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דבר ראש המכון 
"משנכנס אדר מרבין בשמחה.." )חז"ל( 

ויקטור פרנקל מזכיר לנו כי "ההומור הוא בסופו של דבר תכונה אנושית מהותית המאפשרת לנו להתחזק 
באמצעות יצירת מרחק, לרבות מאיתנו." )הרופא והנפש, עמ' 264(. ואכן, ההומור נחשב לאחד ממשאבי 

רוח האדם שמאפשרים לו להחלים ולהתחזק, פיזית ונפשית. הוא אף משולב בשיטות טיפול מגוונות מעולם 
הלוגותרפיה כגון במסגרת הכוונה הפרדוקסלית.

מעבר להקשר הטיפולי, להומור ולמשחקיות ישנם משמעויות ויתרונות רבים מתועדים בספרות ובתיאוריות 
התפתחותיות מגוונות. ההומור מפחית מעוצמת כאב פיזי, משחרר מתח, מרפה את השרירים והעצבים, מגן על 
הלב, מסייע בשיפור תפקודה של המערכת החיסונית, מעלה רמת חיוניות, מגביר מוטיבציה ומגביר את תחושת 

האינטימיות עם הזולת. בהקשר הזה, ניתן ללמוד רבות מילדים. ממצא מעניין מראה שעד גיל חמש, ילדים 
צוחקים בממוצע כ-300-500 פעמים ביום )!(, לאחר מכן המצב רק הולך ומידרדר, והרצינות תופסת את מקומה 

של השובבות והקלילות. אצל מבוגרים, מדובר על ממוצע של כ-15 צחוקים ביום... 

מחקרים רבים מראים את ההשפעה החיובית של צחוק - למשל בקרב חולים, הקרינו סרטים מצחיקים בבתי 
חולים והתוצאה הראתה שיפור משמעותי במצב הרוח ובאופטימיות, וגם מבחינה פיזית שיפור בסימפטומים. 

חיוך - אפילו מאולץ בתחילה - נמצא במחקרים רבים  כמעורר רגשות חיוביים, שבתורם מאפשרים לייצר 
ספירלה עולה וזיהוי רמזים חיוביים בסביבה.

ומה להומור ולמגיפת הקורונה? כולנו מכירים את המשפט הידוע "צחוק הוא התרופה הטובה ביותר", ואכן מחקרים 
עדכניים מראים שדווקא בתקופות של משבר, כדוגמת המגיפה הנוכחית, ההומור יכול להוות תרופה של ממש. 

הומור נמצא כמאפשר התמודדות בריאה ומיטבית יותר עם המתחים והלחצים שכולנו חווים במידה כזו או אחרת 
בימים מאתגרים אלו, ואף מסייע לאנשים לגייס תחושת שליטה על חייהם ולייצר קשר אינטימי עם אחרים – שני 
תחומים שנפגעו במיוחד בתקופה הנוכחית. אולי לא בכדי צפו ועלו בדיחות רבות בתקופת הקורונה, המשקפות 

את הצורך האנושי שלנו בפורקן ועיבוד. מעבר לכך, כאשר אנחנו עסוקים בפעילות משמעותית עבורנו, אנחנו גם 
במצב רוח מרומם יותר.

הגיליון הנוכחי כולו בסימן של פורים, הומור, שמחה ומשמעות. רגע לפני שאתם צוללים פנימה לתוכן המרתק 
שהכנו עבורכם, שאלו את עצמכם: איך אני יכול\ה להכניס קצת יותר הומור ומשחקיות ליום שלי? לשבוע הנוכחי? 

תודה מיוחדת לעוז רוטברט, עורכת המגזין, לחברת המערכת הדס לוי, ולאושרית גרגיר על העיצוב הגרפי. 
כתמיד, מוזמנים לשתף ולהפיץ הלאה, ולפנות אלינו עם מחשבות, רעיונות ושאלות.

חג מלא בשמחה ובמשמעות,  ד"ר פנינית רוסו-נצר, ראש המכון



דבר המערכת 
סוף סוף חג פורים מגיע. למרות החששות יהיו חגיגות, מסגרות )גם אם באופן חלקי(, ילדים מחופשים ורוח חג. 

לפעמים נדמה לי שחלק גדול מפורים הוא להילחם על קיומו בעולם. אני זוכרת את הדיונים הבלתי פוסקים בתקופת 
התבגרותי בירושלים - האם נחגוג את הפורימון אם יהיה פיגוע או לא וכעת אותן השאלות צצות אך בהקשר אחר. מה 

יש לו לפורים אשר גורם לנו – ילדים ומבוגרים כאחד לזעוק ולדרוש את הזכות לחגוג אותו. להתחפש ולשמוח, אולי גם 
קצת לשכוח.  מדוע המציאות מאיימת עליו וכיצד בכל פעם רוח החג מנצחת ומוכיחה שהיא חזקה מהכל. 

