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"יש לי חור בלב בצורה שלך"

משמעות הגעגוע ; בין שני ימי זיכרון

געגוע ,כמיהה
ובחירה בחיים

זרקור על חבר.ת
מכון מצפן

שלושה נתיבי
משמעות

הדס לוי

והפעם ד"ר הדס דקל

יצירה | חוויה | נקיטת עמדה

דבר ראש המכון
"העצמה זו של החיים הפנימיים הניחה לאסיר להימלט אל העבר ובכך סייעה לו למצוא מחסה מפני הריקנות,
השיממון והדלות הרוחנית של הווייתו .משניתנה רשות לדמיון ,הוא השתעשע במאורעות מימים עברו ,ולאו דווקא
במאורעות חשובים אלא בפכים קטנים ודברים של מה בכך ...עולמם והווייתם נראו רחוקים מאוד והנפש יצאה
אליהם בכיסופים :בדמיוני והנה אני נוסע באוטובוס ,פותח את הדלת הראשית של דירתי ,משיב על צלצולי טלפון,
מדליק חשמל .פעמים רבות סבבו מחשבותינו על פרטים כאלה ,והזיכרונות הללו היה בהם כדי להפעימנו עד
לדמעות"( .האדם מחפש משמעות ,ויקטור פרנקל ,תרגום :חיים איזק ,הוצאת דביר  1970עמ' )55
געגוע  -מילה קטנה שמקופלים בה מהויות רבות כל-כך ,זיכרונות ,כמיהות ,תקוות ,אובדנים ואהבות.
געגוע  -לפעמים הוא תופס אותנו לא מוכנים ,למול שיר מתנגן ,משחק ילדות ,מקום ,מאכל או צירוף מקרים
משמעותי שמעלה רגש נוסטלגי של כמיהה וכיסופים.
געגוע  -אולי בדומה למשמעות ,מהווה מהות שכמעט בלתי אפשרי ללכוד במילים אך מתישהו במהלך מסע חיינו
חווינו אותה מקרוב.
געגוע – לפעמים הוא לא רק כלפי מה שמחוץ לנו אלא גם כלפי מה שמעולם לא היה לנו ,למשהו שלא ידענו מהו
ואבד או חסר .לפעמים הוא געגוע לעצמנו ,למה שהיה יכול להיות.
השנה האחרונה ,עם פרוץ הקורונה ,הפגישה אותנו עם אובדנים מסוגים שונים ועם געגוע עמוק .געגוע ל"חיים
הקודמים" שהיו לנו ,לטיסות לחו"ל ,לבילויים ,ובעיקר למפגש אנושי פנים אל פנים מעבר למסכה ול"זום".
החודש הנוכחי בסימן יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה – ימים
שנושאים עימם מטען של מורשת ,זיכרונות וגעגוע האוסף פיסות חיים לכדי מארג משמעותי .אותה מהות חמקמקה
ומורכבת של הגעגוע עומדת במרכז הגיליון ,החל מעושר התיאורים שקיבלנו מעשרות אנשים לשאלה "מהו געגוע
עבורך" ו"למה את/ה מתגעגע/ת" ,דרך סיפורים מרגשים של אובדן ותקווה ,מקום האוכל בזיכרונותינו ,מקומם
של צירופי מקרים בהבניית המשמעות שלנו ועוד .רגע לפני שאתם צוללים פנימה לתוכן המרתק שהכנו עבורכם,
שאלו את עצמכם :איפה פוגש אותי הגעגוע בחיי היום? לאילו ערכים הוא קשור ומה משמעותי בו עבורי? כיצד תוכלו
לתרגם מהויות אלו לחייכם כיום?
כתמיד ,מוזמנים לשתף ולהפיץ הלאה ,ולפנות אלינו עם מחשבות ,רעיונות ושאלות.
שלכם ברגשי משמעות וגעגוע,
ד"ר פנינית רוסו-נצר ,ראש המכון

דבר המערכת
ישנן דרכים רבות להרגיש ולתאר געגוע .כשהייתי ילדה סיפרו לי שכאב הגעגוע הוא בעצם הימתחות חוט דמיוני
המקשר בין שני לבבות שהתרחקו פיזית .לפני מספר שנים נתקלתי בתמונה של הפסל 'מלנכוליה' אשר מופיע בשער
המגזין וחשבתי לעצמי שזהו דימוי מופלא לגעגוע ולדימוי הזה הצטרף עבורי לאחרונה המשפט הנהדר "יש לי חור
בלב בצורה שלך" מתוך השיר של להקת הג'ירפות .כשמושא הגעגועים הלך לבלי שוב זה באמת מרגיש לפעמים כמו
חור ,כמו ריק שאי אפשר למלא.
אפשר ללמוד לחיות איתו ,לצידו .לחוש מדי פעם איך הכאב ותחושת ההיעדר עולים על גדותיהם ומציפים אותנו.
אפשר לראות בגעגוע סוג של נוכחות ,מעין דרישת שלום מאותו מושא געגועים כפי שמציע ארי דה לוקה בציטוט אשר
מופיע בכתבה "געגוע ,כמיהה ובחירה בחיים".
אפשר להתייחס לגעגוע כשהדגש הוא דווקא ביחס למתגעגע עצמו ולרגשות שהוא חש כלפי מושא געגועיו .ויקטור
פרנקל מעיד על עצמו כי האהבה ,הכמיהה והגעגועים אל אשתו עזרו לו להישאר בחיים ולהחזיק מעמד בין אם היתה
בחיים ובין אם לאו" :סבורני כי לו ידעתי אז שאשתי מתה ,עדיין הייתי ,למרות ידיעה זו ,מתמכר להסתכלות בדמותה,
וכי שיחתי הערטילאית עמה היתה לא פחות חיה ומסַ פקתׂ " :
שימני כחותם על לבּ ך ...כי עזה כמוות אהבה"( .האדם
מחפש משמעות ,ויקטור פרנקל ,תרגום :חיים איזק ,הוצאת דביר  1970עמ' .)55
הרגשות שלו כלפיה הם העיקר ואולי זהו ההסבר ללחן השמח והמרקיד של השיר "יש לי חור בלב בצורה שלך" .כי להיות
מסוגל להתגעגע כל כך ולאהוב כל כך ,על אף הכאב שלעיתים תלוי בדבר ,זה משמח ,ממלא ועומד בזכות עצמו.
בגיליון הנוכחי ,אנו מתייחסות בהיבטים שונים למשמעות הגעגוע עם שימת דגש על שני ימי הזיכרון שאנו מציינות
ומציינים החודש – יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.
אנחנו מודות מקרב לב לכל המשתתפות והמשתתפים בגיליון הזה אשר פתחו בפנינו את לבן.ם ותרמו ליצירת הגיליון
הייחודי והמרגש הזה.
עורכת :עוז רוטברט
חברות מערכת :הדס לוי ,ד"ר פנינית רוסו-נצר
עיצוב גרפי :אושרית גרגיר
בשער:
		
אלברט גיוריגי ,מלנכוליה | Albert György, Melancolie
"יש לי חור בלב בצורה שלך" מילים :גלעד כהנא ,לחן :גלעד כהנא ,עטר מיינר ,ביצוע :להקת הג'ירפות.

"האהבה מפליגה הרחק מעבר להתגלמות הגופנית של הנפש האהובה .היא מוצאת את
משמעותה העמוקה ביותר בהוויתה הרוחנית ,ביישות הפנימית .השאלה אם אותו אדם מצוי
או אינו מצוי עכשיו ,אם הוא חי או איננו חי ,ניטלת ממנה משמעותה באופן מן האפנים"
מתוך" :האדם מחפש משמעות" ,ויקטור פרנקל ,תרגום :חיים איזק ,הוצאת דביר  1970עמ' 54-55

סקר געגוע

אנחנו שאלנו ,אתן.ם עניתן.ם

למה את/ה מתגעגע/ת?

מה זה געגוע בשבילך?

