
 

 האיש החפץ חיים

 פרופסור דוד גוטמן מנקודת מבט לוגותרפית

 בעקבות מפגש עם פרופ' דוד גוטמן ובת זוגו מיכל יהלום באוניברסיטת חיפה  

 , נכתב ע"י שגית שלמה ודרור שקד 19.2.2020ב 

 

 " )תהילים לד'(ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב-ִמי"

, שעת בוקר, אנחנו פוסעים במסדרונות בית הספר לעבודה סוציאלית  של חודש פברואר י יום אביב

  פתחיה ממ ,אוניברסיטת חיפה בדרכינו לפגוש את פרופסור דוד גוטמן, מאושיות התחום בארץ ובעולם ב

 .  התיאוריה , אבי פרנקלשל הלוגותרפיה וחברו הקרוב של פרופסור ויקטור 

 סימן ראשון עבורנו לאופי המיוחד והבלתי אמצעי של האיש.   -דלתו של גוטמן פתוחה לרווחה

כמו גם בקשתו להסיר את הפורמליות והתארים   היחס המלבב, בהגיענו לכניסה חיוך מאיר נסוך על פניו ו

הכזיבה מתחילתה ועד  תה נקודת פתיחה מצוינת לשיחה מלב אל לב שלא יהי  ולקרוא לו בשמו הפרטי

 סופה. 

   .שהוכנו במיוחד עבורנו ביתיים מלאים אהבה  כריכיםארוזים  ונחו העל השולחן 

מספר   ,מחשב עמדת   ,שולחן   ,בכל פינה בחדר הקטן שכלל ספריה מצומצמת  וניכר והמינימליזם הפשטות 

  האיש מספר את סיפורו של ה , וחלון משקיף לים עברו המפואר של גוטמן סמל ל  -תמונות תלויות על הקיר 

 צא לו אופק חדש.  והאופק, מגיע אליו ומ  ל שנראה כי תמיד מביט א

 

לרגע. הרזומה המפואר שלו נוסף לכך    עוצר   לא 87-גוטמן בן ה

)גם עשרים שנה לאחר שפרש לגימלאות(   ללא הפסקה שעובד  

על  אי אפשר שלא להתפ ניכרים בחיוניות הרבה שהוא מקרין. 

התפקידים הרבים  מ , רכש לאורך השניםההשכלה הרחבה שמ

ההיסטוריה  מ ,הזיכרון הפנומנלי לאירועים משמילא בחייו, והמגוונים 

  , האלטרואיסטית ופעילות מ , זאת הלאומיתעם האישית המתמזגת 

  ומהיכרותומהלוגותרפיה שזורמת בעורקיו  , מכתיבתו העניפה

  משפחתו. עם ו  פרנקלהאישית וחברותו ארוכת השנים עם ויקטור 

השאיר  , ועמוק שהטביע בנו חותם כל אלה בלטו במפגש המרגש 

     וטעם של עוד.  אותנו בתחושת התעלות, הוקרה

   משמעות בהשכלה  

  ( 2019, גוטמן) היה צימאוני לידע מעל לכל הערכים בחיי" ,"מאז ילדותי המוקדמת

 :  שלא תסולא בפז  ית האקדמפעילותו מוהשכלתו פיסות מגוטמן פורס בפנינו בקצרה 

בבית  באוניברסיטה העברית המשכתי לתואר ראשון  .בסמינר למורים בירושלים   בארץ לימודייהתחלתי את  "

 גוטמן ובת זוגו מיכל יהלוםפרופ' דוד 



  , עשרים סטודנטים נבחרים  מברך על מזלי הטוב להיות בין , בארץמחזור שני   עבודה סוציאלית הספר ל 

שליחות לארה"ב  ל הצעה לצאת נעניתי ל המשיך ולרכוש השכלהאסיר תודה למורים שהיו לי. הואיל ורציתי לו

בוושינגטון   ט דוקטור-ותואר שלישי  , בולטימור , עשיתי תואר שני במדינת מרלינד  שםבתנאי שאלמד. 