הגיליון שלפניכן.ם עוסק ברוח החג, בהומור ומשמעות. ביכולת המופלאה של האדם לצחוק על עצמו, עם עצמו 
כנגד או בעד מצבו. החל מדבריה של ראש המכון ד"ר פנינית רוסו-נצר הכוללים סקירה של חשיבות ההומור לצד 

ציטוט מאת ויקטור פרנקל המבטא את ייחודיות ההומור כתופעה אנושית. לני רביץ במאמרו עוסק במשמעות 
 הצחוק ותאור מקרה מס' 23 מאת אליזבת לוקאס מלמד אותנו אודות טכניקת הטיפול מעולם הלוגותרפיה - 

"כוונה פרדוקסאלית". נעמיק את ההיכרות עם יוני הולנדר, חבר מכון מצפן, ונקבל השראה משלושת ממדי 
המשמעות - יצירה, חוויה ונקיטת עמדה.

אנו מקוות כי הגיליון יעניין, ירגש ויעלה חיוך על פניכן.ם. 

לא תמיד מוכרחים להיות שמח אבל היכולת לצחוק על הדברים בהחלט עוזרת.

 הגיליון מוקדש לזכרה של יולי לינסן קמיניץ אשר הלכה לעולמה בטרם עת 
אך השאירה בעולמנו חותם גדול והרבה אור ואהבה

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

עיצוב גרפי: אושרית גרגיר

"ההומור הוא אכן תופעה אנושית לחלוטין. אחרי ככלות הכל, אין חיה המסוגלת לצחוק. 
וחשוב מכך, ההומור מאפשר לאדם לראות כל מיני דברים בפרספקטיבה, ליצור מרחק 

בינו ובין מה שעליו להתמודד עמו. יתירה מזאת, ההומור מאפשר לאדם להינתק מעצמו 
ובכך להשיג את מלוא השליטה האפשרית בעצמו".

מתוך "השאיפה למשמעות"  מאת ויקטור פרנקל ראה אור בשנת 1985 בהוצאת דביר. עמ' 128



יום ללא צחוק הוא יום שלא 
נחיה במלואו. זו היתה 

משמעות הצחוק עבורי 
במשך רוב חיי.

אני שם לב שכאשר 
אני צוחק עם אנשים 

אני מקרב אותם אליי. הם 
הופכים אוטומטית לחברים, 

וזה כלל לא משנה אם הכרתי אותם או לא, אם הם 
ממדינה זרה או דוברים שפה אחרת. נוצר ביננו 

חיבור. צחוק הוא שפה בינלאומית.
לפני כמה שנים ביקרתי בקהיר. הייתי בתוך 
מעלית צפופה כאשר מלצר עם מגש עמוס 

במאכלים ומשקאות נכנס. הסתכלנו אחד על 
השני, ואין לי מושג מדוע אבל התחלנו לצחוק. 

צחקנו ללא סיבה. צחקנו כל כך חזק שהוא נאלץ 
להניח את המגש על הרצפה כדי לנגב את עיניו. 

בשלב הזה פרשתי את ידיי והצעתי לו חיבוק והוא 

נענה בשמחה. וכך היינו, מצרי וישראלי אשר 
מעולם לא נפגשו קודם לכן וגם לא שוחחו האחד 

עם השני, מדברים בשפת הצחוק ומתחבקים 
כמו ילדים בגן. הוא הגיע אל הקומה אליה היה 

אמור להגיע, ייבש את עיניו, הרים את המגש ויצא 
מהמעלית צוחק. יכול להיות שהוא עדיין מחייך עד 

היום הזה, כפי שאני, כאשר אני נזכר בחוויה הזו.
כשאנחנו צוחקים אנחנו מרגישים טוב יותר. החיים 

הופכים לנסבלים יותר בתקופות קשות. צחוק 
מוריד את רמות הלחץ ומשפר את מצב הרוח. 

מדוע זה כך?
כאשר אנחנו חווים חרדה, פחד, כעס או תסכול, 

הגוף שלנו מפריש כימיקל המכונה קורטיזול. 
זהו רעל למערכת שלנו. מספיק ימים עם 

קורטיזול יכולים להוביל לחוסר מרגוע ול"מחלות 
הקשורות למתח".

אפילו כאשר אנחנו מחייכים מתרחש שינוי 
כימיקלי בגופינו. חיוך, צחוק, טוב לב וחמלה 

משמעות הצחוק 
לני רביץ

צילום: תמר מוצפי



גורמים לגוף שלנו לפלוט אנדרופינים אשר 
מורידים מתח ומגינים על המערכת החיסונית 
שלנו. ד"ר ברני ס. סיגל מחבר הספר "אהבה 

רפואה וניסים" קובע "ככלל, אנשים שמחים לא 
נהיים חולים". כשאנחנו צוחקים אנחנו שמחים 

יותר וזה משפיע על הסביבה, אשר בתורה הופכת 
לחיובית יותר עבור הסובבים אותנו.