לומר כן לחיים למרות הכל
לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה נביא קצת מקורותיו של ויקטור פרנקל
בזמן מלחמת העולם השנייה
זמן קצר לפני שהצטרפה ארה"ב למלחמת העולם
השנייה הוזמן פרנקל לשגרירות לקבל את אישור
ההגירה שלו .פרנקל חש שמחה רבה מכיוון שחיכה
שנים לוויזה הזו וכשהיא הגיע סוף סוף היתה
תחושה של הקלה גדולה .הוריו היו מאושרים וציפו
ממנו לקבל את האשרה ולנסוע .כמובן שהאישור
שימח מאוד את פרנקל אך שמחה זו הפכה מהר
מאוד לחשש .פרנקל החל לחשוב ולדאוג לגבי
משמעות נסיעתו כלפי הוריו אשר עד כה זכו
להגנה מפני גירוש בשל תפקידו כראש המחלקה
לנוירולוגיה והפרעות עצביות בביה"ח רוטשילד
(ביה"ח היהודי בזמנו בווינה) .הוא לא ידע מה
לעשות ותהה האם עליו לפתח ולהפיץ בארה"ב,
שם הפסיכולוגיה היתה מפותחת ,את הלוגותרפיה
"הילד הרוחני שלו" או האם האחריות שלו היא כלפי
הוריו .זאת היתה דילמה רצינית מאוד .הוא שקל
את המצב אך לא מצא תשובה .פרנקל הבין שזהו
אחד מאותם מצבים שבהם יקבל את התשובה
מסימן כלשהו ,מ'רוח מהשמים' .בבית ראה אבן
גדולה מונחת על שולחן .אביו סיפר לו שמצא את
האבן בין הריסות בית כנסת שנשרף ע"י הנאצים
וכי הוא זיהה שהאבן היא למעשה חתיכה מלוחות
הברית .על האבן היתה הטבעה של אות עברית
מוזהבת אשר העידה כי האבן היתה חלק מהדיבר
החמישי" :כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון
ימיך על האדמה" .פרנקל סיפר חנוק מדמעות כי
באותו הרגע החליט להישאר בווינה ולמחרת ויתר
על הוויזה לארה"ב ולא התחרט על כך מעולם.
בספטמבר  1942הועברו פרנק ,אשתו טילי
והוריו ,אלזה וגבריאל למחנה הריכוז טרזין
ומאוחר יותר נשלח לגטו טרזיינשטט .באוקטובר
 1944פרנקל ורעייתו הועברו למחנה הריכוז
וההשמדה אושוויץ .במרץ  1945הוא הועבר
למחנה נוסף המסונף למחנה הריכוז דכאו ,ושם
עבד כרופא עד אפריל  1945אז שוחרר המחנה.
רוב משפחתו נספתה בשואה.

בראיון שנערך איתו לכבוד יום הולדתו ה 90-אמר
פרנקל כי לא עובר יום שאינו חושב על קורותיו
בשואה וכי כאשר הוא היה נתקל במצוקה יומיומית
או אפילו קשה קצת יותר ,למשל כאשר איבד את
ראייתו ,הוא היה נושם נשימה עמוקה ושואל את
עצמו מה היה נותן כדי שאלו יהיו הקשות בבעיותיו
באותם הימים.
בראיון טלוויזיוני שנערך בעת ביקורו בארץ טען
פרנקל שלאדם שמורה החירות להפוך טרגדיה
אנושית לניצחון האדם .בפלנטה הזו ,בפלנטה
אחרת ואפילו באושוויץ.
בראיון נוסף פרנקל סיפר על 'שעת האפס שלו'.
לאחר השחרור ,כאשר חיכה לקבל אישור מעבר
לווינה ,הוא הרגיש שסיים שנים רבות של סבל
אבל לא ידע מה מחכה לו או מי יחכה לו בווינה
אם בכלל .ואכן אף אחד לא חיכה לו .עמדו בפניו
שתי אפשרויות :התאבדות או מציאת המשאבים
והכוחות שימנעו ממנו לפעול כך .ומי שעזרה
לו לשרוד ,את אותה 'שעת אפס' ואת השואה,
היא האמונה הבלתי מתפשרת שלו במטרה
ובמשמעות סופית ,בין אם היא גלויה או סמויה.
ויקטור פרנקל

מאת :הדס לוי

"כשיש לך געגועים ,זה לא חיסרון ,זאת נוכחות ,זה ביקור ,מגיעים מרחוק אנשים ,עיירות ,ואורחים
לך קצת לחֶ ברה " .אז אם כך ,דון ָרפָ ניֶה ,אז בפעמים שצצה לי מחשבה על חיסרון אני צריך לקרוא
לזה נוכחות? “נכון ,וככה אתה אומר לכל חיסרון ברוך־הבא ,מקבל אותו יפה " .אז כשאתה תעוף אני
לא צריך להרגיש בחסרונך? “לא” ,הוא אומר" ,כשיבוא לך לחשוב עלי ,אני אהיה נוכח"
(מתוך הספר "הר אדוני" ,ארי דה לוקה ,תרגום :מרים שוסטרמן-פדובאנו ,הספרייה החדשה)2003 ,
"שמונה עשרה שנים חלפו מאז שנהרג אחי ,אסף
ביתן ,בחברון" משתפת נטע ביתן כפרי" .שמונה
עשרה שנים ,כשבכל שנה מחדש ,התאריך 23.1
מהדהד אותך בתוכי ומזכיר לי שאתה רחוק
השנה בעוד שנה .שמונה עשרה שנים ,איזה ריח,
שיר ,אירוע ,פתאום ככה סתם באיזה רגע מסוים,
מהדהדים את זכרך בתוכי וברגעים אלו אין שמונה
עשרה שנים ,יש אותך ואותי קרובים".
בשנת  ,2003נהרג אסף ביתן ,אחיה הצעיר של
נטע ,בצומת הכבשים בחברון ,עם עוד שניים
מחבריו ליחידה ,בהתקלות עם מחבלים" .זה נחת
עליי בבת אחת והיישר אל תוך לבי .עולמי חרב"

מספרת נטע" .חשתי שהכל נגמר .אין עוד שמחה,
אין מימוש .חשתי רק עצב וכאב ובור עמוק ושחור
היה הדבר היחיד שיכולתי לראות סביבי .לא היו לי
כוחות להתמודד עם האובדן הזה .חודשים שכבתי
שם בבור העמוק והשחור הזה ,כשתחושת חוסר
אונים אופפת אותי".
שלוש שנים לפני שאסף נהרג ,ילדה נטע את
ילדה השלישי" .הייתי בחופשת לידה והנקתי את
תומר .עלעלתי בשקיקה במגזין באנגלית על
פנג-שואי ,שהביא לי קולגה מהעבודה .הרגשתי
שזה נוגע בי במקום מאוד מוכר .באותה שנה
מלאו לי שלושים וארבע ועבדתי כמנהלת יצוא

צילום :אור קפלן

געגוע ,כמיהה ובחירה בחיים

ושיווק במפעל המשפחתי 'מורז' .הרגשתי לא
ממומשת ולא מסופקת ולמרות הכל לא אזרתי
אומץ להתפטר :הרגשתי מחויבת למשפחה,
בדיוק עברנו לבית פרטי שבנינו ,עם משכנתא
גבוהה ו 3-ילדים .מהרגע שנכנסתי להריון,
הרגשתי שההיריון הזה יביא איתו שינוי טוב,
חוץ מהרחבת המשפחה .בתום חופשת הלידה
לקחתי לעצמי שנה נוספת לגדל את תומר
ולא חזרתי לעבודה .זו הייתה השנה שבה חל
בי השינוי הראשון .הפנג-שואי המשיך להדהד
בתוכי והייתי קוראת עליו עוד ועוד באינטרנט.
באותו זמן התחום הזה לא היה מוכר ורבים
גיחכו כאשר סיננתי שם זה ,חשבו שעוד שיגעון
נפל עלי .אבל אני בשלי .מצאתי לימודי פנג
שואי בארץ ונרשמתי .שום שיקול לא עמד
בדרכי – לא הכסף ,לא הילדים הקטנים ולא
הזמן .הלב אמר את דברו ואני נסחפתי אחריו.
בשנת  2001סיימתי את הקורס הראשון ואף
הייתי שם אסיסטנטית .הרגשתי שזה פתח
אותי לעולם הזה ואז הבנתי איזה צמא יש לי
לתחום .חיפשתי להעמיק בתחום והמשכתי
לחפש באינטרנט .גיליתי את רוג'ר גרין ,מאסטר
לפנג-שואי ,שהעביר שני מודולים בסופי-שבוע
עוקבים ,האחד בשבדיה והשני בהולנד .החלטתי
לטוס ונרשמתי .שם התחלתי לגעת בעומקם
של הדברים .גיליתי מדע שמיושם בדרכים
אומנותיות ויצירתיות .עשרה ימים שהבהירו לי
היטב את הקשר הבלתי נפרד בין הטבע לאדם.
מתוך הבנת הטבע אפשר להבין את טבע האדם:
חוקיות של ניגודים התלויים זה בזה – יצירה
והרס ,חיים ומוות .נקודת המבט שלי על הטבע
ועל החיים האישיים והמשפחתיים שלי החלה
להשתנות ופתחה בפני עולם ומלואו .בפנג
שואי ,צריך להבין את החוקיות של הטבע ,שזו
הפיזיקה ,ולדעת לתרגם את זה לעיצוב הסביבה.
התחום הזה כל כך דיבר אלי ,כי אני בוגרת
לימודים אקדמיים בפיזיקה ומדעים.
המשכתי להעמיק את הידע המקצועי שלי
בתחום ,עם מאסטרים נוספים כמו ג'וזף יו ולאט
לאט התחלתי להעביר קורסים בתחום ותוך כדי,

