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 מבט על הקרע בין אדלר ופרנקל -מאוהב לאויב 

 פרופסור דוד גוטמן, אוניברסיטת חיפהמאת 

 

.  "בני האדם יכלו להסתגל טוב יותר לחיי שיתוף אילו ידיעתם בהכרת האדם הייתה גדולה יותר
ת זה יכולה לגרום לכך שדברים חיצוניים יטעו אותנו והעמדות  אהעובדה שאין אנו מכירים זה  

 הפנים של אחרים יפילו אותנו בפח". 

   1אלפרד אדלר

 מבוא 

אישים שני  חיי  על  קצרה  בסקירה  דברי  את  יהודים  אתחיל  שני  יוצרי  שהיו    ווינה, מ ,  בין 
   כל אחד מהם יצר אסכולה פסיכולוגית משלו.   .התיאוריות הגדולות בפסיכולוגיה במאה העשרים

במדע,  ו אותה  ועיגנו  ביססו  תחומה,  את  הרחיבו  הפסיכולוגיה,  פני  את  שינו  שלהם  התיאוריות 
והלא המודעים  הרבים  והגורמים  הכוחות  בהבנת  גדולה  תרומה  בהתנהגות  -ותרמו  מודעים 

על הפסיכו היום.  -האנושית. השפעתם  עד  מורגשת  ההבדלים הבולטים     בסקירת  אמשיךתרפיה 
 אסיים את דברי בקרע המצער שנוצר ביניהם.  ו .להתנהגות האדם תם ש בגי ניהםוהמשמעותיים בי

 תחילה דברים על אלפרד אדלר 

בשנת   נולד  אדלר  בשנת    1870אלפרד  בווינה1937ומת  מצליח  יהודי  רופא  היה  הוא  פסיכולוג  .   ,
הווינאית  , שהיא האסכולה הפסיכולוגית  "הפסיכולוגיה האינדיבידואלית" ומחנך.  הוא ייסד את  
הפסיכו  אחרי  פרויד-השנייה  זיגמונד  של  שלוגי הפסיכו  .2אנליזה  שמנסה  יצר  אדלר  ה  מדע  היא 

 הנהוגה בימינו.   תרפיה-הפסיכו  תה שלהולדתרמה רבות ללהבין ולפרש את התנהגות האדם. היא 

של  ל האינדיבידואלית  רבההשפע הייתה  אדלר  פסיכולוגיה   של  על    ה    , פרנקלויקטור  התיאוריה 
אסכולה השלישית בפסיכולוגיה שיצאה  "שתורתו נחשבת ל   , "אבי הלוגותרפיה והניתוח הקיומי"

ההיסטורית   . "מווינה האמת  לציין     למען  מושגים    "שאל"שפרנקל  עלי  רבים  מרכזיים  ופיתח 
. אך קודם כל  בקיצור נמרץדברי    בהמשך  . את אלה אמנה  מתורתו של מורו ויריבו אלפרד אדלר

שואף  . וכל אדם  אדם הוא ייחודי, אינדיבידואל  צריך להכיר את הפילוסופיה של אדלר, שלפיה כל
הפסיכולוגיה של אדלר בנויה על שמונה עקרונות, ואת אלה אני מתכוון  לחיות חיים משמעותיים.  

 לנתח ולפרש במאמר נפרד.   

קיום  ועבודה ופרנסה,  צריך למלא:  כל אדם  שעיקריים    חיים  תפקידי   השלוש אדלר לימד שישנם  
אלה  תפקידי חיים    שיתוף פעולה עם אחרים.ו  ;המשך הדורות על ידי הולדת ילדים  ;עצמי בכבוד

באיזו עבודה לבחור? עם מי להתחתן ולהביא    :הם מעוררים שלוש שאלותוניצבים בפני כל אדם.  
לעולם?   החברה?  וילדים  לטובת  האחרים  עם  פעולה  לשתף  שאיך  כתב  באחד  אדלר  כישלון 

אדלר גם רמז בכתביו על עוד שני תפקידי    גורם לנוירוזה  ולהפרעות בהתנהגות.הללו  התפקידים  
תפקיד החמישי, שלא זיהה ולא  החיים. התפקיד הרביעי הוא ההתמודדות של האדם עם עצמו, ו

התפקיד הרוחני, הקיומי, החיפוש אחר משמעות, המטפיזי,    : פירט הופיע תחת שמות רבים, כגון
מאמר נפרד.  התייחסות בוהאונטולוגי או חקר ההוויה. שני תפקידי חיים אלה דורשים    ,המופשט

את  שמקבל  מי  לכל  שמוכרים  העיקריים  החיים  תפקידי  לשלושת  רק  כאן  אתייחס  כן  ועל 
       וחי לפיה.  אדלרשל הפסיכולוגיה 

ע הוא טען שיש להתייחס אל האדם    .ל הלוגותרפיה של פרנקל גם בתחום הטיפוליאדלר השפיע 
ושאר   הדחפים  היצרים,  כל  כסך  האדם  את  לראות  אין  אחת.  מתפקדת  כיחידה  בשלמותו, 

  , : הפיזיולוגי, הנפשיאישיות האדם היא תוצר של שלושת ממדיוש  אדלר טעןהביטויים של נפשו.  
לא ניתן לחלק את האישיות לפי המבנה הנפשי שלה. שלושת הממדים של האדם יוצרים  ו  והרוחני.

 חטיבה אחת וחייבים להילקח בחשבון בכל טיפול נפשי.  
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זה מכיל רעיונות שהקדימו את    . ספר 1931בשנת    ופורסם    נכתב   , ספרו של אדלר"משמעות חיינו"
האמין ברפואה ציבורית, בחשיבות הייעוץ  בני דורו והם רלוונטיים גם בימינו. אדלר האידיאליסט  

ובדמיון,   יוצרת  ברוח  ניחן  אדם  שכל  משוכנע  היה  הוא  קהילתית.  נפש  ובבריאות  לילדים, 
האדם. בחיי  בסיסי  גורם  היא  להצלחה  לחייו    טען  הוא    והשאיפה  מייחס  שהאדם  שהמשמעות 

תפק  ממלאים  והמחנכים  ההורים  העולם.  ועל  עצמו  על  לו  שיש  בדעה   ומרכזי  תלויה  חשוב  יד 
בעיצוב הדעה העצמית של הילד. ותפקיד המחנך, המטפל, הרופא ואיש הדת הוא לחזק את אומץ  

 הלב של הילד ולהנחות אותו אל המשמעות הנכונה של חיי האדם.    

. והספר השני מפרי עטו  2008בשנת  3ריצא לאור בהוצאת דבי  ,(בתרגומי לעברית) " משמעות חיינו"
על ידי המכללה האקדמית עמק    לאוריצא  . הוא  4"ם הכרת אד"נקרא    (בתרגומי לעברית)של אדלר  
 יזרעאל.  

אדם נותן על כל אחת מן השאלות הללו מהוות  הבאומרו שהתשובות ש   5לאדלר הקדים את פרנק
ומשמשות מדד לערכו. ועל מנת להצליח במשימה הזאת, על האדם לשתף    את משמעות חיי האדם 

ההצלחה   לגבי  רק  לא  הכרחי  הפעולה  שיתוף  חי.  הוא  שבה  בחברה  האדם  בני  שאר  עם  פעולה  
בילדות ב "שגיאות  להן  קרא  שאדלר  השליליות  הנטיות  על  התגברות  מאפשר  הוא  .  "חיים. 

אם  .  עלול לגרום לסטיות ולהפרעות בהתנהגותכששיתוף הפעולה עם בני אדם אחרים לקוי, הוא  
התפתחות רגש השיתוף    מתברר שהאדם לא מסוגל לחיות חיי שיתוף, יש לשאול מתי וכיצד נפגעה

   שלו?