בשנת 1993 פתחתי את סדנת הצחוק, תרפיית 
הגשטאלט וההומור הראשונה בישראל. אנשים 

השתתפו במטרה ללמוד לצחוק ללא סיבה, 
לשחק במשחקים אבסורדים ולהשתתף 

בתרגילים משעשעים. הסדנה יכולה  היתה 
להימשך שעה, יום או שבוע שלם. מטרת הסדנה 

היתה להציע למשתתפים את המודעות לעולם 
של כיף, שמחה והומור.  ברגע שהם הפכו 

למודעים ניתנה בידיהם האפשרות לשנות את 
תפיסת המציאות שלהם ולבחור בצחוק, הנאה 

והומור במקום מתח, כעס וחרדה.

סטיב ג'ובס, בנאום הפתיחה שלו בטקס חלוקת 
התארים באוניברסיטת סטנפורד בשנת 2005, 

אמר במשפט האחרון שלו לבוגרי המחזור 
"הישארו מטופשים )stay foolish(". אני חושב 

שהוא התכוון לכך שכאשר אנחנו מרשים לעצמנו 
להיות אי רציונאליים אנחנו הופכים ליותר פתוחים 
ויצירתיים. החיים הופכים למאושרים ומשחק שיש 

לשחק בו במקום דרמה שיש לחיות בתוכה.
ג'ורג' קרלין, קומיקאי אמריקאי גדול, אמר פעם: 

"אנשים אשר רואים את החיים כמשהו שהוא יותר 
מבידור טהור מפספסים את הנקודה". לדברי מר 

קרלין, שמו אותנו על פני האדמה הזו על מנת 
שנגלה את המצחיק, נהנה, נאהב ונלמד.

אני נשוי במשך 55 שנים, ושאלתי את אשתי, 
"מה לדעתך עזר לנו לשרוד ביחד כל השנים 
הללו?" תשובתה היתה ברורה ופשוטה "אתה 

גורם לי לצחוק".

 
לני רביץ )1936(, אחד המרצים המבוקשים בישראל ובעולם 

בנושאי הומור ואופטימיות, גשטלט, אינטיליגנציה רגשית 
ועוד. מחברם של רבי־המכר 'אופטימיות נצחית', 'ובנימה 

אופטימית זו...' 'הצחוק הזה מזכיר לי' )בשיתוף ערן כץ( 
ו'בשמחה תמיד' אשר מכרו למעלה מ-100,000 עותקים. 

כיום הוא גר בתל אביב עם עליזה, אשתו זה 55 שנים.

כשאנחנו צוחקים אנחנו שמחים יותר וזה 
משפיע על הסביבה, אשר בתורה הופכת 

לחיובית יותר עבור הסובבים אותנו



ישנן שלוש טכניקות עיקריות בטיפול הלוגותרפי, 
אחת מהן היא הכוונה הפרדוקסאלית.

הטכניקה מכוונת לשנות את היחס של המטופל 
לפוביה והיא שימושית במיוחד בטיפול בטווח 

קצר. המטופל מתבקש להתכוון לדבר ממנו 
הוא חושש ולהשתמש בהומור כאמצעי 

תרפויטי, כאמצעי להתנגד לפחד, בבחינת 
"הוצאת הרוח מהמפרשים" של הפוביה. ע"י 

שימוש באירוניה ובהתכוונות הפרדוקסלית 

הסימפטום פוחת ולבסוף נעלם.
הטכניקה מבוססת על גיוס חוש ההומור של 

המטופל, על האמון שנבנה בין המטופל למטפל 
ועל כוח ההתרסה של הרוח האנושית כנגד בעיות 

בקיום האנושי.
*הטכניקה איננה פתרון או ריפוי כוללני. ויקטור 

פרנקל ממליץ להוסיף לה שיטות נוספות וכמובן 
להתאים באופן ייחודי לצרכיו של המטופל 

ולתהליך הטיפולי.

כוונה פרדוקסאלית

פעם אחת עסקתי עם מטופלת אחת בתרגילים 
של עליה במעלית בבניין בן עשרים קומות. 

האישה היתה אחוזת אימה מפני מעליות, מדרגות 
ופרוזדורים ארוכים. היא פחדה שתקיא ותסתחרר, 

שלא תהייה מסוגלת לנשום ושתתעלף. לפני 
שנכנסנו למעלית ביקשתי ממנה להתעלף הרבה 

פעמים בדרך למעלה, אם אפשר בכל קומה, 
עד מספר עשרים. הבטחתי לה שאעיר אותה 

מהר מעלפונה כדי שלא תחסיר אף קומה אחת. 