לסגן דיקאן בית הספר לעבודה  היה לי הכבוד להתמנות  באוניברסיטה הקתולית. כשהגנתי על התואר, 

באמריקה חזרתי לארץ   באוניברסיטה הקתולית   אחת עשרה שנות הוראה לאחר  1987 -. ב סוציאלית

לשבתון  די  בסיומן יצאתי במסגרת תפקי חמש שניםלעבודה סוציאלית למשך ראש בית הספר    לתפקיד

    ". ..כפול

 

 כן לחיים

  (2006"חיי האדם הם מאבק עקשני בין כוחות הגורל לכוחותיו הפנימיים" )גוטמן, 

"כוח ההתרסה של    פרנקל ויקטור  טבע ש ונחמתייחס גוטמן למ ( 2006)בספרו "האם איחרתי את הרכבת?"  

"הכל אפשרי",    הרוח האנושית" לפיו רק בעזרת רוחו מסוגל האדם להתגבר על הרגלים רעים ועל אסונות.

   . גוטמןלנו  אומר 

  , אחיותיו, איום פיזי על חייומ , הפרדתו מאמו ואביו  ובדןרעב, חולי, א קור,  -מאורעות השואה שרד את הוא 

מנע ממנו כנער ללמוד בתיכון והוא השלים   המלחמהגורלו כיהודי בהונגריה בשנות   .חרדה קיומית מתמדת ו

לימוד  על   האנקדוטהכמו הוכיחו את יכולותיו כאוטודידקט בחייו נוספות . תחנות באופן עצמאיאת השכלתו  

  כשרצה להרשים את , שרותכו עליה קופסת פח וחישוקים אלתור בעזרת כנער בקיבוץ בכוחות עצמו   השחייה

 ( 2011)גוטמן,  . ..הצבריותהמקום בנות 

 

 ואחריות יסודיות

כל מה שידו של גוטמן נוגעת בו הוא רציני, מעמיק ויסודי מאין כמותו. הוא מספר שכשמינו אותו להיות ראש  

תוכנית המאסטר באוניברסיטה הקתולית בוושינגטון חיפש חומר לקורס שהעביר על התנהגות האדם  

אבי  ההומוריסטי על   מו הסיפור עבר על כמויות גדולות של ספרים כ שם כך החברתית. ל בסביבתו 

לילה  באה אליו ( 2007)פרויד, "פשר החלומות"   ספרו שכשהוא כתב את  , זיגמונד פרויד הפסיכואנליזה, 

עם    מוציא את העינייםאתה כבר כל כך מאוחר,   ?"מה אתה עוד יושב כאן  :אשתו ואמרה לו מרתה אחד 

לא יוכל להגיד  שלי  כדי שאפילו השונא הגדול ביותר אני עושה זאת "  :ענה לה  פרוידו  .ות של ספרים" ערימ

 . שהוא כתב"  מהשלא קראתי את 

 

 המפגש הראשון עם הלוגותרפיה

במסגרת חיפוש חומרי לימוד כראש תכנית המאסטר באוניברסיטה הקתולית  

 Man's Search for"   פרנקלהספר של ויקטור  הגיע לידיו של גוטמןבוושינגטון 

Meaning" ,  1962יצא לאור באנגלית ב ש .   

 האיש הזה. יפגוש את ש  יט , וכבר אז החלכביררושם  ועלי  השאיר הספר 

 

 V. Frankl/David understands me"  " 

ן  בי שנוצר  והוא מספר על חיבור מיידי   ,פרנקל את  לכנס בסאן פרנסיסקו כדי לפגושגוטמן  נסע   1984ב 

".  David understands me" ופרנקל נהג לומר עליו   ,ידידים בלב ובנפש   להיות  הפכוהם  ,. לדבריו השניים



עד היום  .  פרנקל של ויקטור   ביותר  החברים הטוביםשאני אחד "  ,אומר גוטמן  , "בלי להתרברב  ומר אני יכול ל"

במלאות שבעים   פרנקלבמכתב שכתב גוטמן ל "המשפחה  ועם כל אשתו אלינור  שומר על קשר מצוין עם אני 

העצומה  שנה לשחרורו ממחנות הריכוז הוא מדבר על השפעתו 

אני לא הייתי אחד מהסטודנטים שלך לתואר  "של זה האחרון עליו: 

תיים. בחרתי בך להיות  יאקדמי. הייתי התלמיד שלך בחיים האמ

לי מנטור רוחני ומורה דרך, המודל שלי להגינות, אהבת חיים,  

יותר מחבר אהוב. היית לגביי דמות אב, תחליף  צניעות ונדיבות.  