הבנתי שהאדם הוא עץ השדה ושחייב להיות
קשר בין האדם ,המזג שלו ,הבריאות שלו והדרך
שלו לבין הסביבה שבה הוא חי .כמו שלצמח
דרוש בית גידול שמותאם באופן ייחודי לצרכיו,
כך נדרשת התאמה אישית של ביתנו וסביבתנו
לצרכינו .חיפשתי את הקשר בין גוף לנפש וכך
הגעתי ללימודי פרחי באך .אנשים התחילו להגיע
אלי לטיפולים ושילבתי את זה עם ההבנה שלי
כשעיצבתי לאנשים את הבתים שלהם דרך הפנג
שואי .למדתי את הנפשות בכל בית וביקשתי ליצור
להם סביבה שתהווה חממה המספקת להם את
התנאים שלהם הם זקוקים .בהמשך החלטתי
להתמקד בארגונים כי הרגשתי שסביבות העבודה
חולות ,צפופות ואפורות .היום אני מעצבת
מרחבים מכניסי חיים לארגונים (בתי ספר,
משרדים וכיוצ"ב)".
ידעתי שהמהות של אסף אינה מתחת למצבה,
אלא שהיא רק שינתה את צורתה .ידעתי שהוא
קיים כישות שקשה לנו לתפוס ,אך לא כל מה
שאיננו מבינים או איננו רואים משמעו שאינו
קיים .הידיעה הפנימית הספיקה לי כדי שאוכל
להתחיל לחזור לחיים
חמישה חודשים לאחר מותו של אסף ,חלמה נטע
חלום בו היא נוסעת עם אסף באוטובוס והוא אומר
לה לכתוב ספר .בשנת  2008נושא זה צץ ועלה
שוב ,כשתמי הראל ,תלמידתה של נטע ,הביאה
לה מתנה – חוברת כרוכה מודפסת ,הכוללת את
כל שיעורי הפנג-שואי שהעבירה .נטע נזכרה מיד
בחלום וסיפרה לתמי על כך שעודדה אותה לעשות
כן ואף סייעה לה ליצור קשר עם הוצאת כנרת
זמורה ביתן .הספר "פנג שואי – מרחבים מכניסי
חיים" יצא לאור בשנת  2011ונמכר עד היום.
במלאת שנה למותו של אסף ,נטע הייתה אמורה
לחגוג בת מצווה לבתה הגדולה" .לא הבנתי
מאיפה אני הולכת לקחת כוחות להרים אירוע",
מספרת נטע" .חזרנו מארוחת ששי אצל ההורים
שלי וכל הדרך התנגן לי המשפט 'במותו ציווה

לנו את החיים' .כשכולם הלכו לישון ,התיישבתי
לכתוב במחברת ההשראות שלי והמעיין נבע .אני
המשכתי את המשפט' :במותו עצר לנו את החיים
כדי שנתבונן בהם ונבין מה המשמעות שלהם'.
וזאת הייתה תפנית מדהימה שנתנה לי כוחות
לעשות בת מצווה לבת שלי.
התחלתי להרגיש מחדש .בהדרגה התחלתי
לחזור לחיים ,לתפקד כאימא ,כבת ,כאחות,
כאישה והתחלתי גם לחוש ולראות את אסף
ולדבר איתו .הוא הגיע אלי בחלומות הלילה שלי,
מעביר לי מסרים .הוא הגיע גם במצבי ערות והיה
איתי כשהוא מלווה אותי בתהליך ,מזכיר לי את
ההבנה שרכשתי על חוקיות הטבע ואז הבנתי
שכאן נפתחת בפני הזדמנות לשינוי בפעם
השנייה .ידעתי שהמהות של אסף אינה מתחת
למצבה ,אלא שהיא רק שינתה את צורתה .ידעתי
שהוא קיים כישות שקשה לנו לתפוס ,אך לא כל
מה שאיננו מבינים או איננו רואים משמעו שאינו
קיים .הידיעה הפנימית הספיקה לי כדי שאוכל
להתחיל לחזור לחיים.
מתוך הבנת הטבע אפשר להבין את טבע
האדם :חוקיות של ניגודים התלויים זה בזה –
יצירה והרס ,חיים ומוות
עולמי הלך ונפתח ,הלך והתרחב עוד ועוד .ראיתי
את ההזדמנויות החדשות הקיימות מתוך משבר,
מתוך כאב ,מתוך הפסקת השגרה .הבנתי מחדש
שמחה מהי מתוך תחושת עצב עמוקה ובעיקר
הבנתי את משמעות החיים ואת הרצון שלי לחיות
מתוך ההיכרות העמוקה שערכתי עם האובדן
והמוות .ומכיוון שאני מכירה את אי הוודאות,
אינני חוששת ללכת לקראתו ולגלות עולם חדש
ומלא הזדמנויות".
בכל ערב יום הזיכרון ,עד שנת  ,2003הלכה
נטע לטקס המקומי ,עומדת בצד ,אפילו לא
תופסת כיסא .שותפה אנונימית שמתבוננת
ומקשיבה" .ביום הזיכרון הראשון ,מאז מותו של
אסף ,נדחפתי מאנונימיותי הישר למרכז הבמה,

לתפקיד ראשי ,עם אור זרקורים מסנוור ,המקשה
להרים את העיניים ולהישיר מבט אל כל אלו
הבאים ומשתתפים בצערי" ,משתפת נטע" .כך יום
זיכרון אחד ועוד אחד נדחפתי להיות על הבמה,
בלי שום חזרה או הכנה .וככל שחקן ,שאין לו את
הכישרון הטבעי לשחק ללא חזרות ,יצאתי מכל יום
זיכרון שכזה שבורה וחסרת אונים.
אחרי מספר שנים ,התרגלתי לבמה ,לקהל,
לאור הזרקורים ויכולתי להיות יותר נוכחת
וקשובה לכל הקורה סביבי .את מקומו של חוסר
האונים תפסו כעס ותסכול אדיר .לא אהבתי את
הצלילים ,את התדרים ,את המסרים .הנופל,
הנעדר ,זה שמקום קבורתו לא נודע – הוא עבור
מישהו בקהל – אבא ,בעל ,דוד או אח .אדם
שהיה מלא ברצונות ,מאווים ,שאת חלקם הוא
הגשים וחלקם נגדעו ונותרו באוויר .אף אחד
לא סיפר על הנופל כאדם ,אלא על רגע המוות,
ההקרבה והקורבנות.
שניים עשר שנים ,בכל פעם באותו הטקס ,נזכרתי
כמה אני כועסת .בשנת  2015החלטתי לעשות
מעשה .החלטתי שהגיע הזמן לספר סיפור אחר.
זה היה אחרי אחד המפגשים בבית המדרש של
"קולות" .למדנו סיפור של רבי נחמן מברסלב
והמנחה שאל – האם יש פה מישהו שמרגיש
שהכניסו אותו לסיפור שהוא לא רוצה להיות
בו בעל כורחו? ואני קפצתי ואמרתי – כן ,אני.
וסיפרתי את סיפורי בימי הזיכרון.
הבנתי :יום הזיכרון – אינו יום זיכרון אישי .יום
הזיכרון הוא יום חברתי! יום המבקש להפגיש
אותנו עם זיכרון שמחייה ומפרה את החיים .יום
שמבקש להזכיר לנו את מחויבותנו כלפי הנופלים
מבקש מאתנו לקחת אחריות על עצמינו – על
החיים .על ערכיות החברה ועל איכותה .אני
מאמינה שעצם הישיבה בארץ ,על אדמתנו,
איננה מספיקה כדי לבסס את קיומנו כאן .איכות
החברה ,אופייה והערכים המאירים לנו את דרכנו
הם הסיפור האמיתי של קיומנו".
וכך קם המיזם 'ובחרת בחיים'.
בשנים האחרונות הוביל המיזם פרויקטים לאומיים
שונים המשלבים בין חינוך ,אומנות ,תרבות

וחברה ,סדנאות ,הנחיות ואירועי תוכן ,המתרגמים
הלכה למעשה את מטרות המיזם .בין היתר ,נערכו
אירועים לקהל הרחב בערב יום הזיכרון ,ימי עיון
למובילי חינוך ,הדרכות מקצועיות למנהלים,
הדרכות לקצינים המלווים משפחות שכולות ,בני
נוער ועוד.
בשנה שעברה ,בעקבות הקורונה ,התקיים
מפגש בערב יום הזיכרון ברוח מיזם 'ובחרת
בחיים' באמצעות הזום ופייסבוק  .LIVEגם
השנה יתקיים אירוע מקוון בתאריך 13.04.21
החל מהשעה  .18:30הערב יכלול לימוד אקטיבי
ושיח בקבוצות מקוונות עם מנחי 'קולות' בנושא
'הדהוד ממרחקים  -על הקרוב הרחוק' ,קבלת
הצפירה בשירת אוברטונים בהובלת רחלה גולן
סמימי ודרור רדה ופאנל בנושא ההדהוד בחיי
היומיום עם ד"ר מירב רוט ,גלית קונסטנטין,
אחות של שלמה שמעון שטרית ז"ל וחברו
לשירות פראג' דאהר".

