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ואולי  ,לחיות אותהפחות קשה מאשר אינה  "משמעות בחיים"במושג היכולת שלנו לאחוז דומה ש

מוצא הויש  ,לאחור הביטויש מי שמוצא משמעות בעברו ומגלה אותה בקשה להבינה.  משום כך

 ל העתיד.  אויש מי שמוצא אותה בהביטו  ,משמעות במשך חייו בכל רגע ורגע

 

 האחות והזקן

לפיו הוא  1גדי טאובמתוך מאמר של ד"ר אחת המחשבות לכתיבת המאמר נבעה מסיפור שקראתי 

באותה מחלקה שכב במשך שבאחת המחלקות בבי"ח בלינסון עבדה אחות ניצולת שואה. שמע 

בו הסתבר, היה המראה של  התביישאיש זקן, חולה סופני. הדבר שהאיש הזה הכי  מסוימתתקופה 

לא נתן לאף אחד אפילו לא לקרובי משפחתו התבייש עד כי הפנים שלו ללא השיניים. עד כדי כך 

 .בפיונמצאות להיכנס ולבקר אותו אלא אם כן השיניים התותבות 

איבד את ההכרה, והוא  דרדרהת ורק ידוע שבסופו של דבר מצב ,זה לא ידוע כל כך מה קרה עם האיש

זימנו את בני המשפחה הם ר וכבר לא יתעורוהאיש צוות הרופאים היה ברור שהמוות קרוב מאוד ל

ת שהאחות לא הרשתה להם להיכנס לחדרו ולא נתנה להם לגבני המשפחה הגיעו, שלו. כאשר 

את השיניים התותבות ורק מחוסר ההכרה של החולה  הכניסה לפיולבדה ולמיטה. היא נכנסה לחדר 

 . נתנה למבקרים להיכנסאז 

שהוא לעולם לא ידע מה התרחש בחדר ולא יתעורר, כנראה כבר גם להם היה ברור שהחולה גם לה ו

אחות כל כך, היה חשוב לומוחשי קרוב שלו היה ולמרות העובדה שהסוף סביבו באותן שעות אחרונות. 

 .המעשה הזההזאת לעשות את 

מפני שהיה חשוב לה לשמור על ורצונו,  ומכיוון שהיא ידעה שזהשיניו התותבות בפיו היא שמה את 

מאד.  הופכים את המעשה החולף הזה למרגשנוכח המוות של האיש, של האחות המעשה  .כבודו

עלינו לעשות מעשים  בדומה לסיזיפוס נגזרשלעיתים רד" מפני שדומה אבסו"זאת כינה אלבר קאמי 

שוב  רק כדי לראות אותה מתדרדרת שוב וחוזר חלילה, במעלה ההר, לגלגל אבן כבדה ללא תכלית

                                                 
 " הקיבוץ המאוחדמשמעות החיים"הספר , מתוך  ישראלי סופרו תסריטאי, פובליציסט, עיתונאי גדי טאוב ד"ר 1
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עבורה המשמעות בחיים האחות, ה מבחינתהמעשה הזה של האחות שיקף מעשה רב משמעות . ושוב

ה מזמנים לשהחיים תכלית ה אל אי ההבנה ותחושת חוסרלהיכנע שלה הסירוב במעשה זה היתה 

 בדרכה. 

שהיא טרחה להקפיד בכבודו של אדם שכבר לא יזכה לדעת זה של האחות יה מרגש במעשעוד מה ש

ה הזה שלה במעשמבעד לפתח הדלת . ייתכן שלולא בן משפחה הבחין או לא האם הקפידו בכבודו

העיקר הוא אולם , מוסרי ומעשה של חסדללא ספק מימד של מעשה יש כאן לא היה איש יודע מכך. 

המשמעות . שהרגש האנושי והאמפטיה המשיכו להתקיים אצלה מעצמם למרות חוסר התכלית

חוסר לנוכח שלה המעשה מדווקא תכלית של המעשה אלא מהלא נבעה של האחות במעשיה 

 . התכלית

 

 לאחוז בקרניהלרצות  משמעותה של המשמעות,וצא טובה להרהר בת מנקודהיווה עבורי סיפור זה 

נראה שישנם אין ספור . , להבין מהו המצע עליו מתפתחת וצומחת הרגשת משמעותשל המשמעות

במאמר זה , אולם והגורמים להתהוותה רבים מאד ממה עשויה משמעותניתן לבחון דרכם היבטים 

. די בהם אותם אני מכנה "קרני משמעות"שנראים לי המהותיים ביותר, אתייחס לכמה נקודות אחיזה 

 לעורר את הקורא למחשבה על משמעותה של המשמעות.  בכדי

 

 

 נקודות אחיזהמקורות ו –משמעות קרני ה

 

  האירועים רצף 

אלו של חייו, בונן ברצף האירועים פונה להתהוא , באופן טבעי בבואו של אדם לבחון משמעות בחייו

את להפיק מהם לו וסיפקו ומרי הגלם שהחיים זימנו חאו את אירועים המאגר מהווים עבורו את 

 התמונות והסיפורים של חייו. 