ידידותך  . ..12לאבי שאותו איבדתי במהלך המלחמה כשהייתי בן 

מי שלי: מגרונטולוגיה גרמה לי גם לשנות את המסלול האקד

 ( 2019" )גוטמן, .ללוגותרפיה

 

 וישראל פרנקל

כאשר הדבר   ,ישראל מ מגיע כשהבין שגוטמן פרנקל אהב את הארץ ורכש לה כבוד רב. הוא הביע התלהבות 

   ?"  ִמֶאֶרץ היה: "אתה  לראשונה הראשון ששאל אותו כשנפגשו

כאב לו  בר מצווה שניה. בכותל חגגו לו  הם נהגו לטייל בארץ, לצחוק ולספר בדיחות וסיפורים חסידיים, ואף 

גוטמן  כבוד על הרקע שאשתו לא יהודיה. של לו דוקטור   העניקל  הסכימהשאוניברסיטת בר אילן לא כמאד 

   . חיפהאוניברסיטת באת התואר  שיקבל   לא ויתר ודאג

 

   ת האיש ופועלוהנצח -החייאת המחזה

עוד לפני שכתב  "אותו הוא זכה לתרגם:   פרנקל גוטמן מדבר בתשוקה על המחזה היחיד שכתב ויקטור 

ועידה   - "סינכרוניזציה בבירקנוואלדשנקרא כתב מחזה  " האדם מחפש משמעות" הספר  את  פרנקל 

לבקר  לברקלי   הזמין אותי לנסוע איתובמלון בסאן פרנסיסקו נו כשנפגש. ( ,Frankl 1946) " מטאפיזית

יהיה   ניתן  איך על   בין היתרושוחחנו בביתו  זכינו לאירוח מקסים , לוגותרפיסט בעל שם. את ג'וזף פאברי 

 להחיות את המחזה  

אנחנו חשבנו    ...להתעסק בנושא השואה   לא היה מעוניין  הקהל האמריקאי כי  , שלא הצליח בברקלי

 ואת הרעיונות הכלולים בו.   אותויכירו  בארץ שאנשים  וראוי שהמחזה חשוב מאד  

ובצורה כזאת יוכלו   , את התפקידים שחקורוצה למשל שילמדו את המחזה בבתי הספר, שהילדים י הייתי 

     "להזדהות עם הסיפור. 

 

  עבר, הווה, עתיד -בישראל הלוגותרפיה

 (Frankl, 1985הלוגותרפיה רק על פי ממצאיה אלא גם על פי אורך כנפיה" )"אין לבחון את 

     ץ היא הבאת הלוגותרפיה לאר לע ומספר שמי שאחראית   ,קרדיטים לא לו   מקפיד שלא לקחתגוטמן 

  גישההיה ועודנו מחלוצי האין ספק ש  . עם זאתאייזנברג מיניון  דר' 

עבודה  ה , בפרט בתחום בארץ ובחו"ל   וממיישמיה בתחומים שונים

פר לנו: "לימדתי באוניברסיטת חיפה משך שנים קורס  יכפי שס , סוציאליתה

פיתחתי את הנושא, והספר   ... לוגותרפיה למתחילים ולמתקדמים בתואר שני

 בכל ארצות דרום אמריקה" רב מכר שלי הראשון "לוגותרפיה למטפל" היה 

 פרנקל ביקור בישראלויקטור גוטמן ודוד 



נושא וחשיפתו לכמה שיותר קהלים, לא רק ליחידים אלא גם למוסדות  כיום הוא מציין לחיוב את הנגשת ה

