקַחת ֵני ּדֶ ִסּמָ

ְכֶנֶסת ָנה ַהּנִ ָ ְך ַלּשׁ ִאּתָ
יִהי ָעֶליָה ּכֹוֶעֶסת ְוַאל ּתִ

ִריאוּת ֶזה לֹא טֹוב ַלּבְ
יַנִים ֲחַנת ּבֵ ִבי ּתַ ְחׁשְ ּתַ

יִני ְלֵביֵנְך ּבֵ
ע ֵעיַנִים ַאְרּבַ ּבְ

ָנה ַהזֹּאת ֵהִאיָרה ָ ַהּשׁ
ֶמׁש ּבֹוֲערֹות ַקְרֵני ׁשֶ ּבְ

ִמיד ַקְחנוּ ּתָ ּלָ ֶאת ָמה ׁשֶ
מוָּבן ֵמֵאָליו ּכְ

ָהל ְרָבה, ַהּקָ ַהִחּבוּק, ַהּקִ
ִים ּפַ ְמִחיאֹות ַהּכַ

ַמִים ָ ַהחֶֹפׁש ִלְחיֹות, ַהּשׁ
ֶהֱעִניָקה ָלנוּ ָזִוית ְרִאיָּה

ּ ָחֵדינו ל ּפְ רַֹחב ּכָ ּבְ
ֵרד ָעצוּב ְלִהּפָ ְוֶזה לֹא ׁשֶ

ּכַֹח ֶזה ֲאִפּלוּ ִיְהיֶה ָנִעים ִלׁשְ

יִני ְלֵביֵנְך י ּבֵ ּכִ
ִהיא לֹא ָנְתָנה ָמנֹוַח

ָכל זֹאת ּתֹוִדי  ּבְ
ִהיא ָמְתָחה ֶאת ַהּכַֹח

ְך ִלְהיֹות ּלָ ׁשֶ
ִניִמיֹּות יחֹות ּפְ ֵהִאיָרה ׂשִ

ּ ִליָכה אֹוָתנו ִהׁשְ
ּ ָעמֹק ֶאל ּתֹוְך ּתֹוֵכנו

יִני ְלֵביֵנְך ּבֵ
ָהִיינוּ ֲהִכי ְרחֹוִקים ֵמַהחֹוף

ּ וֲַהִכי ְקרֹוִבים ֶאל ַעְצֵמנו

יעל קלו מור, משוררת ומחברת הספרים 
"בועה על חוט")לילדים( ו "מאיפה את 

מתחילה"

 

תכלה שנה 
יעל קלו מור

צ'ילה עזרא

כשהיתה בת 22 נחטפה צ'ילה 
מפאב בהונגריה והפכה להיות 

חלק מתעשיית הסחר בנשים 
בישראל. בעבודה קשה היא 

שיקמה את חייה וסייעה לנשים 
שחייהן חלפו באותו מסלול. 

לאחרונה קיבלה מעמד חוקי 
בישראל וכך כתבה על המאורע 

בעמוד הפייסבוק שלה"

לא קל להתבונן ממרחק הזמן 
על 23 שנים אחורה ולהבין 

שאת כל הדרך הזאת הלכתי 
בשביל רגע אחד בלבד, שאינו 

תלוי בזמן.

רגע אחד שבו הכל מתרכז, 
מתחבר מחדש ונשאר... 

נשאר... ונשאר.

מעכשיו אבוא כמו שאני

אני אקבע את הנתיב שלי, רק 
אהבה תזרום מליבי ואחיה את 

החופש שלי.

 מעכשיו... א נ י  א ח ל י ט  
ע ל  ח י י"

לתמיכה בצ'ילה  

צילום: גלית דויטש

https://www.scullahs.co.il/
https://www.facebook.com/schillaezra/
https://www.drove.com/campaign/5d2d8f316ddf0000014638be?utm_medium=copy+link&skey=.Z8I


חדשות ואירועים של המכון לחומרים 
נוספים 

ועידכונים 

מוזמנים לקרוא יותר 
עלינו באתר:

compassinstitute.org.il

עקבו אחרינו 
בפייסבוק:

מכון מצפן לחקר ויישום 
משמעות בחיים

 להצטרפות 
לרשימת התפוצה 

compass1.ravpage.co.il

אנחנו, במכון מצפן לחקר ויישום משמעות בחיים, מאמינים 
שהגיע הזמן להתחבר. להתחבר לערכים, להתחבר לתקווה, 

להתחבר אחד לשני, להתחבר מחדש. וכידוע, התחלות קטנות 
מצטברות להשפעה גדולה. בכל שבוע עולה בדף הפייסבוק שלנו 

מודעה עם שאלה שמייצרת חיבור וגורמת לנו להרהר, לשתף 
אדם אהוב, או אפילו לייצר שיחה עם אדם אחר שעובר ברחוב. 

את המודעות ניתן להדפיס ולתלות בבניין המגורים / מקום 
העבודה/ ועוד וכמובן לשלוח לנו ולשתף. 

לצפייה בכל המודעות

פנו אלינו – נשמח לשמוע 
 מכן.ם רעיונות, 

 שאלות ועוד 
בכתובת הדוא"ל

compassmagil@gmail.com

מכון מצפן

ם
חיי

ת ב
פיתוח ויישום המשמעו

ר, 
ק

ח
מ

https://www.facebook.com/media/set?vanity=361732324605061&set=a.863556464422642
https://compassinstitute.org.il/
https://compass1.ravpage.co.il/
compassmagil@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-361732324605061/