שגויה  תגובה  רואים  כתבכשאנו  רגש  ,  חיזוק  באמצעות  דרכו  את  להיטיב  לאדם  לעזור  עלינו   ,
הדגש כן  ועל  האחרים.  עם  יחד  לעבוד  והנכונות  הזמן    השיתוף  בחשיפת  להיות  צריך  בטיפול 

בהתפתחות   להפרעות  להביא  העלולים  המצבים  ולמניעת  בילדות  לשגיאות  שהביאו  והתנאים 
קיימא   בני  ערכים  יצירת  היא  האדם  את  להוביל  שצריכה  שהמטרה  הדגיש  אדלר  הנורמלית. 

יי אדלר  של  לזכותו  האנושות.  של  להתפתחותה  היה  אשתורמים  לא  שהוא  בכללימר  ם  שבוי 
       יכול להיות גם אחרת.  לוובמוסכמות ודגל בעיקרון שהכ

חילק שלהם,    אדלר  הנחיתות  ברגשי  כתלויים  שמאופיינים  לאלה  קבוצות:  לשתי  האדם  בני  את 
העליונות   רדיפת  באחרים.  ושליטה  עליונות  אחר  שרודפים  אדלר  ולאלה  על  לפי  פיצוי  משמשת 

את שמניעים  והחולשה  הנחיתות  הראשונה  רגשי  לקבוצה  ששייכים  אחר  האנשים  רודפים  הם   .
להאדי מנת  על  והעליונות  העצמית.השלטון  והערכתם  ביטחונם  את  קיימים    ר  כולנו  אדלר,  לפי 

נתון   בשלושת  ו בעולם  הישגים  השני.  ובג'נדר  בקוסמוס,  האנושית,  בחברה  תלוי  מאתנו  אחד  כל 
את   שמקיים  מי  העצמית.  ההערכה  את  מגדילים  ובעבודה  באהבה,  בידידות,  החיים:  תחומי 

משמעות בהרגשת  זוכה  היטב  הללו  המחויבויות   הכישלון    שלושת  ואילו  עצמית.  והערכה 
 בתחומים אלה מוביל לסבל ולהפרעות שונות בהתנהגות. 

מאמץ כל  לפיה  בפסיכולוגיה,  שלו  התיאוריה  את  משקפת  הללו  לתפקידים  אדלר  של    גישתו 
בני  כדי    שהאדם עושה יותר.  רב  לזכות בביטחון  ניסיון  הוא  ועל החסרונות  על הקשיים  להתגבר 

סגנונות   יוצרים  המולדות,  האדם  לנטיותיהם  נותנים  שהם  לפירושים  בהתאם  שונים  חיים 
נפשית   ובהתאם למטרות שרוצים להשיג. אדם בריא מבחינה  להזדמנויות שמתעוררות בחייהם, 

ואומץ, ומוכן לקבל אחריות רבה יותר    מפגין יותר אופטימיזם  ,מקיים עניין באינטרסים חברתיים
הנ  בריא,  הלא  מהאדם  ומחדליו  מעשיו  אדם  על  בחריצות    נפשיתמבחינה  בריא  וירוטי.  עובד 

 ובהתמדה כדי לקיים את רווחת הקהילה שבה הוא חי.

הפרוטסטנטית   לדת  הוטבל  פרויד.  1904בשנת    אדלר  את  שהקיף  מהמעגל  חלק  שהיה  בשעה   ,
מעורבותו של אדלר עם פרויד נמשכה עשר שנים. הם לא היו ידידים קרובים. אדלר היה המעניין  

הפסיכו  של  הקטנה  במועצה  פרויד(  )אחרי  שנפגש -ביותר  של    ואנליטיקאים  בביתו  רביעי  יום  כל 
את שופך אור על מה שקרה מאוחר יותר לידידות  פרויד. והדרך בה הסתיימה ידידות לא קרובה ז

 של אדלר עם פרנקל. ועליה ארחיב את הדיבור מאוחר יותר במאמר זה.  

, שנתיים אחרי מותו. היא נכתבה על ידי הסופרת פיליס  1939הביוגרפיה של אדלר הופיעה בשנת  
קאופמן וולטר  אדלר.  של  בקשתו  לפי  דגול,  (2007)  6בוטומה  מדע  איש  עבודתו  באומר  , 

שיתכן ואדלר רצה בכתיבת הביוגרפיה שלו על מנת להרגיש את עצמו אדם גדול.  המונומנטאלית  
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נעשתה   הנוצרית  לדת  שהטבלתו  גם  יתכן  הזאת.  הסופרת  עם  פעולה  לשתף  הסכים  הוא  ולכן 
מאותה הסיבה ולא רק כדי לסלול את הדרך להצלחה בפני שתי בנותיו. הבגידה בדתו המקורית  

ביהדות    וההתגיירות שטמונה  הרוחנית  מהבדידות  פחד  שהוא  בכך  אדלר  ידי  על  הוסברו 
התבייש   ולא  זה  חמור  צעד  לקחת  מוכן  היה  לא  לעומתו,  האתיאיסט  פרויד  האורתודוקסית. 

 ביהדותו. 

אדלר אמר שעבודת חייו הייתה קשורה באופן ישיר לילדותו, שבה הרגשת הנחיתות שלטה בכיפה.  
ובעקבות  בילדותו   מחנק.  מוות  בסכנת  והיה  ריאות  ומדלקת  בגרונו  מהתכווצויות  סבל  הוא 

מסקנות.   בהסקת  גדול  ובכישרון  מאוד  טוב  בזיכרון  ניחן  אדלר  רופא.  להיות  החליט  מחלותיו 
ו רבות בקידום הקריירה הרפואית שלו. פסיכולוגים אחדים ייחסו את התיאוריה  וכישרונו עזר ל 

על   האיברים" שלו  המטופלים    "נחיתות  התנהגות  על  לתצפיותיו  מאשר  לזיכרונותיו  יותר 
הנוירוטיים שלו. הרגשת הנחיתות היא הכוח המניע בשאיפה להישגים. אדלר שיפץ את התיאוריה  

 . הפך אותה לאסכולה פסיכולוגיתו  ,ה והכוחיטלעל הש 7של הפילוסוף ניטשה

האיברים" נחיתות  של  התיאוריה  "על  החלשים    (,1927)  בספרו  האיברים  את  לרפא  הציע  אדלר 
בזמן מגפה על ידי שימוש בטכניקת הפיצוי וכך להפוך את החולשה לכוח. פרויד קיבל את ספרו  

 ר עיצוב האישיות.בסבר פנים יפות ואמר שלאדלר היו תצפיות טובות בחקשל אדלר 

על אישיותו של אדלר נכתב שהיא הפיצה שלווה וחום חזקים כל כך עד שנוצר קשר מידי בינו ובין   
דפרסיה.  -שסבלו ממחלת מאניה מטופליו. הוא היה מסוגל להרגיע אפילו את החולים המשתוללים

אך לא כל מי  שהכיר את אדלר הסכים לאפיון הזה. היו שטענו כי אדלר היה שאפתן מאוד ונע בין  
 סימפטומים של התלהבות ודיכאון. 

אדלר לא היה סופר טוב. מרבית ספריו לא נכתבו על ידו אלא נערכו על ידי אחרים מהרשימות שלו  
בספ הפרקים  ותוכן  את  להרצאותיו.  שעממה  הכתיבה  וחופף.  לעיתים  עצמו  על  חוזר  אלה  רים 

אדלר ולפעמים הוא ערפל בכוונה את המשמעויות. הוא אהב סיסמאות. עם זאת, ספרו "משמעות  
נמנה עם הספרים הקלאסיים בפסיכולוגיה הכללית. הוא מהווה נדבך חשוב ביותר בתורתו    חיינו" 

כי הם    שהדברים נכתבו בימינו ותקפים לתקופתנו.  ולחו לא נס עד היום. אדרבה, לקורא בו נדמה
 מראים את הדרך לפיתוחו של דור בריא מבחינה נפשית וחברתית. 