מדובר בכל את מכלול התופעות בחייו. , של חייו 2רצף הגולמיאת ה המספקים לוחיים אלו הן עובדות 

 ,רגשכל , שלו מחשבהכל כל אירוע, , שמתרחש סביבובמה מה שקורה לאדם בכל רגע ובכל שנייה, 

  של האדם וסביבתו. כל פרט ופרט בחייו ולמעשה 

הזה, הגולמי האירועים לרצף חייו של האדם, אולם  מתמשך לאורך כלה רצופותעובדות של זהו ציר 

אין כל משמעות, מדובר באירועים ובהתרחשויות נטולי משמעות המופיעים אחד אחרי השני בחייו 

  כך: "פילוסופי-"מאמר לוגי בספרו כתב לודוויג ויטגנשטייןשל האדם. 

"כל מה שקורה קורה והוא כפי שהוא שהינו, וחסר כל ערך כשלעצמו. כל ערך וכל משמעות אם קיימת  

, האירועיםכך שהמשמעות נמצאת מחוץ לרצף מרמזת על אמירה זו  . "היא נמצאת מחוץ לדבר עצמו

                                                 
 . 3בספר "משמעות החיים" בעריכת אסא כשר בפרק  ן למצואהרחבה לרעיון הרצף נית 2



 

 ם הפוקדים את האדם,האובייקטיביהאירועים החיצוניים בין  דו שיחסוג של ינה התפיסת המשמעות 

 ות שלו. יהסובייקטיבלבין הפירושים והתחושות הפנימיות ו

 

 

 

 

 

 

הצעד הראשון מהווה רק את העובדתי הזה של חייו האירועים של האדם להתבונן ברצף ו יכולת

  . לחוש משמעותו כדי לאפשר ל, למציאת משמעות בחייו אולם לא די בכך

 

 

  תמונות וסיפורים

ות מצטיירעולים סיפורים וזה רצף מתוך . האירועיםמתוך רצף ומבצבצים  יםהתמונות והסיפורים עול

מה שקורה את  תופס האדם, אלו הם האופנים לפיהם אודות עצמושל האדם ותפיסות  תמונות הןל

בניסיון בחייו  לעובדות "היבשות" קנהמשהאדם חדשה  הסברים ויצירת קונסטרוקציהמדובר בלו, 

מדובר בתהליך בלתי ניפרד מהתודעה האנושית המאפשר לנו להבין את חיים ומשמעות.  ןבה הפיחל

 עצמינו, את המציאות ואת האחרים הסובבים אותנו. 

כיצד אנו מתנהגים ומה אנו יכולים  כיצד אנו תופשים אירועים בעולמנו, יםאלו קובעתמונות וסיפורים 

גם לעצמו וגם  הוא מספר שסיפורים  ,על ידי האדםים הנארזתמונות בגדלים שונים אלו . 3להיות

 תוךהנרטיב האישי עולה מ, םזהו שלב בו נוצקים יסודות סובייקטיביי, סיפורים אודות עצמו. לאחרים

 . מבחר תמונות שלהאנושימתוך הרצף של הקיום תמונת החיים עולה ומבצבצת , אירועיםרצף ה

הוא  לפיהדרך תפיסת עולמו  בהאדם מבנה את . רחוקים מלאיםארוכים סמוכים או , קטעים קצרים

 תמונות וסיפורים אלו. חייו ויחסיו מעוצבים לפי , אירועיםמפרש את ה

   אותם האדם מספר לעצמו הייתי מחלק כך:סיפורים השל קטגורית נדרש לחלוקה ייתי אילו ה

  4רוחנייםנכסים , , אתיקה, מוסר אישיתפיסת עולם - ערכים סיפורי ▪

 למצבים, לצרכים ולאינטרסים מגיב פעולות והתנהגויות, כיצד האדם  -סיפורי מעשים  ▪

 משאבים חומרייםף בחייו כגון תארים דימוי ושהאדם אוס נכסים – סיפורי הישגים ▪
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 "עקרונות וערכים" בהמשך המאמר תחת הכותרת הרחבה לנושאי הערכים על פי הלוגותרפיה נעשית  4