"כל עוד אנו עולים למעלה עשרים קומות, עלינו 
להתנסות עשרים התעלפויות", אמרתי מתוך כוונה 

פרדוקסאלית כדי להציג את המצב באור מגוחך.
הניסוח ההומוריסטי הזה הפחית מיד את פחדיה 

והדבר איפשר לה לנסות את הניסוי הטיפולי. 
לאחר שעלינו לקומה הראשונה העמדתי פנים 
שאני מאוכזבת שהיא עדיין עומדת על רגליה. 

בקומה השנייה העמדתי פנים שאני חסרת 
סבלנות וזירזתי אותה למהר ולהתעלף אם היא 

השימוש בכוונה 
הפרדוקסאלית; 

מקרה מס' 23
אליזבת לוקאס



רוצה להספיק להתעלף עשרים פעם. בקומה 
החמישית אמרתי לה בכעס שהיא הבטיחה לי 
לפחות התעלפות אחת בכל קומה והגיע הזמן 

שהיא תעמוד בהבטחתה, ואחרי הקומה העשירית 
ביקשתיה להשתמש בכל כוחה כדי שלפחות 

תתחיל להזיע קשה.
לאחר שהמטופלת הגיעה לקומה העשרים 

צוחקת וללא התעלפות חגגנו את ניצחונה על 
הפחד בקפיטריה על כוס לימונדה, ואחר כך 

חזרנו למעלית לתרגול הכוונה הפרדוקסאלית. 
לפני סיום היא הצליחה ללא עזרתי לעלות ולרדת 

במעלית את כל עשרים הקומות ללא תוצאה 
מזיקה.

הנוסחאות שעל המטופל ללמוד חייבות להיות 
מצחיקות למדי כדי לסלק כל חשד וכדי להפחית 

את הפחד. בתחילה מַתרגל המטופל נוסחאות 
אלה עם המטפל, ואחר כך לבדו מול המצב 

המעורר פחד. ניתן להשתמש 
בצחוק, בלעג ובהגזמה כדי 

לבטל את הפחד, כי מה שגורם 
לנו לחייך אינו יכול לעורר 
אימה. אבל אסור למטופל 
לחשוב שהמטפל לועג לו. 

עליו לראות שהוא עצמו, 
בעזרת המטפל, מסוגל לצחוק 

לפחדיו האבסורדיים. מכאן 
החשיבות הרבה שאנו מייחסים 

להתרחקות מהסימפטום. כל 
עוד המטופל רואה את עצמו 

זהה עם הפחד, איך יוכל 
לצחוק עליו?

בפעמים הראשונות, כאשר 
המטופלים מַתרגלים את 

נוסחאותיהם, הם נוטים להיות 
ספקנים ומהססים. אין הם 

יודעים אם עליהם לצחוק או 
לבכות. הם חסרי ביטחון ואינם 

מאמינים בהצלחה. מטופלים 
רבים ציפו לטיפול מסוג אחר. 

הם חשבו שהמטפל יחקור את 
 עברם, יפענח את חלומותיהם וינתח את 

ילדותם – ולא שישאל בצורה הומוריסטית 
על פחדיהם. לכן השלב הראשון בטיפול הוא 

חשוב כל כך. על המטפל להתחשב כראוי 
באינדיווידואליות של כל מטופל. מן הניסיון 

ילמד המטפל כיצד למצוא את עיצוב הנוסחאות 
הנכון, המתאים לכל מטופל. אין לערער את 

האמון הבסיסי, שהוא הגשר בין המטופל 
למטפל, כי זאת הדרך שבה הביטחון בהצלחה 

יעבור בהדרגה מן המטפל למטופלים, כך 
שהללו יגיעו לנקודה שבה הם באמת יאחלו 

לעצמם את אשר הם פוחדים מפניו. מכאן ואילך  
יימשך התהליך הטיפולי כמעט מאליו.

מתוך הספר:  "חיים משמעותיים, ספר לוגותרפי" אשר 
ראה אור בהוצאת דביר בשנת 1988. מקרה מס' 23 מופיע 
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ב-10.11.20 התקיים וובינר ההשקה של מכון מצפן". 
נושא הוובינר היה: 

"משמעות כמצפן לחיים".

ד"ר פנינית רוסו-נצר, ראש המכון, פתחה את 
הערב החגיגי בהצגת המכון ופעילותו, והתייחסה 

 לחשיבות המשמעות בתקופה מאתגרת 
ומורכבת זו. 

שלושת הדוברים במפגש הציגו התבוננות 
על שאלת המשמעות כמצפן לחיים בתקופה 

מורכבת זו מבעד לפריזמה של שלושת נתיבים  
למציאת משמעות על-פי הלוגותרפיה: 

ד"ר יונתן דוידוב - נתיב נקיטת העמדה, 
ד"ר טל בן-שחר - נתיב החוויה, 

אסנת שיר-וישינסקי - נתיב היצירה.