עיצוב הזמנה :ירדן
גלילי

בהקשר לנושא הערב ,מעלה נטע שאלות
רלוונטיות מתמיד:
" .1האם 'טוב שכן קרוב מאח רחוק' ו'רחוק מהעין
רחוק מהלב' ,כפי שהורגלנו לחשוב?
 .2האם הריחוק החברתי שנכפה עלינו ,כבר
למעלה משנה ,הרחיק מאתנו את הקרובים לנו?
את אלו שאנו אוהבים?

 .3כשאדם קרוב לנו מת ,האם הזמן המתרחק
מאז המפגש האחרון בינינו מרחיק אותנו זה מזה?
האם מתעוררים געגוע וכמיהה ,ומשמעות הזמן
מוגדרת מחדש?
 .4האם ריחוק וקירוב הם רק מושגים פיזיים או
שיש להם ובהם פן נוסף?"
האירוע הינו בחינם ,אך יש להירשם אליו מראש
עמוד הפייסבוק של ובחרת בחיים
נטע ,מחברת את נושא הזיכרון גם לתחום
האמנות ,אחרי שבגיל  50החליטה ללמוד תואר
שני במדעי הרוח .היא כותבת תזה על המושג
"חלל" וחוקרת את החלל הפיזי ,חלל צה"ל,
חלל רגשי והחלל החיצון ,לגבי המהות ומשמעות
שלו ומתוך זה להשליך על טיפולי שכול ותפיסת
הזיכרון .היא מתעסקת עם ניגודים :סוף ואינסוף,
מציאות ואשליה ,קיים ולא קיים ,תחום ואינסופי,
יש מאין.
השנה ,היא תשתתף בתערוכה "בדרך מאיבוד
לדרך לעיבוד" שתתקיים בין התאריכים
 ,6-20/04/21בגלריה  5BYבתל אביב.
"בתערוכה זו ,שלוש נשים שהושלכו אל
מבוך השכול מציבות דיאלוג בין האישי-פרטי
ללאומי-ציבורי ,מציגות נקודות מבט על חיים
בין איבוד לעיבוד בגין חלל שנפער .נטע ביתן
כפרי עוטפת כסא גן ילדים בשכבות חימר
מתפוררות ופורשת על רצפת הגלריה מבוך
שברירי-אורירי מאותיות ח .ל .ל; טלילה צור
עברון מציבה בכתובת אור את צמד המילים
'חיים שלי' בפונט שהולאם ונמצא רק על לוחות
קברי הנופלים בשירות המדינה; מירב רהט
מציגה תצלום של פורטרט עצמי בין אנדרטאות
וצללים התלוי כפרגוד על גבי "פקעת
אריאנדה" ללא נקודת אחיזה.
מוטיב המבוך והתנועה בין חושך לאור חוזרים
בעבודותיהן של שלוש היוצרות ,העושות שימוש
במדיומים שונים ככלי ביטוי לחיפוש המתמשך של
מי שנעות לתמיד בדרכים בין איבוד לעיבוד.
אחות שכולה ,אם שכולה ואלמנה .שלוש נקודות
מבט אישיות של מי שנעות במסע תמידי בדרך

מאיבוד לדרך לעיבוד .לא מיתוס .לא אתוס.
מתווה שברירי ועדין ,זיכרון מהדהד ,מתרחק-
מתקרב ,נעדר שתמיד נוכח ,לצידו בוחרת כל
אחת מהן ,בדרכה ,את דרכה בתנועת החיים".
(מתוך טקסט התערוכה ,שכתבה היוצרת
והאוצרת מירב רהט).

געגוע הוא מתעתע ,לרגע נוגע ובאותו רגע זה גווע
(גע-לגעת ,גוע-גווע) .ועל כן ,הוא מעלה בו זמנית
חיוך ודמעה ,שמחה וכאב ,מוחשיות ואשליות,
נוכחות אל מול אין ,חיסרון אל מול יש ואין לדעת
אם זה כאן או האם אני מדמיינת ,האם זה גם כאן
ואני גם מדמיינת" מסכמת נטע.

מפגש לימוד פיזי ,בנושא אל האור הגנוז בצללים,
יתקיים בגלריה ,ב 12-לאפריל.
להרשמה ופרטים נוספים
"הדרך מאיבוד לעיבוד רוויה פרדוקסים כמו זה
שמציף ומעלה הגעגוע .בחוויית האיבוד ,תחושת
אין ,אין געגוע אין זיכרון ,בעיקר כאב ,חוסר אונים
משווע ,ריק ,חלל .כשהחלל מקבל תיחום ,גבולות,
הוא הופך למיכל שאפשר לנשום לתוכו ,ניתן
להכניס פנימה זיכרון והזיכרונות מעלים ומציפים
געגוע .זה תופס בלי הודעה מוקדמת .זה יכול
להיות בן אדם ,שעובר ברחוב ,שאני לא מכירה,
אך תנועה אחת קטנה שלו ,צדודית ,מבט ותנועה
מזכירה לי אותך ,לרגע אתה נוכח וזה מתעתע,
היתכן שזה אתה? זה יכול להיות שיר שמזכיר רגע
של יחד והוא מציף את הגעגוע ,זה יכול להיות סתם
מתוך שקט ,פתאום זולגת לה דמעה ,זה יכול להיות
התבוננות בילדים שלי שגדלים והוא לא משתובב
איתם .אך כל רגע כזה שמלא בעצב וכאב מעלה
אותו ואת נוכחותו וזה הפרדוקס .ובדרך הזו ,בתוך
מבוך הפרדוקס ,מתרחש העיבוד.

רב טוראי אסף ביתן
נהרג ב 23.1.2003-בקרב בחברון
בן  20היה במותו.
יהי זכרו ברוך.
אסף ביתן ז"ל

צילום הכיסא :בועז נובלמן

להיות מעורבים בחיים:
חוויות סינכרוניות כנתיב
למשמעות וצמיחה אישית
מאת ד"ר פנינית רוסו-נצר וד"ר תמר איצקסון

Engaging with life: Synchronicity experiences as a pathway to meaning
and personal growth By Pninit Russo-Netzer and Tamar Icekson

היזכרו בצירוף מיקרים מפתיע או בלתי
מוסבר בעל משמעות מיוחדת שקרה
לכם ,בכל תחום בחיים .מה הרגשתם? מה
חשבתם באותו רגע? מה המשמעות או
התפקיד שלו עבורכם? האם ניתן למצוא בו
ערך שחשוב לכם?
אחד מהגורמים הבולטים המסייעים להתמודדות
וחוסן נפשי מחד ,ולפיתוח תחושת רווחה ובריאות
נפשית מאידך ,הינו משמעות בחיים .משמעות
בחיים כרוכה בתחושה של האדם כי חייו מובנים
ויש בהם סדר ,רצף קוהרנטי והמשכיות .גם
מחקרי מוח עדכניים מצאו כי זיהוי דפוסים
ומבניות סדורה בגירויים סביבתיים ,מסייע
לאנשים להחזיר לעצמם תחושה של שליטה,
ומפחית רגשות שליליים .אולם ,על אף הנטייה

לראות את העולם והאירועים בו כפועלים באופן
סיבתי ומובן ,לא כל האירועים הם צפויים ובעלי
פשר .למשל ,שיר ברדיו ,חלום או שלט מקרי
ברחוב שיש להם מסר עבורנו או שמהדהדים
מצב פנימי ,או מחשבה על אדם מסוים שלפתע
מצלצל .לאור הצורך האנושי ביכולת לנבא
אירועים בחיינו ,אנו יכולים לתהות מדוע אירועים
אלו התרחשו ומה המשמעות שלהם.
התיעוד הראשון שנמצא בספרות המקצועית
בחקר הופעתם המקבילה של אירועים הקשורים
אחד בשני ללא גורם סיבתי אך בעלי משמעות
לאותו אדם ,מתייחס לפסיכיאטר השוויצרי
קארל יונג .יונג טען כי סינכרוניזציה היא חיבור
פסיכולוגי משמעותי בין אירוע פנימי (מחשבה,
תמונה ,חלום) לבין אחד או יותר אירועים
חיצוניים המתרחשים בו זמנית (.)Jung, 1969