וגופים שונים, דרך פרסומים כשל אתר "בלוגותרפיה", ומסמן את החשיבות של הטמעת תכנים  

   , במשרד החינוך, בטקסי זכרון וכד'.   פרנקל לוגותרפיים, כולל המחזה של  

  , ותיקיםואם הלוגותרפיה לא תמות יחד עם האשמח מאד  אך   אני לא נביא" : לגבי העתיד אומר גוטמן

    ". בין החיים  אלה שכבר אינם או שתכף לא יהיו

 )ר' נחמן מברסלב( "והעיקר לא לפחד כלל"  -תלוגותרפי שיחה

"בממד של הרוח, ה"מחפש" וה"עוזר" גם יחד הינם בראש וראשונה בני אדם השואפים למצוא משמעות 

 (1982, פאבריולהפוך לאומרי כן לחיים." )

 . יעוץ או   טיפולולא  " שיח- דו " התרחשות בין המחפש לעוזר פרופ' גוטמן מכנה את ה

אודות יחסי האדם עם  (  1965-1878)מרטין בובר   סוף היהודי של הפילו הקיומית הוא מסתמך על תפיסתו 

 ת דיאלוג.   ומבוסס  ו"הקפה" סביבתו כמה שהוא מכנה "התקשרות" 

.  כזר או "לז" בלשונו של בובר להתייחס לאדם לא  ו"  אתה- אני"  את היחסים   ,לדבריו  , קודם לכל יש לקיים

  לגלות משהו שיכול לשמש בסיס  אז תמיד אפשר   .כמו בני אדם  ולדבר ,  ללא חשש בעיניים  זה לזה  להסתכל 

ין מטפל  אנחנו שווים. א זאת שבה , הזהות בינינו כבני אדםנקודת למצוא את להמשך, כלומר: עלינו  

והוא   הישל השחי תנועות את הזה כמו שאתה מלמד את הילד "  .נוכל להניח לאדם  . לאחר מכן פל ומטו

עוד מוסיף גוטמן את הרעיון של פרנקל   . )לימד שחיה כמדריך נוער בקיבוץ( ממשיך לבד, כפי שאני עשיתי"

שיחה אחת או אף משפט אחד עשויים לעשות הבדל או לחולל  שלעיתים   שמוכיח  יעוץ קצר מועד   אודות

   האדם.   בנפשו שלשינוי 

 

 הלב, השכל והמימד הרביעי   

 ( 2006)גוטמן, "ההחלטה להיות אותנטי חשובה, אך מימוש האותנטיות כרוך בדרך כלל במאמץ של ממש" 

וזה שלוקח בחשבון בטיפול את כל השלושה גם   , הרוחני ,הנפשי  , הפיזיולוגי -  לבני אדם ארבעה מימדים

הבנה מקומו  ברגש או  ב  , ידעב  מחסור של ב  להשתמש בכל אלה. מי שלא מסוגל  הוא המימד הרביעי  -  יחד

איננה  תפיסתו . זוהי ל לוגותרפיסט כשכל אחד יציג עצמו   היה מעונייןויקטור פרנקל לא   בלוגותרפיה.  לא

   . תאוריה להמונים

את האנליזה ושנים יכול להוסיף את הלוגותרפיה  משך אדם לומד גוטמן מוסיף שעל הידע ש

וכך לאתר את מקור הבעיה של האדם העומד מולו ולהפנות   , ( analysis  existentialהאקזיסטנציאלית )

  הלוגותרפיסט. שם  זה באחריות  - בתחום הרוחניצורך. אם המדובר בבעיה ל  התאםלאנשי מקצוע ב

 ההחלטות.  מתקבלות

חווה  ושלא מתוך בחירה לגמלאות  יצא לאחר שנים ארוכות בתפקיד  ש של פועל נמל מקרה הוא מספר על 

כדי  מה לעשות  והתייעץ אית שקע בדיכאון מתמשך והאיש  מבחינה פסיכולוגית ורוחנית.  עמוקמשבר  

להתמודד עם הבעיה. הוא התלונן שהוא לא יודע כיצד להעביר את הזמן הפנוי. גוטמן ניסה לברר יחד איתו  

ואט אט זיהה בעברו הרחוק את אהבתו לפיסול. בדרך   , מה מעניין אותו, האם יש לו או היו לו חלומות וכו'