ד"ר יונתן דוידוב דיבר על כוחה של בחירה 
וחשיבות הרעיון של נקיטת עמדה באמצעות 
בחינת דילמה מוסרית המותאמת לרוח הזמן 

ולמגפת הקורונה – שמירת 
מרחק מבני משפחה אשר 

נמצאים בקבוצת סיכון וע"י 
כך לשמור על בריאותם ומצד 

שני לחשוף אותם לבדידות 
והשלכותיה. ארבע צורות 

החשיבה על מוסר )מוסר דתי, 
מוסר רציונלי, רגש ויועץ( לא 

סייעו בפתרון הדילמה. תרגיל 
המחשבה שיקף כי בכל בחירה 

מהותית אשר מהווה למעשה 

נקיטת עמדה, נמצא האדם לבדו. אף אחד 
לא יכול להגיד לו מה נכון ומה לא נכון. חופש 

הבחירה של האדם מתגלם בכובד האחריות שכל 
אדם נושא על כתפיו.

ד"ר טל בן-שחר דיבר על הנושא של אנטי-
שבירות ועל שלושה מרכיבים מרכזיים בצמיחה 

מתוך משבר: הרשות להיות אנושיים – לחוות 
כל רגש כמשמעותי ולקבל אותו ללא תנאי, גם 

רגשות כואבים הם חלק מאיתנו; לייצר מערכות 
יחסים אמיתיות ועמוקות. מערכות יחסים כאלה 
נמצאו כמנבא המוביל לאושר, בריאות וצמיחה 

ממשבר; למצוא משמעות ולזכור שיש לנו את 
היכולת והאפשרות לבחור בכל רגע ורגע כיצד 

אנחנו מגיבים למה שקורה לנו.
"זמן קורונה – ממשבר לצמיחה",  אסנת שיר-

וישינסקי שוחחה עם ד"ר פנינית רוסו-נצר 
וענתה על שתי שאלות עיקריות. הראשונה, היכן 

המשפט האלמותי של ניטשה אשר מצוטט ע"י 
ויקטור פרנקל "מי שיש לו איזה 'למה' שלמענו 

מה חדש? 
לוגותרפיה בארץ



לוגותרפיה בעולם 
•  בחודש ינואר השתתפה ד"ר פנינית רוסו 

נצר )החוקרת היחידה מישראל( לצד חוקרים 
מומחים ואנשי טיפול מתחומים מגוונים 

מרחבי העולם, בוובינר בינלאומי אשר בחן 
את השפעות הקורונה מנקודות מבט שונות: 

רפואה, בריאות ציבורית, פסיכולוגיה, ליווי 
רוחני ועוד. מעבר לאזורי הזמן השונים 

והמרחק, אחת התמות שעלתה כמרכזית 
באירוע היה הצורך בחיבור בין עולמות ובניית 

גשרים ליצירת תמונה שלמה יותר. 

•  טוני רובינס )אחד המנטורים המפורסמים 
בעולם( רכש את זכויות הסרט לספרו של 

ויקטור פרנקל "אדם מחפש משמעות". 
לקריאה נוספת

יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך" פגש את חייה. 
אסנת שיתפה את הקהל באומץ וכנות שובת לב, 

בבחירתה בחיים לאחר שבנה ליאור וישינסקי 
ז"ל נהרג במהלך פעילות מבצעית בציר 

פילדלפי. עבורה ה'למה' היו בנותיה ויצירת חיים 
טובים עבורן. השאלה השנייה עסקה בהשפעת 

משבר הקורונה על חייה המקצועיים. אסנת 
סיפרה על הדברים החדשים שלמדה בתקופת 

הקורונה וכיצד לקחה אחריות מלאה על חייה 
והרחיבה את תחומי העיסוק שלה. אסנת 

מאמינה כי ניתן, גם בתקופות בהן אנו חווים 
אובדן שליטה, כמו בתקופה הנוכחית, לחוות 

הרבה רגעי אושר.  
ד"ר פנינית רוסו-נצר סיכמה בהרצאה האחרונה 

את ההתבוננות על המפגש דרך שלושת הנתיבים 
כמפת דרכים, כמצפן יישומי למימוש משמעות 

בחיים, גם בתקופה המאתגרת הנוכחית, והציעה 
שאלות להתבוננות בנתיב החוויה – מערכות 

יחסים, הנוכחות שלנו בעולם. לדברים הקטנים 
יש משמעות.  שאלות להתבוננות בנתיב היצירה 

•  פעולה אקטיבית, מעורבות פעילה בעבודה, 
יצירה, שיש בה ביטוי לייחודיות שלנו, השפעה. 