כל  כסך  האדם  את  לראות  אין  אחת.  כיחידה  בשלמותו,  האדם  אל  להתייחס  שיש  טען  אדלר 
שהוזכרו   השאלות  את  האדם  את  שואלים  החיים  נפשו.  של  הביטויים  ושאר  הדחפים  היצרים, 

אדלר החשיב את עצמו שווה לפרויד    דם. ובתשובה שהאדם נותן עליהן טמונה משמעות חייו.מקו
האיברים"אחרי שספרו   נחיתות  גדולה.    "על  ולהצלחה  רב  בפרסום  רצה שעמיתיו  וזכה  לא  הוא 

  יחשבו אותו אחראי לתיאוריות של פרויד כיוון שחדל להאמין בהם.

 ועכשיו דברים אחדים על  ויקטור פרנקל 

  הספירה,   לאחר  64מת בשנת  לפני הספירה ו  4שנת  הגדול ברומי העתיקה, שחי ב  הפילוסוף  ,8סנקה
הנפשי"  אמר הרוגע  "על  נאמנה  בספרו  מידידות  לנפשנו  יותר  גדול  תענוג  גורם  לא  דבר  "שום   :

וכדי   עליו  מסתכלים  אנו  כאילו  כך  עינינו  לנגד  אותו  ונחזיק  דגול  אדם  לנו  נבחר  הבה  ונעימה. 
מעצם   לעשות רק  למאושרים  אותנו  הופך  כזה  אדם  אותם.  רואה  הוא  כאילו  כך  מעשינו  את 

   אדם כזה היה עבורי פרופסור ויקטור פרנקל.המחשבה עליו". 

. הוא  וירטואלית באמצעות המחשבאי אפשר להתייחס לפילוסופיה של פרנקל מבלי לפגוש אותו  
מחוי הקיומי.  והניתוח  הלוגותרפיה  תורתו  התגלמות  הייתה  היה  משמעות  אחר  לחיפוש  בותו 

להעיד   יכול  כי    לעלגנדארית. אני  וניסיון אישי,  לי מזל  אמיתות דברים אלה מתוך היכרות  היה 
, אני מרגיש מחויב לעצמי להתייחס  ידידותנולמרות    אך  .להיות אחד מידידיו הקרוביםגדול  וכבוד  

 אדלר באובייקטיביות הרבה ביותר.  אלפרד אליו ואל הקרע שלו עם 

אצטמצם רק לפרטים שנראים לי    על כן  , של פרנקל  היות וקיימת ספרות ענפה על חייו ועל תורתו 
בשנת   נולד  פרנקל  ויקטור  הזה.  המאמר  נושא  לגבי  מרכז    1905חשובים  אז  שהייתה  בווינה 

האוסטרוהאי האירופית-מפריה  התרבות  ובירת  בשנת  הונגרית  ומת  למד  בווינה  1997,  הוא   .
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אלא   בפסיכיאטריה,  רק  לא  מוכשר  באמת  היה  פרנקל  כהתמחות.  בפסיכיאטריה  ובחר  רפואה 
נהג   הוא  צייר.  אופי האדם שהוא  מצוינות שהדגישו את  קריקטורות  צייר  הוא  רבים.  בתחומים 

מטוס קל בגיל  הטיס  ל למד  ים עם אשתו השנייה עד גיל שבעים, ו לטפס בהרי האלפים האוסטרי
 מבוגר מאוד.

שלא   מה  "זיכרונות,  לעברית)בספריי",    ללכנבספרו  הדברים  ,  (שתרגמתי  "שלושת  כתב:  פרנקל 
פרנקל  המרגשים ביותר עבורי הם ניתוח מוח, הימורים על הרולטה, ועלייה ראשונה לראש  הר".   

שון. ואת ההומור שלו לא ניתן היה להרוס. הוא השתמש בהומור אפילו  ל-היה בעל שכל חריף וחד 
 וכלל דוגמאות לחוש ההומור שלו בספרו "האדם מחפש משמעות". במחנות הריכוז הגרמניים 

בשנת   שפורסם  מאמר  כתבתי  בלוגותרפיה  הומור  ועל  שנינות  של    1998על  הבינלאומי  ברבעון 
תרפיה הייתה נושא שגם  -ציינתי שחשיבות ההומור בפסיכוהלוגותרפיה בארצות הברית. במאמרי  

מעוניין   היה  שפרויד  בעוד  אך  התיאורטיים.  בכתביהם  בו  והשתמשו  חקרו  פרנקל  וגם  פרויד 
ובבדיחות בפרט, פרנקל ריכז את מאמציו בפיתוח    בכלל  מודעים הכלולים בהומור-במרכיבים הלא 
יעילה   הטכניקה  עם  בעבודה  בלוגותרפיה  נקראת  זקוקושימושית  הזאת  הטכניקה  לשירותה.  ים 

     תרפיה. -היא משמשת כלי עזר בפסיכוו "התכוונות פרדוקסאלית". 

נעצר בשנת   יחד עם משפחתו, הוריו ואשתו הראשונה    1942פרנקל  וגורש  ידי הגסטפו הנאצי  על 
  עבד הוא    ,9לפי שליין.  בצ'כיה  "הגטו לדוגמה של היטלר"לגטו או ליתר דיוק למחנה ריכוז טרזין,  

רבנ וית  עם  מברלין  אחדיעם  אחת  מקצוע  המדוכאים    העזרבמתן  ם  אנשי  לאסירים  נפשית 
נורא זה. שנכתב בסוף ימיו,    (,2015)  בספריי"נכלל  בספרו "זיכרונות, מה שלא    והמיואשים בגטו 

כתב: "שהיתי שלוש שנים בסך הכול בארבעה מחנות ריכוז: בטרזין, באושוויץ, בקאופרינג  פרנקל  
ואחרי שהתאושש, הוא שב לווינה  מספר שלוש ובטורקהיים". הוא ניצל, אך איבד את משפחתו.  

 קליניקה במשך עשרים וחמש שנים. -ובה שימש ראש המחלקה הנוירולוגית בפולי 

פרנק ידי  על  פותחה  מורכבת  הלוגותרפיה  הלוגותרפיה  הקודמת.  במאה  העשרים  שנות  בסוף  ל 
"לוגוס  מילים:  ומשמעות.  משתי  הבנה,  מילה,  פירושה  הקלאסית  ביוונית  לוגוס  ו"תרפיה".   "

ותרפיה היא ריפוי. ועל כן הלוגותרפיה היא גם מציאת משמעות וגם ריפוי. הלוגותרפיה בנויה על  
חלק   מהווה  והיא  למשמעות.  האדם  של  בפסיכולוגיה.  השאיפה  ההומניסטי  בזרם  אינטגראלי 

חייו   כל  יצא  שונות  כפרנקל  אידיאולוגיות  ידי  על  וחרותו  האדם  כבוד  את  להפחית  הניסיון  נגד 
   דמוקרטיות.-אנטי

מדעית   מופת  יצירת  והוא  והנפש"  "הרופא  נקרא  לעברית(  )בתרגומי  בלוגותרפיה  המרכזי  ספרו 
בשנת   לראשונה  אור  שח1946שראתה  לאחר  וש,  בו  ששהה  הריכוז  ממחנה  פרנקל  של    ו ב ורורו 

ספרו זה תורגם ללשונות רבות, וזכה לעשרות מהדורות. פרנקל הניח בספר זה את יסודות  לווינה.  
ההומניסטית  של    את  ה שידגמש  ,הפסיכותרפיה  והאישיים  הפנימיים  הערכים  הגשמת  חשיבות 

ל הנפשיתמען  האדם  בקיומו. -בריאותו  המרכזית  כמטרה  המשמעות  אחר  החיפוש  ואת    רוחנית 
צריך להחזיר את הפסיכותרפיה לרפואה,  " פרנקל אמר בהרצאתו בפני האגודה הרפואית במיינץ ש

 . (20)ע'    "חה משום שמשימות רבות בתחום הפסיכותרפיה מוטלות על רופא המשפ

של של מקס  הפנומנולוגיה  ידי  על  הושפעה  פרנקל  גרמני  10רהלוגותרפיה שפיתח  פילוסוף  , שהיה 
באופן   משפיעים  שהערכים  אומר  הראשון  מובנים:  בשני  פרנקל  על  השפיע  שלר  יהודי. 
מסוים.   מצב  של  האמתית  המשמעות  את  לגלות  יכולים  הם  כן  ועל  האנשים  על  אינטואיטיבי 
הגוף   ורוח.  נפש,  גוף,  ממדים:  לשלושה  לחלוקה  ניתנת  האדם  בני  של  המציאות  השני,  ובמובן 
האחרים   הממדים  משני  נבדלת  הרוח  אך  אחת.  חטיבה  ומהווים  ביחד  קשורים  כממדים  והנפש 

ל מסכימים  רבים  פסיכולוגים  להם.  להתנגד  על תחושת    כך ויכולה  בנויה  טובה  נפשית  שבריאות 
עוד בחיים. בלעדיהם החיים ריקים. ומי שחי ב"ריק קיומי" מתמשך, עלול  משמעות ומטרה או י

 ליפול קורבן לדיכאון או להיסחף לחיים ללא כיוון וחוסר עניין.  