כמו כן ,יונג הגדיר סינכרוניזציה במגוון דרכים:
"צירוף מקרים משמעותי"" ,הקבלה לא סיבתית",
או "עיקרון לא סיבתי מקשר" .בצורה רחבה
יותר ,הגדיר זאת יונג כהופעה סימולטנית של
מצב פיזי כלשהוא עם אירוע חיצוני אחד או יותר
אשר נתפס כהקבלה בעלת משמעות למצב
הסובייקטיבי הנוכחי של האדם .יונג וממשיכיו
טענו כי חוויות סינכרוניות עשויות לשמש ככלי
יעיל בטיפול פסיכותרפויטי ואף תורמות להגברת
רווחה נפשית אצל מטופלים .על אף שורשיו
העמוקים של מושג זה ,ניכר היעדר מחקר מדעי
שיטתי באשר לתופעת חוויות סינכרוניות בחיי
היום יום ,מעבר לקליניקה ולתיאורי מקרים
טיפוליים .לאור זאת ,המחקר הנוכחי אימץ גישה
גישושית באמצעות מחקר איכותני-פנומנולוגי
הממוקד בחוויה החיה של אנשים בגישה פתוחה,
"מלמטה למעלה" ,על ידי ראיונות עומק להבנת
המאפיינים של חוויות צירופי מקרים משמעותיים.
ניתוח הממצאים העלה מודל של מודעות
סינכרונית ( )REMהמורכב משלושה מרכיבים

מרכזיים :פתיחות ,וקשיבות להזדמנויות חדשות
(  ,)Receptivenessהתרחשות אירוע לא-צפוי
המעורר רגשית (,)Emotion evoking event
וזיהוי משמעות באירוע (.)Meaning detecting
לפי תיאורי המרואיינים במחקר ,תהליך זה
איפשר תיקוף של העצמי ,יצירת תחושת
קוהרנטיות גם נוכח מציאות בלתי צפויה ,החזרת
תחושת שליטה וחיזוק מטרות משמעותיות.
הממצאים גם הצביעו על הרב-ממדיות
והמורכבות של חוויות סינכרוניות לצד תרומתן
לרווחה הנפשית של החווים אותן .בעקבות מחקר
הגישוש הראשוני ,מחקרי המשך מתבצעים כעת
במטרה לבנות ולתקף כלי לבחינת הבדלים
בינאישיים במידת המודעות הסינכרונית ,וכן כדי
לבחון ברמה ראשונית את הקשרים בין מידת
המודעות הסינכרונית לבין מדדי רווחה נפשית
שונים ,כמו גם הבדלים בין-תרבותיים (רוסו-נצר
ואיצקסון ,בהכנה).
לקריאת המאמר המלא

טור אורח ד"ר ליאור גרנות

מחשבות על געגועים
"כ ׁ ֶש ׁ ָּש ְקעָ ה הַ מו ִּסיקָ ה וְעַ ל-י ִָדי הַ ַג ְּע ּגו ִּעים
ְּ
הָ מו ּ ַּכאֲ ָרי ֹות
וְלֹא הָ יָה לִ י ָ ּדבָ ר עַ ל הָ אָ ֶרץ:
לא אֲ דֹנָי
לֹא עִ יר ָּב ּה לָקו ּם מֵ חָ ָד ׁש לְ ְת ִחיָּה
לֹא חֲ ל ֹומ ֹו ׁ ֶשל יֶלֶד"
[כששקעה המוסיקה /חדוה הרכבי]
"הגעגועים המו כאריות" ,כותבת חדוה הרכבי,
ומצביעה בכך על תחושת המתקפה שמתקיף
הגעגוע את הנפש.
געגועים ,אומר לנו מילון אבן-שושן ,הם "כיליון
נפש ,תשוקה עזה לראות או להיות קרוב
למקום או לאדם שנפרד ממנו" .כיליון נפש.
כלומר ,הגעגוע מכלה את הנפש ,ממית אותה.
כשאני קוראת את השיר של חדוה הרכבי בולט

לי בו כיליון הנפש :הגעגוע ההומה מכלה את
תחושת היציבות והקרקע באין עיר לקום בה
מחדש לתחיה; הוא מכלה את התקווה – חלום
של ילד; והוא מכלה את האמונה .מעניין
שהגעגוע בשיר הזה איננו בתוך נפשה של
הדוברת אלא לידה" :על ידי הגעגועים המו
כאריות" .אני תוהה למה "על ידי" ולא "בתוכי";
אולי זה משום כליון הנפש שכילה את הנפש
ואיין אותה עד כי דבר אינו יכול להתקיים
בתוכה ,ואז – באופן פרדוכסאלי – אפילו
הגעגועים מצויים מחוצה לה.
מההגדרה המילונית משתמע כי געגוע הוא תמיד
לדבר אשר מחוצה לנו :למקום או לאדם שנפרדים
ממנו .אבל געגוע יכול להיות גם כלפי אדם ,מקום
או דבר שמעולם לא היה לנו ,ובמובן הזה הוא
מהווה ייצוג של חלקים מסוימים בנפש ,של חלקים
חסרים .אולי זה הגעגוע לעצמנו.

אבות ישורון כתבָּ " :כל הַ ְנּהָ רֹת /הֹלְ כִ ים אֶ ל/
הַ יָּם וְהַ יָּם /אֵ ינ ֹו מָ לֵא  //כּ י ָּכל /הַ ְנּהָ רֹת חֹזְ ִרים /
אֶ ל הַ ְנּהָ רֹתַ ּ / .תאֲ ִמי ֻנ לִ י / .זֶה סֹדֵ /גּאֻ ת ו ׁ ְֵשפֶ ל/.
זֶה סֹד ֹ ּ /
ת ַרת הַ ַגּעְ ֻגּעִ ים ".סוד תורת הגעגועים
הוא בחזרת הדברים אל עצמם ,בהתנקזותם
אל תוך עצמם .תמיד ישנו חלק שבו אין דריסת
רגל :בנפשו של האחר ואצל עצמנו; החלק
הזה הוא אולי זה שבו הדברים שבים אל עצמם
ואינם ִנ ְד ָּב ִרים – לא עם האחר ואולי אפילו
לא עם עצמם .המוסיקה שוקעת; גוועת אל
תוך עצמה ,מותירה חלל אחריה .אבל היא
גם שוקעת בתוך הנפש; מייצרת שם עקבות.
הגעגוע מושיט ידיים אל החסר ,אל מה שאינו,
אבל נוכחותו בתוך הנפש היא הלא כל-כך יש;
יש נוכח כפצע" :הכל יגליד מלבד הגעגוע",
כתבה המשוררת מאיה קופרמן.
(אני כותבת ומנסה לאחוז במשהו :טיעון,
תיאוריה ,הוגים ,שורה; אבל אלו חומקים – כמו
אדם שמתגעגעים אליו ,כמו החור הזה שנפער
במרכז הגוף והזרועות נשלחות אליו כמו מעצמן –
להישאב לתוכו – להתמלא).
מתי אפשר להכיל את הגעגוע ,לשאת אותו,
לחיות איתו מבלי שיכלה לחלוטין את הנפש? –
אני מאמינה כי הכלה כזאת של החֶ סֶ ר היא
אפשרית כאשר הנפש מסוגלת לגעת באין
שבתוכה ולהידבר איתו .האין הוא בדידות
ושתיקה ומקומות חסרי מלים ,חסרי פשר או
"דברים שאין להם שמות" ,במילותיה של תרצה
אתר .כאשר המקומות הללו הם מו ָּכרים יותר ,קל
יותר לשאת אֶ ת החֶ סר שעליו מצביע הגעגוע.
אבל האין הזה שבתוכנו מוכרח להתקיים
בתוך קווי מתאר ברורים של יש .אם
קווי המתאר האלו הם מטושטשים
– אינותו של האחר שואגת ,הומה
כאריות ,מתקיפה וממיתה" :אל
תמחק אותי ואל תעלים /ואל תעשה/
ְ ּכ ִא ּלו ּ אינני [ //]...ואני עצמי נדמית
עלי /לעתים קרובותּ ְ /כ ִא ּלו ּ אינני",

כתבה דליה רביקוביץ .אינותו של האחר עלולה
להעלים גם את ה"אני" עצמו אם הקווים אינם
ברורים מספיק ,אותם גבולות המפרידים את
האחר מן האני.
פעם כתבתי על געגוע בשיר שקראתי לו:
"במקום ים" (מתוך ספרי  :והשמש-שמש,
הוצאת הליקון:)2010 ,
ִאם אֶ לְ חַ ׁש אֶ ת הַ ִּמ ָלּה ַגּעֲ גו ּעַ עַ ְ ׂ
שר ֹות ְּפעָ ִמים
א ֹו אֶ כְ ּ ֹ
תב א ֹו ָת ּה מֵ אָ ה ּ ַפעַ ם
ְ ּכמ ֹו עֹנ ֶׁש
הַ ִאם י ֵָרגַע הַ ַגּעֲ גו ּעַ ?
הַ ִאם אֶ לְ מַ ד?
ו ְִאם אֶ צְ עַ ק ַגּעֲ גו ּעַ ְ ּבכָל ּכ ֹ ִחי -
הַ ִאם י ְִתנ ּ ֵַפץ?
*
הבחירה בשם "במקום ים" היתה בחירה פרטית
מאד ,שקשורה היתה במושא געגועי ,אבל עכשיו
אני חושבת על השם הזה באופן אחר :ים מייצג
עבורי את תנועת האינסוף ,את מה שקיים ותמיד
יהיה קיים ,ושלא יגמר לעולם .גם הגעגוע קשור
באינסוף ,באין-סוף; באין שבתוכנו ,בחסר,
בהחמצות ,בויתורים; אותו אין שתמיד יהיה שם.
ואולי הידיעה כי "הים אינו מלא" יש בה כדי
להשקיט את הרעָ ב ,את הרצון למלא .ואולי ברגע
שמתאפשר להכיר באין ולהכניס את הגעגועים
אל תוך הנפש – אל תוך ,לא ליד – אפשר להתחיל
לבנות דבר על הארץ :עיר לקום בה מחדש
לתחיה ,חלום של ילד.
פורסם לראשונה בפסיכולוגיה עברית