 צף האירועים לאורך חיי האדםר



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כדי בבכך אין די  אולם, בעצמו על עצמומתבונן באירועי חייו ומאזין לסיפורים אותם הוא טווה אדם ה

  משמעותשל  ה מלאהתחושלאדם להעניק 

 

 

 מקום וזמן

דימוי מרשים  תמונות וסיפורים.אותן  מסויםלפרק זמן מעוגנים שבו ים את ההקשר מהווזמן המקום וה

אשר מתייחס  "ספינת חיינו בדרך אל המשמעות! עוגן הרם" 5של שגית שלמה מאמרבלכך מצאתי 

נמלים בהן עוגנות היו הם כאילו בחיינו רגעי הזמן השונים , ולעל כל המשתמע מכך למשמעות כעוגן

 במקום מסוים לקראת המשך דרכם ליעד הבא. ספינות לפרק זמן מסוים ה

ובזמן במקום תמונה או סיפור מקום וזמן. של קשר היש רצף האירועים לכל תמונה העולה מתוך  

את גלמים המקום והזמן ממות ובזמנים אחרים. במקומשמעות זהה  ימסוימים אינם בהכרח בעל

או למציאתה כפי  בחיים משמעותיצירת במצע נביטה חשוב מספקים ו הסביבה במובנה הרחב 

השפעה רבה על יש  ,מקום ובזמן שהיא פרצה והתנהלהה, ללאירוע כמו מלחמשהלוגותרפיה גורסת. 

ל רצף עשפיע מרב עוצמה אשר הקשר מערכתי  יוצרת, היא תחושת המשמעות של תושבי המדינה

על רקע  שהאדם חשתחושת המשמעות על  של כל אחד , על הסיפוריםל התמונותעהאירועים, 

 וכתוצאה ממצב כזה. 

מייצגים קשר מערכתי רחב , הם הזמן והמקום לממדיקישור א ללא ניתן לדבר על משמעות בחיים ל

. אף ביהדות מדובר הם הבסיס ליחסי גומלין בין בני האדם,הקשור גם לזיכרונות ורגשות הנצברים 

 פרקי אבות, פרק ד' משנה ג'( )  "ְלָך ָדָבר ֶשֵאין לֹו ָמקֹום ֵֶאין ְלָך ָאָדם ֶשֵאין לֹו ָשָעה ְוֵאין "על כך 

                                                 
  באתר "בלוגותרפיה", את המאמר ניתן לקרא שירה ומשמעותשגית שלמה, חוקרת  5

 רצף האירועים לאורך חיי האדם

 תמונות וסיפורים 
אני אומן, אני חרוץ, 

החיים קשים, יש לי 

מזל, אני ספורטאי, 

אני חבר טוב, אני 

  מצויןהורה 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הם אינם מספיקים על מנת להביא אף מימד הזמן והמקום מהותיים לתחושת המשמעות אולם 

האחרים עימם  , שכן המשמעות קשורה קשר הדוק עםלידי ביטוי את המשמעות בחייו של האדם

 האדם נימצא בקשר עליהם הוא משפיע ומהם הוא מושפע. 

 

 

 מערכות יחסים 

הן שאחר מתחושת המשמעות שלו, על קריטית השפעה ישנה בחייו של האדם למערכות היחסים 

ובזכות ומורשת משפחתיות ו השפעות של נורמות חברתיות, תרבותיותזולתו נו לבין מקיימות בי

 ביחס לאחרים. ו מערכות יחסים אלו מתאפשר לאדם לבחון את עמדותיו ואת צרכי

ברמות שונות  יםבשותפות והן מתקיימ, אישיים כרוכים ברמה מסוימת של תלות הדדית-הקשרים הבין

והן משפיעות  הן חלק חשוב בהבניית תחושת המשמעות בחייו של האדםיחסים מערכות . של קרבה

האדם מקיים מערכות יחסים, הקבוצות  עימםהם הגורמים לו  6"איכות המשמעותמה שאני מכנה "על 

, האהבות, המאבקים ההתמודדויות יחסי כוחות, אופן התנהלותו הוא נמצא, האנשים החברים, ןבה