הפסיכו לחברה  הצטרף  אך -פרנקל  אתו,  והתכתב  פרויד   של  המכתבים    אנליטית  הצער,  למרבה 
החברה   את  עזב  פרנקל  השנייה.  העולם  במלחמת  נעלמו  בשנת  -הפסיכוביניהם    1923אנליטית 

לפסיכולוגיה   אל החברה  שני  ה והצטרף  פרסם  החברה הזאת  ובירחון  אדלר.  של  אינדיבידואלית 
 מאמרים באמצע שנות העשרים במאה הקודמת.  
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יש הרואים בראשית עבודתו של פרנקל ניסיון לאחד את האינדיבידואציה הסטואית של פרויד עם   
ניסיון הזה לא צלח ופרנקל נטש אותו במהרה. מאידך, עיסוקו  הסוציאליזם החברתי של אדלר. ה

תרפיה.  -האינטלקטואלי של פרנקל, שהתמיד בו לאורך חייו, היה הגבול בין הפילוסופיה והפסיכו
לקיחת האחריות עבור הבחירה שהאדם עושה.   הדגיש את חשיבות הבחירה בכל מצב ואת  הוא 

וזקו קיומי"  ב"ריק  קיימים  שאנו  אמר  להיות  פרנקל  צריכה  לא  שהיא  משמעות,  לתחושת  קים 
 בהכרח דתית, כדי להתמודד עם האתגרים של החיים וכדי לפתח את הרוח האנושית.   

מודע הרוחני" שפרנקל פיתח פועל דרך החלטות במקום דחפים, והוא אישי. הוא טען  -מושג "הלא
שם את החיפוש אחר  שהחיפוש אחר משמעות הוא הכוח הדוחף את נפש האדם לפעולה. ועל כן  

 המשמעות במרכז התיאוריה שלו. 

לכוח   השאיפה  במקום  העתיקה.  ביוון  דעות  הוגי  של  סטואית  פילוסופיה  על  בנויה  הלוגותרפיה 
הן   האחריות.  ועל  הבחירה,  חופש  על  למשמעות,  השאיפה  על  הדגש  את  שם  פרנקל  אדלר,  אצל 

להתעלות. האנושית  היכולת  את  מדגישים  פרנקל  והן  בתרומה  א  אדלר  מתבטאת  זו  אדלר  צל 
ערכית שהאדם תורם לחברה. ואילו אצל פרנקל, ההתעלות פירושה משהו מעבר לעצמו של האדם  

 ה שיקרה בעיני אותו אדם.  ידאעבור "משהו שגדול מהאדם", כמו איזו אהבה גדולה או עבור א

בין   והסחה. תחום אחר להסכמה  גם מסוגל להתרחק מעצמו בעזרת הומור  שני האישים  האדם 
אדלר ופרנקל הוא התחום החברתי. שניהם חשבו שהבעיה העיקרית בימינו היא התסכול הקיומי,  

קולקטיבית.  לנוירוזה  ואף  קיומית  לנוירוזה  להוביל  יכול  גבוהות  יונג  שבעוצמות  גוסטב  , 11קרל 
הגדיר  (,  1997)   בספרו "זיכרונות, חלומות ומחשבות"הפסיכולוג הגדול, תלמידו ויריבו של פרויד,  

       ".סבל הנשמה שלא מצאה את משמעותה כאת הנוירוזה בימינו "

הוא   בפסיכותרפיה  הרופא  ובין  החולה  בין  שהקשר  "כשם  כתב:  פרנקל  והנפש"  "הרופא  בספרו 
לדה הגורם  היא  השיטה  לא  הטכניקה.  של  בערכה  לזלזל  לנו  אסור  כך  מכרעת,  חשיבות  -בעל 

 (. 21הרוח שעושים בה שימוש" )ע' הומניזציה של החולה, אלא  

טכניקות הנהוגות בלוגותרפיה ובניתוח הקיומי. אזכיר רק את החשובות  ללא כאן המקום להיכנס  
  , רנקל טען שהמצפון הוא הקול הפנימי, איבר האחריות והמוסרואסביר אותן בקיצור רב. פ  ןשבה

בו  פותחה    בטיפול  שאפשר להשתמש  כטכניקה  של האדם"  לכבודו  "הפנייה  ידי  בלוגותרפיה.  על 
 למטרה הזאת. פרנקל  

בניסיון,  ה"  בידע,  משתמש  שהמטפל  פירושו  בלוגותרפיה.  נוספת   טכניקה  הוא  בגישה"  שינוי 
או   בריאה  לא,  או  מזיקה,  הקליינט  של  המסוימת  הגישה  האם  באבחנתו  באינטואיציה  ואפילו 

בכיוו שינוי  כל  הזדמנות  חולה.  לספק  יכול  ורוח  נפש  גוף,  של  הממדים  משלושת  אחד  בכל  ן 
שאלות    לצמיחה.  שלוש  בחיים.  משמעות  לגילו  כמקורות  הערכיים"  "העולמות  את  כלל  פרנקל 

אני   ואיך  מהעולם?  מקבל  אני  מה  לעולם?  נותן  אני  מה  זה:  ערכים  בעולם  כלולות  מרכזיות 
מושג  את  טבע  פרנקל  אחרים?  אדם  לבני  מש  מתייחס  הטרגי".  מורכב ו "המשולש  זה  לש 

לגלות   אפשר  ובכולם  המוות.  ואל  אשמה,  ולרגשי  לאשמה  ולכאב;  לסבל  האדם  מהתייחסות  
 משמעות בעזרת הממד הרוחני של האדם. 

בנויה על שיטת השאלות    היא  .שיח הסוקראטי"-"הדו טכניקה טיפולית מרכזית בלוגותרפיה היא  
לכאורה   בהתמימות  סוקרטסהפילוס   הןשהשתמש  הגדול  האמת  12וף  העתיקה  לגילוי  .  ביוון 

עצמי  לגילוי  מכוונת  זאת  וה של המטופל  טכניקה  ה  תא משרתי.  רבים.  ויעדים  עוזרימטרות    תא 
"התת עם  במגע  לבוא  העזרה  הנואטי -למחפש  לכוחותיו    " מודע  מודע  להיות  שלו;  )הרוחני( 

וה  בו,  שחבויים  נותי הפנימיים  א  נתא  למחפש  מצבו    בחיים    משמעות  חרהזדמנות  את  להעריך 
 בהווה ואת אפשרויותיו להתמודד עם הבעיה שלפניו.    