ד"ר ליאור גרנות  -ביבליותרפיסטית ומשוררת.
מטפלת בקליניקה פרטית בתל-אביב באמצעות
פסיכותרפיה וביבליותרפיה ,מנחה קבוצות
ביבליותרפיה ומלמדת קורסים בביבליותרפיה
עבור אנשי טיפול .מחברת הספר 'כיצד
מרפאת הביבליותרפיה? כתיבה ,ילדו ּת ,שיר'
(הוצאת פרדס ואוניברסיטת בר אילן.)2020 ,
לקריאה נוספת

טור אורח יוני הולנדר

יום הזיכרון
געגועים של משמעות
בהתקרב יום הזיכרון אנו מתמלאים בגעגוע.
געגוע קולקטיבי לכל אותם נופלים שבמותם
הפיחו נשמה יתרה בחיינו .הגעגוע הזה ,בעיניי,
הוא הלב של הקיום המשותף שלנו כאן
וכך כותב הרב שג"ר בספרו 'ביום ההוא':
"...אלו שיישארו צעירים לעולם .נשמות אלו של
אותם נערים ,נשמות חברינו שמתו בגיל כה צעיר,
הן הנותנות למדינה את המשמעות הנסתרת של
קיומה ,כזמרת כנסת ישראל לדודה .הן המוסיפות
לקיום הפוליטי של המדינה את האהבה ואת
הרוך ,את הכיסופים והגעגועים ,את הסולידריות
של אזרחיה לפנים משורת החוק האזרחי .הן
הן הנשמה של המדינה ושל קיומנו במדינה .הן
היוצרות את החשק ,שהוא הסוד העמוק ,הפלא
המונח ביסוד קיומנו ,והן המעניקות למדינה את
נצחיותה .הן הזיכרון ששב אל ההווה ומעצים אותו.
יום הזיכרון הוא הנשמה של יום העצמאות"
(ביום ההוא ,סוד הזיכרון עמ' )93
ר' נחמן מברסלב מתעסק הרבה בגעגועים.
אלמנט הגעגוע מופיע ונשנה ברבים מסיפוריו
אותם סיפר בשנים האחרונות לחייו .בסיפורו הארוך
'מעשה משבעה קבצנים' משולבים סיפור בתוך
סיפור ,ובתוך אחד מהם מובא משל 'הלב והמעיין':
"ויש הר ,ועל ההר עומדת אבן ,ומן האבן נובע מעיין.
וכל דבר יש לו לב ,וגם העולם בכללו יש לו לב...
וההר עם האבן והמעיין הנ"ל עומד בקצה אחד
של העולם ,והלב של העולם עומד בקצה
אחר של העולם .וזה הלב הנ"ל עומד
כנגד המעיין הנ"ל ,ונכסף ומשתוקק
תמיד מאוד מאוד לבוא אל המעיין
בהשתוקקות גדולה מאוד מאוד,
וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין.
וגם המעיין משתוקק אליו...

ומאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך ,מדוע לא הולך
הלב אל המעיין?
כי אם ילך ויתקרב אל ההר ,אזי לא יראה את
השיפוע של ההר ולא יוכל לראות את המעיין .ואם
לא יסתכל על המעיין תצא נפשו כי עיקר חיותו
הוא מן המעיין .וכשעומד כנגד ההר ,הוא רואה את
ראש השיפוע של ההר ששם נמצא המעיין ,אבל
מיד כשילך ויתקרב אל ההר ,ייעלם מעיניו ראש
השיפוע ,ולא יוכל לראות את המעיין ,ואזי תצא
נפשו ,חס ושלום".
ר' נחמן מחדש לנו שהגעגועים הם גדולים יותר
מעולם הרגשות האנושי ,הם יסוד קיום העולם.
אפילו רגע אחד של הפסקת הגעגועים יכול להביא
לסוף הקיום .אנחנו ,בני האדם המתגעגעים
נקלעים כביכול לתוך "זרם הגעגועים העולמי"
ובתוכו באים געגועינו הלאומיים והאישיים לידי
ביטוי .במסורת היהודית שלנו יש הרבה אל מה
להתגעגע :לגן העדן שגורשנו ממנו ,לבית המקדש
שחרב (ההר עם האבן )...ולאבות האומה ולבניו....
ויקטור פרנקל לימד אותנו שגם בכאב ובסבל יש
משמעות .אם נדע למצוא את אותה משמעות
ניתן יהיה לתת טעם ופשר לסבל ובכך לקבל
כוחות מופלאים להמשיך במסע חיינו .יום הזיכרון
הוא יום שההר עם אבן המצבה יוצר מוקד של
געגוע אינסופי לבני המשפחה ,לחברים ולמכרים
שהמציאות הפיזית שלהם הפכה ברגע לגעגוע.
הגעגוע הזה נותן טעם ומשמעות (=נשמה)
לקיום של כולנו כאן.

יוני הולנדר -איש חינוך ומנהל תיכון ,יועץ זוגי
ורב מחתן בארגון צהר .חבר הועד המנהל
במכון מצפן

טור אורח אסנת שיר-וישינסקי
לליאור,
געגוע לילד
געגוע לְ ילד לא נמוג,
הוא חודר ,מחלחל ,הוא כואב ,הוא ענ ֹוג.
משתרש ושולח גרורותׂ ָ ,
ש ִריגִ ים
הוא נמצא שם תמיד ביום חול בחגים
אמהו ּת חסרה,עקרה ומרה,
אמהו ּת שנותרה ערירית מבכ ֹו ָרה
אמהו ּת אומללה ,מע ֹו ָרה הופשטה
אביונה ,היא חושפת ערוות ערגתה
כן ,הותיר בי אֵ לִ י ערגתי ִ
בידי
מאכל מרורים ִה ׂ
ש ִ ּביעַ נִי ֶר ִעי
אקונן כרחל המבכה על בניה,
תמימותי שאבדה לי אספה היא אליה
ליאור עלם חן ,איך בחיק גיבורים
אחרוני רגעיך חמקו נסתרים
וידיי הריקות מחבקות זיכרון
בו אוחַ ז לא ארפה עד ליום אחרון

והצער הו בניּ ִ ,כ ְ ׂ
ש ִמיכָה יכסֵ ני
ו ּבלֵיל חלומות עוד תבוא לחבקני
ו ּשנתי אז תניס את תוגת האתמול
וכאילו לרגע ְשכַחָ נִי השכול
ילדי,
את חיי העשרת שלא במודע
לקחת איתך את ְּפ ַ
חדיי התדע?
מי ידע המחר? ְ ּבעַ ִדי הוא? נגדי?
לא אירא את הרע ,כי אתה עמדי

התעטף בכנפיך בחיק מלאכים -
בין שומרי ישראל– משכן שבת אחים
ואנחנו ,שכאן ,לא השכלנו הבן,
אֵ י חמק הגוזל ,איך נקטף מן הקן.

*השיר נכתב בספטמבר  2011והוקרא באירוע
התרמה ל"קרן ליאור וישינסקי"  -תרבות ואמנות
לחיילי צה"ל 9.9.11
אסנת שיר-וישינסקי
אמנית ,מרצה ומלווה תהליכי יצירה.
חברת הועד המנהל במכון מצפן.

סמל ראשון ליאור וישינסקי
לוחם צוות המנהרות של ההנדסה הקרבית,
נהרג ב 12.5.2004 -במהלך פעילות מבצעית
בציר פילדלפי שברפיח.
בן  20היה במותו.
יהי זכרו ברוך.
צילום :יוני המנחם

מֵ ִריעָ ה לִ נְעו ֵּריך ,ל ֹ
תם הַ ַד ְר ָך
ָ
עיצבונך
מצדיעה לִ שנותיך ,שמחת
לליבךָ ,
שרגַש ,שאהב ,שבער
שפעם בחולות ,שנדם נעצר.