מחקרים מרתקים בנושא של "האיזורים הכחולים" 

•  מצביעים על כך שתחושת מטרה משמעות 
ותכלית קשור עם אריכות ימים, מערכת חיסונית 
חזקה יותר, חוסן, הגנה על המוח ובריאות פיזית 

ונפשית. בנתיב נקיטת העמדה – הגישה שלנו 
כלפי מגבלות החיים שלא בשליטתנו. סבל ללא 

משמעות הוא ייאוש. אנחנו לא תמיד יכולים 
לשנות את מה שקורה לנו אבל אנחנו כן יכולים 

לבחור איך להגיב למה שקורה לנו מתוך החופש 
לבחור התייחסות.

היא סיכמה בהתייחסות לחשיבותה וכוחה של 
התקווה: "בחזרה לתחילת הערב, המפגש הזה 

בסימן כוח ההתרסה של הרוח האנושית לומר 
כן לחיים ולזכור שעוצמתם ויופיים של החיים 

ניכרים בכל קשת הגוונים, החוויות והאתגרים.  
זו תמצית הלוגותרפיה בעיניי –להתבונן באומץ 
לחיים בעיניים על כל מורכבותם וגם טרגיותם, 

באופטימיות ובאהבה. לראות את היופי שבחולף 
ואת ניצחון הרוח האנושית, ואת חד-פעמיותו 

וייחודיותו של האדם."
ולסיום הערב המיוחד אסנת שיר-וישינסקי 

שרה את שירה "ארצי" אותו כתבה והלחינה, 
אשר מתחבר לתכנים המשמעותיים שהועלו 

במסגרת הוובינר.



איש חינוך ומנהל תיכון המלווה צעירים. משלב 
לוגותרפיה וחיפוש משמעות דרך חוויות 

ההתבגרות, בתוך מגוון הצבעים הרחב של 
המסורת היהודית. רב מחתן בארגון 'צהר' עורך 

חופות שיש בהן שילוב של החדש והישן, בונה יחד 
עם הזוגות המתחתנים חופה משמעותית ברוח 
המסורת ורלוונטית ומרגשת עבור הזוג הנישא.

בוגר מחזור ג' של לימודי לוגותרפיה באוניברסיטת 
תל אביב וחבר ועד המנהל של מכון מצפן.

להתחפש למחפש משמעות
פורים עבורי הוא חג של חיפוש.

החיפוש מתחיל ביכולת שלנו להשיל את הציניות 
והניכור המתלווים ליום יום שלנו. היכולת להאיר 

פנים ולשמוח עם אנשים, חברים ומכרים 
שהמחיצות של היום יום לא מאפשרות בינינו 

'זרימה' של שמחה.
ההתחפשות שלנו בפורים מהווה 'זינוק' לתוך 

המציאות החדשה - התחפושת מאפשרת 
לנו באופן פאראדוכסאלי לחשוף את האני 

האמיתי שלנו. את מה שאנו  מתביישים לחשוף 
ביום יום, התחפושת עוזרת לנו לגלות. הכיסוי 

עוזר לנו לגלות את עצמנו. משחק הזהויות 
בין ה'אני האמיתי' שמתחת לתחפושת לבין 
ה'אני המחופש' שלנו יוצר מתח מפרה לגבי 

שאלות היסוד שלנו מי אנחנו? ומי אנחנו רוצים 
להיות? עד כמה היום יום הרגיל שלנו הוא אולי 

התחפושת/השיריון שאיתו יוצאים למרחב בעוד 
ה'אני האמיתי' נשכח עמוק בפנים. וכדברי השיר 

"פורים לנו שכח את הכל"...
ויקטור פרנקל  חידש לנו את 'פסיכולוגיית 

הגבהים' הוא מלמד אותנו שהשאיפות הגבוהות 
שלנו  - החיפוש של משמעות, הרצון להיטיב עם 

האחרים מניעים אותנו לא פחות מ'עיקרון העונג' 
כפי שהיא מוגדרת ב'פסיכולוגיית המעמקים' 

שחידש פרויד. פורים מציב אותנו ברגע של 
בחירה, האם כשאנו חושפים את עצמנו – נימשך 
אל הצדדים הנמוכים שלנו או שנצליח להתעלות 

לצדדים העליונים שלנו?
רגע של אסקפיזם שיכול להציב סולם לטיפוס 

ולחיפוש.
באווירת החג של הפורים, אווירה של קלילות 

וקרבה בין אנשים ואחרי השמחה הגדולה 
המשותפת, אני שמח גם לרגע של להיות לבד. 

הרגע בו אני  יכול להשיל את התחפושת ולהוריד 
את המסכה )השנה יש לזה משמעות כפולה...( 

תחילה אני מנצל את הרגע בכדי להודות על כל 
הטוב שזכיתי לו, אח"כ אני תוהה האם עשיתי 

מספיק כדי להיות ראוי לזה? ובסוף מביע תפילה 
ומשאלה על מה שעוד לבי מבקש.