פרנקל כתב שלושים ושניים ספרים. אחדים מהם תורגמו ללשונות רבות. הוא כתב גם מחזה יחיד  
לעש המחזה  תרגמתי  והנפהברית.  "הרופא  ספרו  והוסרט.  הבמה  על  את       13"שועלה  ביסס  שבו 

הוצאת הספרים    על ידי  (לעברית  ומיתרגב)יצא לאור    ,התיאוריה של הלוגותרפיה והניתוח הקיומי
קיבל  .  2010בשנת    דביר הוא  בחייו.  עוד  רב  בכבוד  זכה  כבוד   28פרנקל  של  דוקטורטים 

באותות מאוניברסיטאות   זכה  והוא  בעולם.  לשם    הצטיינות    מפורסמות  ואזרחויות  ובמדליות 
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  ,, ח"י בעברית18כבוד רבות. אך הדוקטורט לשם כבוד שהיה היקר ביותר בעיניו, דוקטורט מספר  
   . 1988ניתן לו על ידי אוניברסיטת חיפה בשנת 

 אדלר ופרנקל בתיאוריות של על ההבדלים העיקריים 

הפסיכולוגיות   בתיאוריות  פרנקל    שלההבדלים  של  בספרו  רב  מקום  קיבלו  לא  ופרנקל  אדלר 
בספריי "זיכרונות נכלל  שלא  מה  לעולמו  ,  הלך  אדלר  פלא.  זה  ואין  השאיר    1937שנת  ב"  ולא 

פרנקל.   לבין  בינו  שקרה  לקרע  התייחסות  הגרמנית  מאחוריו  בשפה  לאור  יצא  פרנקל  של  וספרו 
ה  1995בשנת   מותו של    1997אנגלית בשנת  ובשפה  בין  כשפרנקל מת. משמע שחלפו שישים שנה 

יכולים להישכח ובזמן הרב הזה הזיכרונות  והוצאת ספרו של פרנקל,  ספרו  .  או להתערפל  אדלר 
צדדי, בלי שאדלר יכול היה  -באופן חד  ו ובין אדלר כתובשל פרנקל מציג את מה שקרה בינ הנ"ל  

  ץ אני להתייחס למקורות המעטים שקיימים בנושא זה.. ועל כן נאללהציג את הצד שלו

קאופמ וולטר  של  הגדולה  אדלר    ןהטרילוגיה  ובין  פרויד  בין  לקרע  בהרחבה  אינה  ומתייחסת 
בשנת   התערערו  אדלר  עם  שיחסיו  מודה  פרנקל  בכלל.  פרנקל  את  נשבה    1927מזכירה  כשהוא 

ש  אנשים  שני  של  אדהבקסמם  כבני  רק  לא  אותו  על,  םרשימו  שהשפיעו  באמצעות    אלא  חייו 
כנראה  שכח את כל הטובות    . ופרנקל  ץשלהם. השניים היו רודולף אלרס ואוסוולד שוורהרעיונות  

 ף עליו אדלר. ישהרע

פרנקל  1925בשנת   הבינלאומי  פרסם  בז'ורנל  האינדיבידואלית    מאמר  הפסיכולוגיה  שאדלר  של 
עולם"ייסד והשקפת  פסיכותרפיה  הוא  ובו    . שם המאמר היה "פסיכותרפיה  בין  הגבול  חקר את 

"זהו  שר בין ערכים ובין משמעות.  קופילוסופיה. דגש מיוחד הוא שם על השאלה הבסיסית של ה
רעיון המרכזי מאחורי כל עבודתי", כתב. "המוטיבציה העיקרית לעשיית העבודה הזאת נעוצה  ה

הפסיכו  בתחום  הפסיכולוגיזם  על  להתגבר  כי  -במאמציי  היום.  של  הניהיליזם  על  ובפרט  תרפיה, 
,  "אנושיות-ובצורתו הקיצונית מגיע לתת)בממד הרוח(  הוא מקפח את היצור האנושי בממד שלם  

שהוכיחו  השנייה.  כפי  העולם  במלחמת  הגרמנים  ע'  "זיכרונות")  הנאצים  נוסף    (. 60,  מאמר 
שנים עד שפרנקל סיכם את הבנתו ואת    25חלפו עוד  .  1926בשנת    באותו ז'ורנל  בעקבותיו פורסם

 . 15תבעשר תזו  גישתו לאדם

נחלתם של  אדלר כתב את רעיונותיו בשפה פשוטה ומובנת לכול כיוון שרצה שרעיונותיו לא יהיו  
, אלא יגיעו לציבור כולו. הוא קיווה שרעיונותיו ישרדו אפילו ללא קשר לשמו. בלבד  האקדמאים

אנשי  ידי  על  "הושאלו"  שיצר  מושגים  שהרבה  פלא  מקור  רבים    םולא  את  להזכיר    עלינו.  םבלי 
אדלר המציא את המושג "ראייה מכוונת למטרה", שהיא    לזכור שהיה זה אדלר שהמציא אותם.

הפרטית  כו הדעה  של  הגישה  או  ההתייחסות  חשיבות  את  סנקה  מהפילוסוף  למד  הוא  יוצר.  ח 
 בטיפול. אלה אומצו על ידי פרנקל בהתייחסותו לשלושת הדרכים לגילוי משמעות בחיים.     

אך    עיקריים שביניהם.להבדלים ה אדלר על פרנקל נכתבו מאמרים רבים ולכן אתייחס    תעל השפע
לציין עלי  בספרילא  שפרנקל    ,ערילצ  ,קודם  בהערות  אדלר  של  ספריו  את  תמיד    . וכלל  אדלר 

ערכים   יצירת  חשיבות  על  דיבר  הוא  ההתנהגות.  על  שמשפיעה  החברתית  בסביבה  התחשב 
 לפני פרנקל.זמן רב חברתיים 

אדלר תמיד הדגיש את הצורך להיטיב את תנאי החיים של העניים. הוא גם אמר שהאינדיבידואל  
על    הואות את תנאי חייו בכוחות היצירה שלו.  עצמו צריך לשנ  המציא שיטת טיפול שמתבססת 

כאילו"" כאילוחשיבה  למטופליו    ,  ואמר  הזה  המושג  את  שינה  פרנקל  באמת.  קיימים  הדברים 
 שנייה ומה היו רוצים לשנות בהם.  הפעם בקורים הם לדמיין את חייהם כאילו 

שאלות   שאל  לא  הוא  מציאותי.  היה  נובעת  אדלר  "מאין  ולא  גונב"?  הזה  האיש  "מדוע  כגון 
ו"?, אלא שאל "לשם מה"ההתנהגות הזאת    ? "לאן מובילה ההתנהגות הספציפית של המטופל "? 

להתנהגות "הסיבה"  את  לגלות  מעוניין  היה  לא  "הסיבה  מסוימת  אדלר  את  הדגיש  אלא   ,
ההסופית" את  מה"שאלה  ,  הוא  ?"לשם  עלינ  טען.  אדם,  בני  להכיר  להבין  שכדי  המטרות  ו  את 

 שלהם.
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ופרנקל   החיים "מושג  ה על    ים קוחלהיו  אדלר  האדם  "משמעות  חיי  של  המשמעות  אדלר  אצל   .
יחסו לחברה. פרנקל הסכים לחלק ממרכיבים אלה  ב ו , קשורה בהתייחסות האדם לעבודה, לאהבה

בחיים.   משמעות  למציאת  משמעות  אך  כדרכים  למצוא  שאפשר  הוסיף  ובכאב,  גם  הוא  בסבל 
ועל    ,ואפילו במוות. בעוד שאדלר שם דגש על חשיבות החינוך על חיי האדם, על ערכי הדמוקרטיה

וד של האדם וחיזוק הרוחני שבו.  שיתוף הפעולה בין בני האדם, פרנקל דגל בחשיבות החזרת הכב
השוני הזה מפתיע כשלוקחים בחשבון שפרנקל פיתח את עיקרי הלוגותרפיה לפני שנשלח למחנה  

               הריכוז טרזין ולשאר מחנות הריכוז הגרמניים שבהם צלם האדם נרמס ואבד לחלוטין.