סוק בתחום אף אם כתחביב  גרם לו להבין שאין מניעה אמיתית שיע  (שיפורטו להלן סוקרטיות ) של שאלות 

   ושאל לו לתת לפחד לנהל אותו.   , בלבד

עצלות או חוסר עניין להשקיע את    ,חשש לא מוצאים משמעות בשל   , לפי גוטמן , אנשים רבים עם יכולות

 להגשמתה.   נדרשת העבודה ה



 

  דה סנט אכזופרי"הדבר החשוב באמת סמוי מן העין"/ 

התייחס גוטמן  לפעול    אחראיה המקצועי והלוגותרפיסט  שלאורם צריך אודות הערכיםבהמשך לשיחתנו  

של   " "סוס העבודה  " שנחשבדיאלוג הסוקרטי "ה  - וגם בעיניו הוא  פרנקלכלי המרכזי שהיה כה חשוב בעיני ל

 . (1999)גוטמן,  הלוגותרפיה 

אף שורה רק משום    מבלי לכתובהעתיקה נחשב לחכם הגדול ביותר של יוון לפנה"ס(  399-469)סוקרטס "

במה   געתללדבר עם בן אדם ו  הזאת  היכולת המיוחדת  שהיתה לו

לגלות את האמת   , שלו שבאמת חשוב לו, לחלץ את החוכמה

אומר   ," . כל אחד בתוך תוכולהשהוא יודע אך לא תמיד מודע 

אם יש בו טיפה של כנות, הכרה עצמית וביקורת עצמית,  "  ,גוטמן 

יודע מה האמת. המשימה היא רק להוציא את זה החוצה". הוא  

  , במקצועה מדגים רעיון זה דרך אמו של סוקרטס שהיתה מיילדת 

ד לאוויר  ולהוציא את היל ותפקידה ככזאת אינו ללדת כי אם לסייע  

 העולם.  

אלא בשיחה    "בניתוח קיסרי או " א בגסות האמת ל  ידי גילוי דע להביא את הלקוח לשיו המטפל הטוב הוא זה 

 המסתמכת על אמון בין השניים.  כנה ו טובה

ופא  מספר על רה ( 1973מיקלה" )מונתה, -, רומן שנקרא "מגילת סןיצירה קלאסית גוטמן נותן דוגמה של 

למד פחות מהאחרים, ישב אצל  על אף ש. החביב האצולו  היה עשיר מאדש ,ה תסל מונכא  שמו  ,גדול שוודי  

היתה לו היכולת לעורר   , והתכונן פחות לכל מפגש  ,הרופאים האחרים שלמד איתם פחות מהמטופלים 

מי שיש   ,לדבריו  .זה קרהאו לקחת את ידו בידיו ו  באדם שעומד מולו רק להביט היה צריך  שאמון. הוא אומר 

הוא נאלץ לסבול את  -למי שאין   ,יכול לעשות מה שהוא רוצה היכולת לעורר את האמון אצל בני אדם לו 

 ההתייעצות עם העמיתים.  

 

 "ֵלב ֲאמּוִנים ִלי, ֵלב ֱאמּוִנים. 

 הּוא לֹא ִייָרא ֶאת ֵעיֹרם ַהַשֶלֶכת; 

ָבֶרֶכת,  יּות ַהֹכל מְּ ֶנֶגד ַקשְּ  כְּ

ָתו ֵאין אֹוִנים  - רּוַח ַהסְּ

 ֶנַצח ֵאיָתן, ֶנַצח ָיֹרק; 

 ים ִלי, ַאָתה ָהָרחֹוק! )רחל, תר"ץ( ֵלב ֲאמּונִ 

 

 בין תאוריה למציאות

, לפי גוטמן, אינה רק הזדהות עם האדם אודות מצבו המתסכל כי אם ניסיון לנוע  לוגותרפיהה של  כהדר

איתו קדימה אל עבר המשמעות המצפה לו או לאתר אחת שזכה לה בעבר ועשויה להתעורר מחדש.  