אשמח גם להציע רגע של פרקטיקה: 
מפגש חצות )עם עצמנו( בחצות הלילה של 

פורים. לצאת החוצה לפארק הקרוב, להתנתק 
מהמסכים )ומהסלולארי( ולהתרכז פנימה. לפתוח 

באמירת תודה על כל הטוב שזכינו לו, אח"כ 
לשאול את עצמנו – מה חשוב לנו באמת? ומה 

אנחנו רוצים לעשות/לשנות כדי להגיע לשם? 
כיצד אנו יכולים לשדרג את היום יום שלנו על מנת 

ש'האני האמיתי' שלנו יבצבץ קצת יותר? בטוחני 
שמפגש החצות של ליל פורים יכול להיות רגע 

קסום וחשוב שיקרין לאורך זמן רב.
חג פורים שמח.

זרקור על חבר.ת מכון מצפן

והפעם: יוני הולנדר



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 יחסים.

נקיטת עמדה אשר מהווה את הדרך בה אנו 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 חג הפורים והומור. החל מפרויקט 
הֵליָצנּבולנס אשר יוצר רגעי מפלט ומגשים חלומות לילדים חולים ובני 
משפחתם. דרך המלצה לחוויה בהשראת יום השואה הבינלאומי שחל 
ב-27.1.21 ובזכות החיבור החד פעמי שיש בסרט "ג'וג'ו ראביט"  בין 
ההומור לכאב. ועד לנקיטת העמדה הייחודית של אייל אלטויל אשר 

בחר בחיים ובהומור ובחר גם להעביר את זה הלאה באמצעות ספרו, 
מופעים וסדרת טלוויזיה החדשה.   

נקיטת עמדהחוויהיצירה

נתיבי 3
משמעות



ֵליָצנּבולנס

צילום: מיטל דור

אמבלונס הליצנים – אמבולנס 
לנשמה

אחד הכלים החשובים 
להתמודדות עם מחלות קשות, 
אשפוזים ותהליך החלמה, היא 

התקווה. היא הרוח שמושכת 
אחריה גם את הגוף. אמבולנס 

הליצנים הינו פרויקט ייחודי 
אשר שם למטרה להבטיח כי כל 
ילד חולה שזקוק לעידוד וחיזוק 
יקבל זאת, כי הכוח לחלום הוא 

היכולת להחלים!
סמדר חרפק, מנכ"לית ויזמית 

הפרויקט:
"אני כבר 12 שנים ליצנית 

רפואית. 12 שנים בהם אני באה 
כל יום לאונקולוגית ילדים ופוגשת 

ילדים ומשפחות שהדבר היחיד 
שהם מרשים לעצמם לחלום עליו 

הוא להיות בריאים.
לפני 5 שנים זה פתאום הכה בי, 

הם לא מתעסקים בשום דבר חוץ 
מהמחלה, ההתמודדות והאתגר 

שכל המצב הזה מביא איתו. 
עמוק בתוכי ידעתי שהדבר שהם 

באמת צריכים הוא לברוח ולו 
לרגע אחד מהמציאות אותה הם 

חיים 24/7.
אז הקמתי את אמבולנס הליצנים 

שמטרתו היא להגשים חלומות 
לילדים חולים ולהזכיר להם 

שהחיים הם לא רק המחלה! "
לתמיכה בפרויקט

שואה. נושא כל כך רגיש וטעון. 
האם יצא לכם לצחוק ולדמוע 

בו-זמנית בסרט שואה?
הסרט ג'וג'ו ראביט מעז 

לאתגר ולפרק הרבה 
מהתבניות שאנחנו רגילים 
לחשוב עליהן ביחס לסרטי 

שואה בפרט ומלחמת העולם 
השנייה בכלל. הסרט שביים 
טאייקה וואייטיטי )ניו-זילנדי 

ממוצא יהודי( מתרחש 
בגרמניה של שלהי מלחמת 

העולם השנייה. הדמות 
הראשית, יוהנס, ילד גרמני 

השואף להצטרף לשורות 
המשטר הנאצי. עולמו 

מתערער כאשר הוא מגלה 
 שאימו מסתירה בביתם 

נערה יהודייה.
הסרט היה מועמד לאוסקר 

וגרף את הפרס הראשי 
בפסטיבל הסרטים בטורנטו, 
ואף ניתן לשמוע בו  את אחד 

משירי הביטלס הקלאסיים 
בשפה הגרמנית. הוא מנסה 

לספר את הסיפור דווקא 
מנקודת המבט של ילד גרמני 

שחונך לשנוא ולומד לאט לאט 
להתחבר ולגלות מחדש את 

המובן מאליו של קיומו, ובכך 
מצליח לגעת באופן רגיש ועדין 

בנושא מורכב ולייצר תמהיל 
מרתק של כאב והומור.