חלוקים   היו  ופרנקל  האדם.  גם  אדלר  בחיי  האומץ  לחשיבות  לכך  בגישתם  הסכימו  שניהם 
חיים   תפקידי  לשלושה  בהתייחסות  מתבטא  האומץ  אדלר  עבור  אך  בחיים,  הכרחי  שהאומץ 

האדם של  צוינו  עיקריים  חברתיים  שכבר  אינטרסים  עבור  בפעולה  קשור  אדלר  אצל  האומץ   .
עם   בהתמודדותו  נוקט  שהאדם  בעמדה  ביטוי  לידי  בא  פרנקל  אצל  האומץ  לאחרים.  ובתרומה 

הוא ההעזה של האדם לנקוט עמדה    (לפי פרנקל)הוא מוצא את עצמו לבד. האומץ    המצבים שבהם 
שובו    עצמאית לאחר  קצר  זמן  שכתב  הראשון  ספרו  מעשיו.  ועבור  אמונתו  עבור  אחראי  ולהיות 

הוצאת   ידי  על  שונה  הזה  השם  לחיים".  כן  אמור  הכול  "למרות  נקרא  לווינה  הריכוז  ממחנות 
משמעות" מחפש  ל"האדם  זה הספרים  ובשם  הזה  ,  ספרו    הספר  את  שקורא  ומי  בעולם.  מוכר 

       כפי שהוא לימד.בצניעות יה אדם אמיץ וחי היכול להיווכח שפרנקל    רפי של פרנקלביוג-האוטו 

בב סביב הדעות שלהם בנושא הנוירוזות. אדלר  ותחום נוסף בחילוקי הדעות בין אדלר לפרנקל ס
חשיבות שיתוף פעולה חברתי והתעלם מיכולתו של האדם  היה נוקשה בקשר לתיאוריה שלו על  

ומשאיפתו לשינוי. אלה יצרו מתח פילוסופי ואינטלקטואלי ביניהם. פרנקל העיד על עצמו שבגיל  
שאנו לא צריכים לשאול מה     אחד,    .הרצה על משמעות החיים ופיתח שני רעיונות בסיסיים  16

ל ועלינו  הנשאלים.  ואנו  היות  החיים,  אותנו.  משמעות  שואלים  שהחיים  השאלות  על  ענות 
היה שיש  ולשאלות הללו אנו יכולים לענות רק אם נהיה אחראיים לקיומנו ולחיינו. והרעיון השני  

     (. 56משמעות סופית וזו חייבת להיות מעבר לתפיסתנו. )"זיכרונות", ע'  

 הקרע בין אדלר ובין פרנקל 

שקרה   למה  דומה  ואדלר  פרויד  בין  של  הקרע  הביוגרפיה  לכותבת  בהתאם  ואדלר.  פרנקל  בין 
אדלר, הסיבה הפשוטה לקרע בין פרויד ואדלר הייתה נעוצה בכך שאדלר הרוויח הרבה מבחינה  
כלכלית מהקשר שלו עם פרויד. היות ולפרויד לא היה זמן מספיק לטפל בכל המטופלים שלו, הוא  

ה בחלקו עד תום. פרויד לא היה מעוניין  העביר לאדלר חלק מהם. ואדלר ניצל את ההזדמנות שנפל
בפרידה מאדלר, שהיה זמן מה גם רופאו האישי, וביקש מאדלר לשקול מחדש את החלטתו. אך  

 לעשות את עבודתי תחת הצל שלך?  אדלר סירב באומרו: מדוע עלי

חייבת   נפרדים,  ופרנקל  אדלר  כשל  מעולים  כישורים  עם  אישים  שני  שכאשר  לציין  חשוב  כאן 
ביניהם שנובעת מהשוני באופיו של כל אחד מהם. הסיבה   להיות איזו מחלוקת אינטלקטואלית 

 לפרידה ביניהם הייתה נעוצה באישיותם. היא הפכה את הנתק לבלתי נמנע. 

מסופר   ופרנקל  אדלר  בין  פרנקל  הקרע  של  האוטוביוגרפי  נכלל  בספרו  שלא  מה  "זיכרונות, 
מבספריי" הרבה  הרוויח  פרנקל  אדלר.   שריוק.  כתב    עם  הנ"ל  פרנקל  אדלר    ויחסישבספרו  עם 

בשנת   היה  .  1927  התערערו  החיים  טרםוכוכבו    22בן  אז  פרנקל  בשמי  הפסיכולוגיה    דרך  של 
  אדלרהיה זה  אי אפשר להתעלם מכך ש   במעמד ובפרסום.  לאדלר  דומהבווינה. הוא רצה להיות  

בעיתונו.  אשר ממאמריו  שניים  ופרסם  אותו  ופרנקל    קידם  אדלר  חוקרי  בין  הסכמה  יש  היום 
שלא ראה בנוירוזה   . הוא כתב הייתה הכפירה של פרנקל בנוירוזהלקרע ביניהם סיבה האמתית שה

אם   כי  אדלר,  לפי  האופי"  "אמצעי"  ,אלטרנטיבה"ארגון  רק  לא  בנוירוזה  לראות  יש    שלפיה 
   ., אלא סימפטום חיוני וגם ביטוי לו)לפי אדלר( י החולהלהשגת דבר מה על יד

כשאלרס ושוורץ    1927פר פרנקל בספרו במילים אלה: "אז הגיע הערב בשנת  יעל הקרע הדרמטי ס
ישבו   פרויד  של  אחדים  תומכים  אינדיבידואלית...  לפסיכולוגיה  מהחברה  פרישתם  על  הודיעו 

לראות   ונהנו  באולם  האחרונות  בשעה  בשורות  פרויד,  את  שפקד  גורל  לאותו  אדלר  זוכה  כיצד 
לפסיכו יותר-שאדלר עזב את החברה  עוד  פרויד עצבנה את אדלר  תומכי  נוכחותם של  "  אנליזה. 

 . (63)ע'
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ופרנקל ממשיך: "ישבתי סמוך לאדלר בשורה הראשונה. האווירה הייתה קשה. כולם חיכו לראות  
ו וגינה אותנו: "ובכן, גיבורים". הוא רצה לומר שהיינו  ולשמוע כיצד יענה אדלר... לבסוף פנה אלינ 

 .  (63" )ע' צריכים להיות אמיצים ולהראות את צבענו האמתי על ידי דיבור כן ופתוח

טען   הפסיכולוגיה  בספרו  פרנקל  על  מדוע  לנוכחים  ולהסביר  לקום  אלא  ברירה  לו  הייתה  שלא 
מהפסיכולוגיזם.   עצמה  את  לשחרר  בהצהרה,  ס "והוהאינדיבידואלית  פשע  על  חטא  שאני  פתי 

לא עזרו ההסברים שלי שאין בכוונתי לעזוב את החברה  "תומך בשוורץ ואף קראתי לו "מורי".  
. מערב  "לפסיכולוגיה אינדיבידואלית... ניסיתי לשווא לבנות גשרים בין אדלר לבין אלרס ושוורץ

הוא סירב לענות לברכתי    לך, פרנקל ממשיך לספר, לא דיבר אתי אדלר אפילו פעם אחת.יזה וא 
"שילר" בקפה  לשולחנו  "חצרו"  ,כשניגשתי  את  ניהל  סולקתי    .שם  אחדים  חודשים  ואחרי 

 . ( 64)ע'  מהחברה באופן רשמי

את   איבד  הוא  פרנקל.  עבור  משמעותית  הייתה  אינדיבידואלית  לפסיכולוגיה  מהחברה  היציאה 
פרנקל זוכר בהכרת תודה  יום" ואת הבמה להתבטאות.  -מעמדו כעורך הירחון "האדם בחיי היום

דרייקור רודולף  את  וביניהם  בו,  שתמכו  המעטים  הציבור  ואישי  האנשים  של      16סאת  בתו  ואת 
ו אלכסנדרה  –אדלר   האם הלוגותרפיה היא פשוט "האסכולה של אדלר במיטבה    :שאלהי הבלג. 

תגובתי הטיפוסית היא: מי    ,ואין סיבה להתייחס אליה כאל אסכולה נבדלת ולתת לה את שמה
מוסמך יותר להחליט שהלוגותרפיה היא עדיין פסיכולוגיה אינדיבידואלית, או לא, יותר מאדלר  

     חברה שלו בבחינת "רומא דיברה, המקרה סגור". עצמו? הוא עמד על כך שאגורש מה

 תהיות על נאמנות ואמון 

מאמרי זה, אני מרגיש חובה מוסרית להתייחס לתהיות שלי על הנאמנות ועל  את  בטרם אסיים  
אדלר   על  דברי  את  אגביל  העשרים.  במאה  בפסיכולוגיה  הגדולות  התיאוריות  יוצרי  בין  האמון 

 ופרנקל, שתרמו רבות להבנת ההתנהגות האנושית.  