האדם  ןהמשמעות בחיי האדם מושפעת מהקבוצות העיקריות עמ. וההשפעות ההדדיות המופעלות

לתרבותם כמו גם יש השפעה עליו אותם אחרים שסביבו  גם לרקע שלומקיים מערכות יחסים, 

עתידה לתת את . השפעה זו לאישיותם, לניסיון החיים שלהם ולתפיסת העולם והערכים שלהם

נודעת חשיבות ביחס לאחרים האישי נו לסגנוגם  . אותותיה בתחושת המשמעות אותה האדם יחוש

שואבים משמעות , מייחס חשיבות לשיתוף פעולההאנשים בעלי אופי רבה על תחושת המשמעות. 

                                                 
 על מנת לתאר את עוצמת החוויה הסובייקטיבית בתחושת המשמעות אני טובע את המונח "איכות המשמעות" 6
 

 רצף האירועים לאורך חיי האדם

 22בהיותי ב  מקום וזמן +  תמונות וסיפורים

התקבלתי ללימודים 

בתל אביב, הטיול 

 מזרח היה ל 27בגיל 

הצגתי  2005בשנת 

 בתערוכה



 

תחרותי השואף בעל סגנון מאדם למשל הדבר שונה מתהליכים משתפים הקשורים בזולת, רבה 

  או מהפסדיהם של האחרים.  ומהישגיאשר שואב משמעות לניצחונות 

דרכם לערוך עולמו , לראות את שלו לדרךלאדם לזהות את השותפים  יםמערכות היחסים מאפשר

 אל תוך סיפור )מלשון עלילה(את עצמו  "מעליל"אדם למעשה ה. 7את חייו ולמצוא בהם משמעות

הדמות המובילה בסיפור חייו באופן שמבטא את המשמעות של החיים  יוצר את, העלילה בו הוא בוחר

נקלעים לתוך הסיפור שלו או אשר המשמעות בחייו של אדם מושפעת גם מבני אדם אחרים  .שלו

קשור לסיפור חייו  לעיתים קרובות סיפור חייו של האדם .סיפור שלולהשתתף בעל ידו מוזמנים אשר 

 לאנשים אחרים במקום ובזמן אחר. , והמשמעות אותה הוא חווה קשורה של אדם אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין אם אדם יכול למצוא משמעות בחייו גם באמצעות אורחים מסיפור חיים אחר המגיעים אל חייו 

 8עצמית תחושהלכות זהאולם עדיין לאדם עצמו נתונה הודיעו ובין אם לא הודיעו לו על בואם מראש. 

זכות זאת אפשר שמקבלת ביטוי במסר  ,חייובמשמעות את בתוך סיפור חייו בתוך היצירה המבטאת 

 סיטואציהללכל אדם יש את החופש לבחור את ההתייחסות שלו למצב ו יולפפרנקל ויקטור המרכזי של 

אולם נידרש רובד נוסף אשר יאפשר לאדם להתנהל ולפעול בתוך כל בה הוא נתון בכל רגע ורגע. 

 ווה אותו בצורה של עקרונות וערכים.  מערכות היחסים שלו, מעין גישה כללית או תפיסת עולם המל
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 הדגיש שלאדם יש חופש ויכולת לבחור את התייחסותו ביחס לכל מצב בו הוא שרויאני טובע את המונח על מנת ל 8

 האירועים לאורך חיי האדםרצף 

גורמים המשפיעים  מערכות יחסים תמונות וסיפורים + מקום וזמן +

עליי ומושפעים 

 ממני 

חברים, בני 

משפחה, עמיתים 

ללימודים ובעבודה, 

חבריות במוסדות 

 וארגונים



 

 עקרונות וערכים

ברצף האירועים, בסיפורים או במערכות שאלת המשמעות בחיים של אדם אינה יכולה להסתפק 

שהמשמעות נחוץ לו לאדם לחוש שהוא עושה את הפעולות הנכונות והראויות והיחסים של האדם. 

בחר להתקיים לאורם הוא חי ואשר על פיהם הוא  ערכיםהעקרונות ואותה הוא חש זוקקה על ידי ה

הם אלו ערכים. מוסר אתיקה ויכול לחוש משמעות בחיים ללא הקשר של אינו אדם . להתנהל בעולמוו

 . משמעותייםראויים וכדי לקיים חיים , העקרונות המעשיים שהאדם יכול לפעול על פיהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערכים בהגדרתם האוניברסלית משקפים את אמות המידה הראויות והאידיאליות של האדם ביחס 

לסוגיות ונושאים מוסר, צדק, אמת וכדומה והם משתנים מתרבות לתרבות ומתקופה לתקופה. 