 ג'וג'ו 
ראביט

המלצה לסרט

אייל אלטויל

כשהיה בן 31 התעורר אייל 
אלטויל - שחקן, סטנדאפיסט, 

מרצה ובונה הרצאות וסדנאות 
עם כאבי בטן חמורים אשר 

אובחנו כסרטן דרגה 4 עם 5% 
החלמה. באותו רגע אייל קיבל 

שתי החלטות משנות חיים: לצלם 
את המאבק בסרטן ולצחוק 

מכל החוויה. "כאשר קיבלתי את 
הבשורה מהרופאים, היה עלי 

להחליט האם לשקוע בדיכאון 
עמוק או לנסות למצוא פתרון 
יותר יצירתי. למרות הפחדים 
קיבלתי החלטה לצחוק ככל 

שאפשר על כל חוויה שאעבור 
בתקופה הזאת. היום אני יכול 

להגיד באופן ברור שהצחוק 
וההומור הצילו את חיי".

בהרצאתו, אייל מדבר גם על 
חשיבות ההגדרה העצמית בזמן 

משבר. הוא הגדיר את עצמו 
כאדם עם מחלה ולא כאדם חולה 

וכך המחלה הפכה להיות חלק 
ממכלול החוויות וההתמודדויות 

ולכן גם זמנית מבחינתו.
היום אייל מופיע בארץ ובחו"ל 

עם המופע "הסרטן מת מצחוק" 
המספר את סיפור החלמתו 

ממחלת הסרטן. בנוסף, כתב את 
הספר "הסרטן מת מצחוק" ואת 
סדרת הטלוויזיה "למה מי מת" 

.yes drama אשר משודרת ב
 TEDxלצפייה בהרצאתו ב

https://pagesix.com/2021/01/29/tony-robbins-adapting-viktor-frankls-book-into-a-movie/
https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/36710?fbclid=IwAR3dvOC_YwZBLgEfakLuGmyzubHBiXm-ye3u2zht5w9BhLVW8aV0tQD40sg


בדברי היוצר של הסרט "ג'וג'ו ראביט" ניתן להיווכח בשילוב המופלא בין 
עולם הילדות, ההומור והשובבות, לצד המסר החשוב ומלא המשמעות 

שהסרט מנסה להעביר:
"מאז ומתמיד נמשכתי לסיפורים שרואים את החיים מבעד לעיניהם של ילדים. 

במקרה הזה מדובר בילד שבאופן טבעי לא היינו חושבים עליו. סבתי נלחמה כנגד 
הנאצים במלחמת העולם השנייה ומאז ומתמיד הייתי מרותק מסיפורי האירועים 

שהתרחשו במהלך המלחמה. כשאמי סיפרה לי על הספר של קריסטין לאונן – 
שמיים כלואים )"Caging skies"( נמשכתי לעובדה שהוא מסופר מבעד לעיניו של 

ילד גרמני שמבוגרים שטפו את מוחו בשנאה. גם אני עצמי חוויתי דעות קדומות 
וגזענות כיהודי מאורי בניו-זילנד, כך שהפקת הסרט היתה עבורי מעין תזכורת, 

במיוחד עכשיו, כמה חשוב שנחנך את ילדינו לסובלנות ולהיות הגרסה הטובה 
ביותר של עצמם, ולהמשיך להזכיר לעצמנו שאין מקום בעולם לשנאה. ילדים 

לא נולדים לשנוא, הם לומדים לשנוא. אני מקווה שההומור ב"ג'וג'ו ראביט" יסייע 
לחבר דור חדש לנושא הטעון הזה. חשוב להמשיך למצוא דרכים חדשות ויצירתיות 
לספר את סיפור הזוועות של מלחמת העולם השנייה שוב ושוב לדורות חדשים, כדי 

שהילדים שלנו יוכלו להקשיב, ללמוד ולהתקדם יחד מאוחדים אל עבר העתיד. 
בואו נשים סוף לבורות על ידי החלפתה באהבה"



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

קורס מבוא ללוגותרפיה בהנחיית דן שוורץ

פנו אלינו – נשמח לשמוע 
 מכן.ם רעיונות, 

 שאלות ועוד 
בכתובת הדוא"ל

compassmagil@gmail.com
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מהרו להירשם, הקורס נפתח בקרוב ומספר המקומות מוגבל

מודעות #זמןלהתחבר
מדי שבוע, כבר 20 שבועות, עולה בדף הפייסבוק שלנו מודעה 

להשראה 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

https://www.facebook.com/media/set?vanity=361732324605061&set=a.863556464422642
https://compassinstitute.org.il/
https://www.facebook.com/%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/
https://compass1.ravpage.co.il/
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