שקיי ידיעה  מתוך  נעשה  אלה  אנשים  שני  של  והאמון  הנאמנות  במושגי  גדולה  הדיון  ספרות  מת 
דיים   רלוונטיים  לי  שנראים  דברים  הזאת בחרתי  הענפה  ומהספרות  כל אחד מהם.  על  ומרתקת 

פצו את האשליה שלי כאילו  יגרמו לי צער רב ונהקונפליקטים ביניהם  לעורר תהיות  בליבי.    כדי
 אישים אלה היו נעלים וחסרו את החולשות של בני אדם רגילים. 

צורך נפשי בסיסי כמו מזון ושתייה לאדם. הם נותנים ביטחון ומאפשרים  נאמנות ואמון הדדי הם  
התפתחות רוחנית. אדם לא נאמן נוהג להסתתר מביקורת ולהתגונן על ידי האשמת אחרים. אדם  

רחוקה  כזה נוהג לומר ש"כולם כאלה", כלומר שכל בני האדם מתנהגים כמוהו. אך אמרה זאת  
,  דת, למפלגות פוליטיות  נאמנים זה לזה, זה לזו, למוסדותמהאמת. במציאות, מרבית בני האדם  

   .בכלל חברהול לארגונים חברתיים שונים  

בחיי   ועקבית  יציבה  יחסים  ליצור מערכת  היום,  גם  ונשארה  הייתה מאז,  הנאמנות  של  מטרתה 
נאמנות   חוסר  ואילו  הקהילה  ההאדם.  המשפחה,  בחיי  הקשרים  במערך  קשה  כפגיעה  וגדר 

ולחברה בכלל נחשב    ,והחברה. אדם לא נאמן למשפחתו, למקור פרנסתו, למי שלימד את מקצועו
 . בעבודתו ולממונים עליו   ,מן גם לבת זוגו, לרבולמי שיכול להיות לא נא

ש רגשי  קשר  על  בנויה  למטופל  להנאמנות  מטפל  בין  הדדי  אמון  תפקיד    ,אמון.  משחק  למשל, 
קריטי בהרגשת הרווחה של שני הצדדים בקשר. האמון נוצר כשהמטופל מרגיש שהמטפל תומך בו  

 ופל.  כל הדרך לשיקומו ממחלה או בפתרון בעיה שגורמת סבל למט

מתחייב.   אחד  כל  למה  הציפיות  לגבי  פה  בעל  או  כתוב  הסכם  קיים  הדדיות.  על  בנוי  האמון 
לנאמנות משמעות כפולה: עם הזולת ועם עצמך, עם נשמתך. האמון בנוי על אחריות, על יושר, על  
, על   על עיקרון ההדדיות  שלמות מוסרית ועל שילוב הנשמות של הנותן עם המקבל. האמון בנוי 

יכול  רוח שאני  באמונה  פגיעה  באמון,  פגיעה  גם  היא  בנאמנות  פגיעה  כן  ועל  מתינות.  ועל  לב  ב 
את אמוני, במי שחשבתי אותו כאדם ראוי לאמוני. וכשהאמון נפגע או הולך    לבטוח במי שנתתי בו

 יחד אתו.   הקשר נהרס ואמנות שבנויה על האמון נהרסת הנ  ,לאיבוד
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קדמת דנן. היא מופיעה בסיפורי המקרא במקומות אחדים, הנאמנות כערך חברתי חשוב קיימת מ
ודלילה   וגם בסיפורי שמשון  כיבושה.  כגון בפרשת המרגלים שמשה שלח לתור את הארץ בטרם 
לא   וכבוגדים  שדרה  חוט  חסרי  כאנשים  שסרחו  הגיבורים  מוצגים  אלה  בסיפורים  לדוגמה. 

ית שלהם. מאפיין חשוב בהבנת  מהימנים. הם משליכים את חוסר נאמנותם על הסביבה החברת
 התנהגותם הוא שהם סובלים מחוסר ביטחון ומאופי לא יציב. 

להודות   מתבייש  אינני  ופרנקל.  אדלר  הזוג  תופס  ואמון  נאמנות  על  שלי  בתהיות  מיוחד  מקום 
ניהם ליבי מתמלא בעצב וברוגז. חוסר הנאמנות של פרנקל כלפי אדלר  הקרע בישכשאני קורא על  

במת  יכול   על  שעלה  צעיר  אדם  של  טובה  כפיות  בו  שיראה  מי  יש  שונים.  באופנים  להתפרש 
ו שייסד.  בחברה  לו  נתן  שאדלר  למעמד  הודות  מפרנקל  עהפסיכולוגיה  לצפות  היה  אפשר  כן  ל 

שיהיה נאמן למורו ומטיבו. אך ברגע הקריטי שבו היה עליו להוכיח את נאמנותו לאדלר ולצודד  
 בו, הוא פנה לו עורף.  

מודעת  -אפשר להסביר את התפנית התמוהה בהתנהגותו של פרנקל כלפי אדלר כביטוי לקנאה לא
פרנקל   של  החזקה  ובשאיפה  אדלר  של  בזכות  בהישגיו  עצמו,  בזכות  מקצועית  ולהוקרה  להכרה 

כיר את פרנקל יודע שכל ימיו הוא שאף להכרה הזאת מעמיתיו  ה. מי שהמדעית  הישגיו בעבודתו 
 אנליטית בעניין זה. -הרחב של המדע. אינני מוסמך לתת חוות דעת פסיכוומהעולם 

למד   שפרנקל  סוד  זה  אין  הכול,  אחרי  אדלר.  של  מזו  יותר  בעיני  תמוהה  פרנקל  של  התנהגותו 
הרבה מרעיונותיו וממושגיו של אדלר. אדלר כתב את ספרו "משמעות חיינו" זמן רב לפני שפרנקל  

והעלה בצורה    פיתח את התיאוריה שלו  וכמי שקידם את הקריירה של פרנקל  אותה על הכתב.  
להוסיף   יש  פרנקל  של  לזכותו  אך  קשות.  והתאכזב  נאמנות  מפרנקל  ציפה  אדלר   משמעותית, 

אנליזה והעמיד את רוחניותו של האדם בתווך. ובכך סלל את הדרך  -שהוא יצא ממעגלי הפסיכו
 בפני הפסיכולוגיה ההומניסטית. 

בין   והנתק  חשוב.הקרע  לקח  מלמד  ופרנקל  כולל    אדלר  תחום,  בכול  מדעיות  תיאוריות  יוצרי 
מהשמיים.   שנפלו  מלאכים  או  נפילים  ואינם  אדם  בני  הם  ופרנקלבפסיכולוגיה,  יכלו    אדלר 

בלי להרוס את הידידות    ,לא מסכימים בפירוש מושגים שונים שיצרו בפסיכולוגיההם  להסכים ש 
יכלו להגיע לסינכרוניזציה של התיאוריות שלהם וליצור משהו  ואת הכבוד ההדדי ביניהם. ואולי  

 גדול, רחב אופקים, תיאוריה שהייתה מעלה את האדם לגבהים רוחניים.  

והגעתי למסקנה שלמרות שהמריבות בין שני אישים אלה לא הביאו כבוד להם, התוצאה הסופית  
, העשירה את מושגיה ואת  טובה. היא קידמה את הפסיכולוגיה כמדעלשל הקרע ביניהם הייתה  

אפשרויות רבות למחקרים    האדם, ופתחה   בני הנפשיות/רוחניות  של  בבעיות  שלה  שיטות הטיפול  
הט וההוכחה  האדם.  של  נפשו  להבנת  ועבודות  והמכוונים  המחקרים  מאות  היא  לכך  ביותר  בה 

     הדוקטורט שנעשו עד כה, ועוד ייעשו בעתיד לתועלת האנושות.