אל חיי מלקטת פיסות ִשבְ ר ֹונִי
לִ תמונה משפחתית בה אתה ,בה אני-
אמך לעולם ּ ְ -בסַ לִ י געגוע
לְ יָלְ ִדי היפה ,האהוב ,הצנוע

ליאור וישינסקי ז"ל ואסנת שיר-וישינסקי

מה חדש?
לוגותרפיה בארץ

בחודש מרץ ראה אור הספר "כן לחיים למרות הכל"
בתרגומו של שאול לוין בהוצאת כנרת זמורה דביר
תשעה חודשים לאחר שחרורו ממחנה ריכוז ,נשא
ויקטור פרנקל סדרת הרצאות במכללה לחינוך
מבוגרים בא ֹוטקרינג ,פרוור בווינה ,שבהן פרש את
הבסיס למשנתו האופטימית .הוא הסביר בהן את
רעיונותיו המרכזיים באשר למהותם של משמעות,
חוסן נפשי ויכולת התאוששות ,ואת אמונתו כי
משבר טומן בחובו הזדמנות .פרנקל ערך את
ִ
"...אמרו כן לחיים למרות
ההרצאות לספר בשם
הכל" .שלוש הרצאות ומו"ל קטן הוציא אותו לאור
בגרמנית .לאחרונה גילה המו"ל את הספר מחדש
בארכיון ההוצאה.
ההרצאות מתפרסמות עתה לראשונה בעברית,
ודבריו של פרנקל מהדהדים בהן בעוצמה רבה
לא פחות מכפי שהידהדו בשנת  .1946זוהי
מתנה שהוא מעניק לנו – לראות כל דבר בחיים
כהזדמנות .לומר כן לחיים.
ראיון עם ד"ר פנינית רוסו-נצר לרגל פרסום
הספר בעיתון 'כלכליסט'
הספר באתר ההוצאה

זרקור על חבר.ת מכון מצפן

והפעם :ד"ר הדס דקל

ראש מרכז היזמות במכללת סמינר הקיבוצים.
מקדמת יזמות חינוכית  -חברתית בקרב
סטודנטים  ,סגל אקדמי והשדה החינוכי כולל
חמישה האקתונים חינוכיים חברתיים שקידמו
יוזמות מרגשות ותרמו לשינוי בתחום החינוך.
אוהבת אנשים ורוקמת חיבורים.
בוגרת מחזור ד' של לימודי לוגותרפיה
באוניברסיטת תל אביב וחברת מכון מצפן.
מה יש שם בין הצפירות ,בין  2ימי הזיכרון
שמעיק כל כך על הנשמה?
אני בת להורים ניצולי שואה שהגיעו לקיבוץ
של השומר הצעיר ,בלי כלום ,בלי משפחה ,בלי
תמיכה עם חיפוש משמעות חדשה לחייהם ובנו
את עצמם כמו עוף החול מהאפר והעפר.
היה להם חיפוש מתמיד ,בחלקו סמוי מעינינו,
אחרי בית ,אחרי מי הם ובעיקר אחרי האובדן
שלם .מצד שני הם ניסו לחסוך מאיתנו 3 ,הבנות
שלהם ,את הצער והסבל שהיו מנת חלקם.
הכאב והריק היו צצים להם משום מקום בעיקר
בימי הזיכרון לשואה ,בחיפוש אחרי קרובים נעלמים
וברצון הבלתי פוסק שתהיה משפחה .אנחנו בעיקר
הדחקנו ,לא דיברנו לא שאלנו ,התחמקנו.
גדלנו בלי סבים ,בלי קרובי משפחה והחברים של

ההורים היוו מעין תחליף למשפחה שלא היתה.
מסע שעשינו עם ההורים למחוזות ילדותם כמה
שנים לפני מות אבי ,פתח את הסכר עבורם
ואיפשר מעט דיבור ושיתוף ,גם זה במשורה.
מילדות הייתי ערה למצוקות ולכאבים של אחרים,
ליכולת להקשיב ,לעזור ולתת .יחד עם הרצון
לצאת מהקווים ולא ללכת בתלם שחרשו עבורי.
היה חשוב לי לכתוב את הסיפור של עצמי .מאמינה
שזה בנה אותי להיות אישה אופטימית ,אמפטית
שרוצה לעזור ,לחבר ולהיות שם עבור אחרים.
הגעגוע שנשתל בי בילדות עם הריק שליווה
את הוריי בנה אותי לחפש את היש ,את הטוב
והמלא .לראות את השמש מבין העננים ולשמוע
את הצלילים המתנגנים.
גם בעבודתי אני מנסה להוביל את הסטודנטים
לחשיבה יזמית ,פורצת דרך ,הרואה את
התשוקות הסמויות שלהם ובעיקר קוראת להם
להשיל מגבלות ,לזרוק את התרמיל ולצאת
למסע חייהם האישי.
כמו שכתב אדמיאל קוסמן בשירו  -מבוקש
כולנו מחפשים "מקום שקט עליו תונח הנפש
לכמה רגעים בלבד" .הוריי חיפשו את השקט
ואני מבקשת למצוא אותו ליותר מרגעים ספורים
ולהעניקו לאחרים.
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נתיבי
משמעות

על פי הלוגותרפיה אפשר למצוא משמעות בשלושה נתיבים מרכזיים:
יצירה ,פעולה אשר נותנת ביטוי לייחודיות שלנו ע"י עשייה ונתינה לעולם.
חוויה ,התפעלות מהעולם .מיצירות אמנות ,מן הטבע או מאהבת אנשים.
נקיטת עמדה ,הדרך בה אנו מסתגלים ,מתייחסים ומגיבים במיוחד
לדברים שאיננו יכולים לשנות בחיינו.
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 משמעות הגעגוע ; בין שני ימי זיכרון .התערוכה
"מטען חורג" מהווה פעולה ,יצירה של אמנים אשר חלקם לוחמים
לשעבר ,אחרים בני משפחה של לוחמים המתמודדים עם הטראומה
הצבאית ,כל אחד ואחת בדרכו ודרכה .השיר תפילה שיר מצמרר ושובר לב
על תפילתו של אב שכול אשר יודע כי אי אפשר יהיה להשיב את בנו שנפל
אך מתפלל ומייחל לנחמה שבשכחה .וקלפי אתי הילסום ,אשר מכילים
חכמה אנושית והשראה ומונגשים בשלוש שפות מתוך רצון לנקוט עמדה,
להגיב ולרפא לבבות ואת העולם תוך כדי שיתוף פעולה מרגש ומלא אהבה
בין היוצרות ,פעילות שלום פלסטינאית וישראלית.

יצירה

חוויה

נקיטת עמדה

תפילה

תערוכה
"מטען חורג"
צילום :עזר
א לוי

גיורא פישר

קלפי אתי
הילסום

בתערוכה משתתפים אמנים
שההתמודדות עם הטראומה
הצבאית היא חלק מחווייתם
האישית ,בשר מבשרם .החיבור בין
טראומה ליצירה הוא סוג של ריפוי.
התערוכה "מטען חורג" מציגה
רסיסים של דימויים ,של
זיכרונות ,של חוויות והרהורים,
כפי שעלו מתוך עולמם של
האמנים .רסיסים ,שהחיבור
ביניהם מייצר תמונה המתפרקת
ומתחברת שוב ושוב ,תמונה
היוצאת מהמקום האישי אל
הקולקטיבי ,הישראלי  -תמונה
של חברה בטראומה( .מתוך
טקסט התערוכה ,שכתבה
אוצרת התערוכה)
משתתפים :יהושע שוקה גלוטמן /
זהר טל ענבר  /אבירו לילו /
דוד סוסנובסקי  /אלי קופלביץ /
משי קופלביץ  /יוני שור /
מרב שין בן-אלון
אוצרת התערוכה:
מיכל שכנאי יעקבי
לאתר התערוכה

ִמי י ּ ִֵתן
וְאֶ ְהיֶה ְ ּכבָ ר זָקֵ ן
ְמבֻ לְ ָּבל.
ִאם אָ ז אֶ ׁ ְשאַ ל:
ל ָּ
ָמה הו ּא לֹא ָּבא לְ בַ ֵּקר?
אַ ל ּ ֹ
ת ְ
אמרו ּ:
אֲ בָ ל ,הו ּא נָפַ ל
לִ ְפנֵי הֲ מ ֹון זְ מָ ן.
ִא ְמרו ּ:
הו ּא הָ יָה ּפֹה אֶ ְתמ ֹול
וְאָ מַ ר ׁ ֶשיָּב ֹוא ַ ּגם מָ חָ ר
מתוך הספר " :אחרי זה",
הוצאת עם עובד 2010

מרום פישר ז"ל

סמל מרום פישר
נהרג ב5.4.2002 -
במבצע "חומת מגן" בג'נין.
בן  19היה במותו.
יהי זכרו ברוך.