הערכים מהווים בסיס למציאת  לפיהוהלוגותרפיה במאמר זה אני בוחר לפרט את גישתו של פראנקל 

 : שלשה ערכים מרכזיים ומדובר עלערכי אדם הם הבסיס לפיתוח עצמי , םמשמעות בחיי

האדם מוצא משמעות לפיהם נערך חיפוש משמעות בחיים בתחום היצירתי,  - יםערכים יצירתי ▪

 . עבודתותחביביו ופועלו,  ו,יצירתבאמצעות במה שהוא נותן לעולם 

מקבל ובדגש על האופן בו הוא לפיהם האדם מוצא משמעות במה שהוא  -ם חווייתייערכים  ▪

הללו, כיצד הוא מתמסר לרגעים היפים של החיים, כיצד הוא פועל מתוך וויות מקבל את הח

  . כערך מרכזיאת חייו האהבה ישנה חשיבות יתרה לאופן בו ממלאת בחירה, ו

הבלתי נמנעות  מנחים את האדם איזו עמדה לנקוט כלפי מצוקות הגורל - ערכים התייחסותיים ▪

אולם האדם יכול אשר אינו ניתן לשינוי או לביטול, בלתי נמנע  לסבזהו אשם, סבל ומוות. שהן 

 לשנות את התייחסותו למציאות זו. 

 

 

 קו רצף האירועים לאורך חיי האדם

 ערכים ועקרונות  תמונות וסיפורים / מקום וזמן / מערכות יחסים /
יושרה, צניעות, 

אתיקה, נתינה 

לנזקקים, שמירה 

על היגיינה אישית, 

שילוב עבודה, ערכי 

משפחה, אמונה  

באלוהים, רוח 

 התנדבות



 

 המימד הנואטי

תמצית אנושיותנו. על פי הלוגותרפיה  מצויה המהווה את מימד הרוח האנושית אשר ב 9המימד הנואטי

המימד  .מחפש משמעות בכל רגע ורגע להגשים את עצמווהאדם  ,מימד נואטי בריא קייםלאדם 

 .למשמעותהמתמדת של האדם השאיפה את ו הנואטי כולל את חופש הרצון

נקודות אחיזה ברורות החל מאותו רצף אירועים ראשוני, המשך בתמונות חיים העולות למשמעות יש 

אולם המסגרת הנואטית הרוחנית מרצף זה, המשך בהקשרים של מקום וזמן וכן במערכות היחסים, 

אשר לעיתים אינו מוסבר  את הערך הנמצא מחוץ לעצמימייצגת  תחושת הנשגבות,המצע של היא 

ניתנת להשגה ו בדומה לאמונה באל אינימד זה מ אחות ?(.ה)זוכרים את חסר טעם ותכלית ונראה כ

 והאדם מצוי בו ועטוף על ידו אף אם הוא לא מודע לכך.  באמצעות כלים מדעיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמצית אנושיותנו ה מצויההרוח האנושית אשר ב - המימד הנואטי

 

 אחריותו.במצפונו ובבייחודו, כאן האדם מבחין   גם "הלא מודע הרוחני"מכונה המימד הנואטי 

"משמעות קיימת בכל מקום, אולם מודעותך לה מתעוררת רק אם קיימת בך מכוונות לה, המקלט  

(. 1992הינו רוח האדם" )פאברי,  משמעותשלנו למציאת  םהכליו, לקליטת המשמעות נמצא בידך

, ופעלה בהתעלות מצפונהה ייחודי, היא פעלה על פי צו היבבית החולים המעשה הנשגב של האחות 

 חסר תכלית לכאורה. שנראה במצב עצמית גם 
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אוחז בהם בזה, נובעת מתוך קואליציה רחבה של מרכיבים וממדים רבים הרבודים זה המשמעות 

מהווים מצע רחב של והמימד הנואטי שלו חייו של האדם מכלול ומוצא בהם משמעות.  בחייוהאדם 

 . מקומות וזמנים, ערכים ועקרונות, מערכות היחסיםאירועים, סיפורים, 

בהן אנו הקרניים בעיני הם בחייו, למצוא פשר האדם עם הדחף האנושי הבסיסי של כל אלו ביחד 

 . המשמעותלה מהן זורחת אוחזים ו
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