 הערות 

 

בשנת  א  -  1 נולד  המודרנית.  הפסיכולוגיה  מגדולי   אדלר,  בשנת    1870לפרד  מייסד  1937ומת   .
הפסיכולוגיה האינדיבידואלית. היה רופא ומחנך בעל דעות חברתיות מתקדמות. השפיע רבות על  

 ויקטור פרנקל.  

 

ומת בלונדון בשנת    1856אוסטרי, גדול הפסיכולוגים, נולד בשנת  -זיגמונד פרויד, נוירולוג יהודי - 2
הפסיכו1939 מייסד  אנושית.  -.  התנהגות  של  ותיאוריה  טיפולית  גישה  שהיא  את  אנליזה,  הדגיש 

מודע שמכוון במידה רבה את התנהגות האדם.  התיאוריות שלו שינו את תפיסתנו  -חשיבות הלא
ה ספרו  על  הסרטים.  ועל  הדת  על  האמנות,  על  הספרות,  על  התרבות,  על  והשפיעו  האנושי  מוח 

 "פירוש החלומות" היה האהוב עליו ביותר.  
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ביתן,  -"משמעות חיינו", ספרו של אלפרד אדלר יצא לאור על ידי הוצאת הספרים כנרת, זמורה  -  3
 .רופסור דוד גוטמן. תרגומו לעברית נעשה בידי פ2008דביר מוציאים לאור בשנת  

 

בשנת  –  4 לאור  הוצא  אדלר.  אלפרד  ידי  על  נכתב  אדם",  הספרים    2010  "הכרת  הוצאת  ידי  על 
 אקדמית יזרעאל. התרגום לעברי נעשה בידי פרופסור דוד גוטמן. 

 

בווינה. מייסד האסכולה    1997ומת בשנת    1905היה רופא ונוירולוג נולד בשנת    ויקטור פרנקל,    –  5
לוגו הפסיכולוגי שנקראת  קיומי,  -ת  וניתוח  טיפולית  תרפיה  ושיטה  פסיכולוגית  תיאוריה  שהיא 

מוות.   ואפילו  כאב,  סבל,  של  מצבים  למרות  בחיים  משמעות  בגילוי  בארבעה  שמתמקדת  שהה 
שנים את המחלקה לנוירולוגיה    25מחנות ריכוז גרמניים. אחרי  שחרורו חזר לווינה וניהל במשך  

 יק". מוכר  בעולם כמחבר "האדם מחפש משמעות" ו"הרופא והנפש".     בבית החולים "פוליקלינ 

 

נולד בשנת  -וולטר קאופמן, סופר, מתרגם ופילוסוף גרמני   –  6 .  1980ומת בשנת    1921אמריקאי, 
באוניברסיטת   פרופסור  שנים  משלושים  למעלה  שימש  הפרוטסטנטית.  מהדת  ליהדות  עבר 

אורח   פרופסור  והיה  היא  פרינסטון  ביותר  הגדולה  עבודתו  בעולם.  רבות  באוניברסיטאות 
הטרילוגיה על אישים ופילוסופים. הכרך השלישי בעבודה גדולה זאת עוסק בפסיכולוגים פרויד,  

 יונג ואדלר. 

 

. ספריו הפילוסופיים השפיעו  1900ומת בשנת    1844פרידריך ניטשה, פילוסוף גרמני, נולד בשנת  - 7
על שורה ארוכה של תנועות פילוסופיות, ספרותיות, תרבותיות ופוליטיות במאה העשרים. נחשב  

עבודותיו העיקריות כוללות    ת.המודרניתקופה  פילוסוף בעל ההשפעה הגדולה ביותר בלעד היום  
 עבר לטוב ולרע", "זהו אדם", "המדע העליז", "כך אמר זרטוסטרה" "אנושי, אנושי מדי".  את "מ

 

בשנת    –  8 נולד  סנקה,  בפשטות  נודע  אנאוס(,  )לוקיוס  בשנת    3סנקה,  ומת  הספירה    65לפני 
לספירה. היה פילוסוף, מדינאי, סופר ומחזאי, המורה של הקיסר נרון שבפקודתו נאלץ ליטול  את  

מכתבי מוסר", ומאמרים פילוסופיים רבים. השפיע    124רותיו המפורסמות כוללות את " חייו. יצי
 על סופרים ופילוסופים.  

 

בקיבוץ    –  9 טרזין  בית  מוזיאון  של  אקדמית  יועצת  השואה.  על  ומרצה  חוקרת  שלאין,  מרגלית 
מאמרים    ליין לשעבר. פרסמה-גבעת חיים )איחוד( ושל פרויקט טרזין באוסף תיאטרון השואה און

 רבים העוסקים במגוון אספקטים של גטו טרזין ויהדות מרכז אירופה בתקופת השואה.

 

. התפרסם בעולם בזכות עבודתו  1928ומת בשנת    1874פילוסוף גרמני. נולד בשנת  מקס שלר,    –  10
בפנומנולוגיה, אתיקה וארכיאולוגיה פילוסופית. השפיע על ויקטור פרנקל. שלר נחשב על ידי בני  

ורו כאחד  ההוגים המעולים. פיתח את תיאוריית הערכים והרגשות. לפיו, הערכים המוסריים,  ד
הם הערכים   והשלמות  היופי, הטוב  יותר מהערך הכלכלי. האמת,  גבוהים  והדתיים  האמנותיים 

  הגבוהים ביותר. ועל כן, עלינו לרדוף אחרי הערכים האלה.
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ופסיכו  –  11 פסיכיאטר  יונג,  גוסטב  בשנת  אנ -קרל  נולד  שוויצי,  בשנת     1875ליטיקן  .  1961ומת 
אנליזה, זיגמונד פרויד.  -מבכירי תלמידיו של פרויד. אמור היה לרשת את כסאו של מייסד הפסיכו

רעיונות   פיתח  יצר את "הפסיכולוגיה האנליטית".  יונג  נפרדו בעקבות מחלוקות קשות.  דרכיהם 
בהפרעות   והטיפול  האדם  נפש  הבנת  בתחום  בפסיכולוגיה  רבים  ליסודות  הפכו  אלה  נפשיות. 

 המודרנית.  

 

בשנת    –  12 נולד  העתיקה.  ביוון  הפילוסופים  בין  ביותר  החשוב  הפילוסוף  לפני    469סוקרטס, 
לפני הספירה. את מסותיו הפילוסופיות הציל אפלטון, תלמידו המפורסם    399הספירה ומת בשנת  

ביותר, כיוון שסוקרטס לא כתב מאומה. הוא הקדיש את חייו להוראה. שיטת ההוראה שלו ידועה  
"הדו  כ"תמימה" אירונית.  הסוקראטי"  -או  פרנקל  שיח  ויקטור  ידי  על  חשוב  שאומץ  כלי  מהווה 

 ביותר בלוגותרפיה.  

 

"הרופא והנפש", יסודות הלוגותרפיה והאנליזה האקזיסטנציאלית של ויקטור פרנקל, מחבר    –  13
בשנת   גוטמן  דוד  פרופסור  של  המדעית  ובעריכתו  בתרגומו  לאור  יצא  משמעות",  מחפש  "האדם 

 ביתן ודביר. -על ידי הוצאת הספרים כנרת, זמורה  2010

 

. רבי  1950מאמר מאת ויקטור פרנקל, פורסם לראשונה בשנת  ,  לגבי "הפרסונה"  "עשר תזות  –  14
שמעון קוון תרגם מאמר זה לאנגלית והוציא אותו בז'ורנל שיסד בשם "יהדות וציביליזציה, כרך  

 במלבורן אוסטרליה.   2001בשנת  5761, 3

 

נולד    –  15 של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית,  ביותר  הנציגים החשובים  דרייקורס, אחד  רודולף 
. הוא ייסד מכונים לשיטת אדלר בשיקגו, בריו דה ז'ניירו ובתל  1972בווינה ומת בשנת    1874בשנת  

    אבי. מתומכיו של ויקטור פרנקל בקרע הגדול בין אדלר ופרנקל.

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