שערך על זקנה עבור הממשלה האמריקאית כששהה בוושינגטון, אז    הוא מספר לנו על סדרת מחקרים

  עלה של תכלית החיים הנושא שאישה זקנה פגש  בבולטימור מהן באחת ו   ,שונות קבוצות אתניות  ראיין  

   . אצלה ביתר שאת

 היסטוריה על קיר חדר עבודתו של גוטמן



הוא  ערך. לאחר סדרת שאלות  י היא התלוננה בפניו על כך שחיה בגפה בשכונה לא טובה וחייה חסר

וביקשה לשתף אותו בפרטים  היא נעורה לחיים   נושא הילדים, וכששאל אותה על אלו שלה, הגיע ל

   .   לפינהאודותיהם, ותחושותיה הקשות נדחקו  

 

 ? איך לחיות חיים משמעותיים

 (2011 "הנתינה היא אולי הערך החשוב והגדול ביותר, כי היא תמיד עניין של בחירה" )גוטמן,

  ו"מעברים" ,את ספריו "מפגשים" כתשורה  גוטמן פתח את המפגש במחווה מרגשת כשהוא מעניק לנו  

סמל לתפיסת עולמו אודות חיים משמעותיים   . היה זה אותו תרגם פרנקלואת ספר הזכרונות של 

לדידו הכוונה היא לאדם שמשקיע את כל כולו במטרה שהוא קובע    .פרנקל המזוהה עם זאת של ויקטור  

  מטרה שהיא בהתאם לערכים הטובים והבסיסיים של החברה לא למען עצמו. הבעיה היא שהיום, , לעצמו 

 מאד אנשים מסוגלים לזה .   לדברי גוטמן, בעולם האגואיסטי הקפיטליסטי מעט

 

 )ח.נ. ביאליק(ַאֲהָבה ֵיׁש ָבעֹוָלם/ ָמה זֹאת ַאֲהָבה?"   - "אֹוְמִרים

של פרופ' גוטמן בעשרים השנים האחרונות, עורכת   זוגתו לאורך כל השיחה יושבת איתנו מיכל יהלום, 

ואישיות מרתקת בפני עצמה, מתבוננת בו בעיניים משתאות  , חובבת שירת מקהלה  לשונית במקצועה

   . ומלאות הערכה, דואגת לו, שומרת על כבודו

לאורך    שהיתה יד ימינו של בעלה, ליוותה אותו ותמכה בו פרנקל היא כמו אלינור  פרופסור גוטמן, לדברי 

 מקצועית ואישית.   -כל השנים 

 עם המבט קדימה 

"הזקנה לא מחסלת את כוח החיות שלנו אלא מעצבת אותו 

 (2007, גוטמן)מחדש" 

 

 היעד הבא?   ו אנחנו שואלים את דוד לאן פניו? מה

את הכנסים  בפנינו  הוא מונה  עוד נטויה.  ידו שמסתבר 

כמו: הכנס הבינלאומי בולנסיה ספרד   - שאליהם הוא מוזמן

פעם השנייה,  זאת הבספטמבר, הכנס באוסטריה באוקטובר 

כמו   היומיומית,הוא מדבר על כתיבתו  .ובנובמבר בפרו, לימא 

 טריה שנטל  הלוגותרפיסטית ד"ר המבוא לספרה החדש של כתיבת 

The life-saving Impact of Viktor Frankl's Logotherapy"" , 

 להוציא אל הפועל.    תכווןוזמות שהוא מומספר על י 

"חפץ  אנחנו עומדים נפעמים מול כל העושר והעשייה המשובחת וחושבים לעצמנו עד כמה האיש הזה  

     חיים".

 

   כותב גוטמן בספרו "מעברים": לסיום, 

היום אני יודע שהחלומות הם חלק מהקיום האנושי. הם  "פעם חשבתי שרק הצעירים חולמים הרבה, 

 ( 2011מהווים ביטוי לממד הרוחני ונחוצים לאדם כאוויר לנשימה" )גוטמן, 

 לשאוף ולקוות להיות חולמים ומגשימים כמוהו.  רק ואנחנו יכולים  

אוני' חיפה, בניין אשכול, מקום משרדו 

 גוטמןפרופ' של 
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