אתי הילסום היתה יהודיה הולנדית
שכתבה יומנים בזמן מלחמת
העולם השנייה .היא נרצחה
באושוויץ ב .1943-היומנים
שנכתבו בשנתיים האחרונות
לחייה (וראו אור בספר "השמים
שבתוכי" בהוצאת כתר) הם
עדות לאהבה ,חמלה ,אמון בחיים
ורוחניות עמוקה .היא מתארת
ביומנים ובמכתבים שכתבה
ממחנה הריכוז ווסטרבורק את
התהליך הפנימי של אישה שבחרה
להאמין ברוח האדם.
יוצרות הקלפים :דינא עוואד סרור
ואמה שם־בה אילון ,פעילות שלום,
פלסטינאית וישראלית ,קיבלו
השראה עמוקה מאתי הילסום
ורצו לחלוק זאת עם אחרים .לכן
הן יצרו את הקלפים עם ציטוטים
בשלוש שפות (עברית ,ערבית
ואנגלית) וחוברת קטנה הכוללת
מידע נוסף על אתי הילסום ועל
הנושאים עליהם כתבה ביומניה
מתוך האמונה כי הציטוטים אשר
מכילים חכמה עמוקה ואנושית
יכולים לרפא לבבות רבים.
קלפי אתי
הילסום

דוד סוסנובסקי ,סביבונים פצצה,
יציקות מתכת2016 ,

עיצוב הקלפים  :דור עבדה ומייפל מיטל ברייר

משי קופלביץ ,מתוך סדרת האנימציה :
קלסתרון קלסטרופובי ,צבע מים על נייר2020 ,

טעימת משמעות
קציצות חוביזה (חלמית) של רחלי דור
חברת הועד המנהל במכון מצפן

בימים אלו של סוף החורף ותחילתו של האביב
הפורח ניתן למצוא בשפע את צמח החוביזה
(חלמית) בשדות ,בגינות ואף בחצרות בתים בעיר.
צמח החוביזה ידוע כבעל סגולות בריאותיות
עשירות ,מעט מאד קלוריות וטעם מיוחד.
הצמח עשיר בחלבון ,ברזל ,כלורופיל (אשר
נחשב כחומר אנטי-סרטני וכמחזק באופן כללי)
ומכיל הרבה מאד סיבים תזונתיים .הוא עשיר
במינרלים וויטמינים מסוג  B, Aו C-ויש בו גם
נוגדי חמצון רבים.
מקור השם בערבית :חוביזה = לחם (יש האומרים
שחלמית מתקשרת למילה "חלה").
מעטים מכירים את הצמח ושימושיו כמאכל.
בראייה שלי  -באוכל בכלל ובמאכלים מיוחדים
בפרט ניתן למצוא גרעין מרתק של משמעות,
משמעות אישית כמו גם משמעות קולקטיבית.
מאכלי החוביזה הם דוגמא הממחישה זאת.
את צמח החוביזה לא ניתן לרכוש בשום
חנות .כדי ליהנות מטעמו המיוחד ומהסגולות
הרפואיות הרבות שיש בו ,יש לקטוף אותו באופן
עצמאי ,ממש כמו פעם ,כמו שנהגו הדורות
הקודמים .חווית הקטיף והבישול שלו מסמלת
געגוע לעבר ומחזירה אותנו לטבע ,לבסיס,
לעממי ,לפשוט ולאותנטי.
לפרסום של המתכון החוביזה בגיליון זה שיוצא
לאור סמוך ליום העצמאות ויום הזיכרון יש בעיני
משמעות נוספת ,אישית וקולקטיבית.
סביב תבשילי החוביזה נרקמו הרבה סיפורים
וזיכרונות מתקופה היסטורית של מדינת ישראל -
שנת  ,1948תקופת קום המדינה.

אמא שלי ז"ל ,הייתה בת למשפחה ירושלמית
שורשית ,וחוותה את מלחמת השחרור כנערה
בירושלים .זכורים לי סיפורי זיכרונות שלה על
תקופת מלחמת השחרור בירושלים וביניהם גם על
החוביזה .בתקופה זו ירושלים הייתה נצורה והיה
מחסור קשה בחיטה ובלחם .תושבי העיר שחיפשו
תחליפי מזון גילו את צמח החוביזה כמקור נגיש
בכמויות גדולות ,שניתן להכין ממנו מגוון תבשילים
בריאים ,טעימים ומזינים.
פעם היו אלו עבורי סיפורי מורשת של אמי ,עתה,
ברגשות של געגוע עמוק ,החלטתי לנסות ולחזור
לעבר ולמקורות דרך המאכל ,וגם להתרגש
מחוויית הבישול.
אשתף אתכם באחד ממתכוני החוביזה הטעימים
והבריאים :קציצות חוביזה.

קציצות חוביזה
המצרכים

אופן ההכנה

כ 400-גרם עלי חוביזה (רק עלים -
ללא גבעולים ,פרחים ופירות)
 2ביצים
 1בצל בינוני קצוץ
צרור פטרוזיליה
פירורי לחם או קוואקר
כפית מלח
פלפל שחור גרוס
שמן לטיגון

 .1קוטפים את העלים ושוטפים היטב.
 .2שמים בסיר עם מים רותחים למשך כשתי דקות,
מוציאים ומסננים.
 .3קוצצים את העלים ומוסיפים בצל קצוץ,
פטרוזיליה ,פירורי לחם/קוואקר ,ביצים ,מלח ,פלפל.
 .4מערבבים הכל ליצירת עיסה אחידה.
 .5מכינים עיגולי קציצות ומטגנים בשמן
(אפשר לאפות בתנור ,אבל אין מה לעשות,
מטוגן יותר טעים.)...
בתיאבון!

חדשות ואירועים של המכון
משמעות בארגונים
התקופה הנוכחית מאופיינת בטשטוש עד
אובדן מוחלט של גבולות העבודה – בית/
משפחה ובחוסר וודאות מתמיד .העומס והלחץ
משפיעים על כולנו ובמיוחד על הורים אשר
נדרשים להתמודד עם יותר משימות ועם פחות
משאבים מאשר בעבר .העומס המצטבר לאורך
זמן ללא משאבים מתאימים (חיצונים ופנימיים)
עלול להוביל לתחושות של חוסר שליטה ,היעדר
מיקוד ,תשישות ושחיקה .מחקרים עדכניים
מראים כי בעוד שתחילת המשבר הנוכחי אופיין
בהשקעה של ארגונים בשמירה על הלקוחות ,ככל
שהמשבר נמשך ,ארגונים פונים יותר להשקיע את
המשאבים בעובדים עצמם מתוך הבנה שהיעדר
משאבים אישיים יגרום לתפוקה הארגונית להיפגע
גם כן .מחקרים רבים מצביעים על קשר ישיר בין
תחושת משמעות בחיים ובעבודה לבין החוסן
והרווחה הנפשית והפיזית של העובדים ,כמו גם
היצירתיות ,הפרודוקטיביות וחוויית הסיפוק שלהם
לאורך זמן.
תכנית "עיצוב תהליכי משמעות בעבודה"
)Designing Meaningful Process in Work
 )DMPWשפותחה במכון מצפן ,מציעה תהליך

המבוסס על רעיון החוויה האותנטית של העובד
בארגון .הרציונל העומד בבסיס הרעיון מציע,
שככל שחווית העובדים תהיה מדויקת ותואמת
את אופיים וצרכיהם ,כך הם יוכלו למצוא משמעות
בעבודה ,לחוש רלוונטיים ומחוברים לארגון
ולעשייה שלהם במסגרתו.
התהליך ,המבוסס על מתודולוגיית הAEA-
(מודעות ,חקירה ויישום) ,מציע תכנית פעולה
פרקטית שיש בכוחה להביא לשינוי בטווח המיידי
ובטווח הארוך לאורך זמן בחוויית העבודה של
היחיד והצוות בארגון .הוא מורכב משלושה
נדבכים מרכזיים מבוססי מחקר ותיאוריה :מיפוי
הזהות האישית ,חקירת החוויה האותנטיות ויישום
באמצעות עיצוב תפקיד ותיעדוף משמעות.
התכנית מיועדת לעובדים ,צוותים או מנהלים
והיא בנויה מסדרת מפגשים סדנאיים ופגישות
ליווי אישיות ומותאמות לצרכי הארגון .בהתאם
לכך ,ניתן לבנות תהליך מודולרי ו/או לפצל את
התוכנית למפגשים בודדים ובכל פעם להתמקד
בנושא אחר מתוך התוכנית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאמנון פורת

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

הסתיים בהצלחה המחזור הראשון של הקורס.
מחזור נוסף ייפתח בתאריך ה.18/5/21-
לפרטים והרשמה054-5455445 ,

מכון מצ
פן
מח
קר,
פי

פנו אלינו – נשמח לשמוע
מכן.ם רעיונות,
שאלות ועוד
בכתובת הדוא"ל
compassmagil@gmail.com

מדי שבוע ,כבר  25שבועות ,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 ,במקום העבודה ועוד וכמובן לשלוח לנו
ולשתף .והשבוע  -אנחנו מזמינות ומזמינים אתכן.ם לשאול
את עצמכן.ם ,ברוח ימים מורכבים אלו ,על מה אתן.ם
בוחרות ובוחרים לקחת אחריות השבוע ,היום ,עכשיו.
לצפייה בכל המודעות
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