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 20.3.2020יום האושר הבינלאומי  :מערך שיעור

 מה משמעות האושר בעולם המודרני?  
 

 
 
 

 מרכזי בעולם המודרני. כה כמה גישות ודרכי חשיבה על נושא האושר, שהוא  ות/להציג לתלמידים (1
כיצד דרכי חשיבה אלה יכולות להשפיע על סוגיות מרכזיות בחייהם  לבחון עם התלמידים/ות (2

 האישיים ובעולם סביבם. 
בכלל, על האושר  על האושר בעולם המודרניבאופן ביקורתי לחשוב  ות/תלמידיםלעודד את ה (3

 בפרט, ועל הבעיות שנושאים אלה מעלים.  ן/שלהם
 את נושא זכויות האדם והקשר שלו לאושר.  ות/להציג לתלמידים (4

 
על מנת לפתוח את .  בקישור זהמצורפת למערך מצגת שיש לפתוח מערך זה מיועד לשיעור כפול. 

יש צורך בחלק מהמחשבים לאפשר את הפונקציה של חלונות קופצים. לשם כך, יש  PTT המצגת בפורמט
  allow תלאופציי  להעביר popup and redirects ללחוץ על המנעול ליד הצד השמאלי של הכרום וב

  ת.של המצג  PDFלקובץ לרשותכם/ן גם קישור
 

 
 
 

 .2שקופית ל נעבורואז  1שקופית ב נפתח
 פתיחה:

 נתחיל בסיפור קצר. 
הוא , ואוהבים זה את זו ואותו, אחותו הקטנה מעריצה אותובו לאורי משפחה חמה ואוהבת, הוריו תומכים 

מוריו מעריכים אותו ו יש לו חברים רבים. יש לו חברה שהוא אוהב ושאוהבת אותוו בבית הספרמאוד מצליח 
גדול. למרות זאת, אורי חש שמשהו חסר... הוא נהנה מפגישות עם חבריו, עם שיש לו עתיד מאמינים ו

 חוסר סיפוק.   חש ועדיין בתוך תוכו הוא , חברתו, עם משפחתו
 : ונשאל בנקודה זו ות/לתלמידים נפנה
תחושה דומה  ן/את הסיפור? האם אי פעם חשתם ות/שומעים ן/כשאתם ות/מרגישים ן/מה אתם •

 במצב דומה במציאות?  ן/או נתקלתם ן/בעצמכם

 מטרות השיעור

 מהלך השיעור

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/02/d79ed7a6d792d7aa-d790d795d7a9d7a8-10.2.pptx
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/d79ed7a6d792d7aa-d790d795d7a9d7a8-10.2.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2020/03/d79ed7a6d792d7aa-d790d795d7a9d7a8-10.2.pdf
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 אורי מאושר? מדוע, ואם לא, מדוע לא?  ן/האם לדעתכם •
 
 :3שקופית 

מי איליאן. יישאותו יזם הפילנתרופ והאקטיביסט ג'ום האושר הבינלאומי של האו"ם, מתקיים ילמרץ  20-ב
הוא "אושר לכל המשפחה האנושית   :אמר מזכ"ל האו"ם לשעבר באן קי מון במסגרת תפקידו כינושא זה ב

 . אחת המטרות העיקריות של האו"ם"
"העצרת הכללית...  :בהחלטה של העצרת הכללית של האו"ם שכוננה את יום האושר נאמר כיבאופן דומה, 

  מודעת כי החיפוש אחר האושר הוא מטרה אנושית מרכזית."
 נושא האושר קצת יותר לעומק...     הוא הזדמנות מצוינת לחקור את , אם כן, קיומו של יום זה

 
 נבקש .בסוף המערך( 1מצ"ב נספח לאחר מכן ניתן לחלק את מילות השיר )נשמע שיר מוכר.  :4שקופית 

ים לסמן בשיר משפטים בהם הזמר מדמה את עצמו או את השומעים לדבר מה על מנת לייצג ות/מהתלמיד
 עצמו לבלון פורח שיכול לעלות אל על ולחדר בלי גג(.  את הוא מדמה לדוגמא:כמה הוא מאושר )

 
 האושר... :5שקופית 

 : נשאל
 ם? אילו קונוטציות? ן/ם "אושר", מה עולה בראשכן/כשאומרים לכ. שמענו עכשיו שיר העוסק באושר •
? מה כךים בות/ם מתכוונן/ים? אם כן, למה אתות/ם כמאושרן/ים את עצמכות/ם מגדירן/האם היית •

 ים או לא? ות/ם למאושרן/הופך אתכ
לאותו דבר שאדם אחר  ות/מתכוונים ן/אתם, ות/מאושרים ן/שאתם ות/אומרים ן/כשאתםהאם  •

   בשביל כולנו אושר זה אותו דבר? מתכוון אליו כשהוא אומר זאת? 
 

שהוא גדול, סבוך וחשוב במיוחד בתקופה זה, ובשיר של הזמר פארל יש עיסוק בנושא בו בסיפור שפתחנו 
מושג חמקמק. אנשים מדברים הרבה על אושר וחיפוש אחר האושר, ולרוב לא כל מדובר באבל המודרנית. 

 Clap alongאומר בו הוא פארל  לשהדבר עולה גם מהשיר הם מתכוונים כשם אומרים זאת. כך ברור למה 
if you know what happiness is to you –  מדבריו נראה כי המשמעות של האושר היא אישית, תלויה

התשובה היא לא, והם סבורים ואם האם באמת אנשים חושבים כך על האושר? שונה עבור כל אחד. ו באדם
 ? שמדובר בתופעה כללית יותר, מה הוא בדיוק אותו אושר כללי

כולנו עור הזה נבחן כמה מהן. כיוון שישות שונות בתחומים שונים לגבי נושא האושר ובשיובכן, קיימות ג
מושג  ניסיון להבין אתוכיוון שזה נושא מרכזי בעולם המודרני בו אנחנו חיים, , היות מאושריםלשואפים 
 ומה אנחנו מקווים להשיג בו.  העולם סביבנור את להבין באופן עמוק יותלנו סייע יהאושר 

 
 ? ת/מגיע לי בכלל להיות מאושר :6שקופית 

 : נשאל

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 

לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה   
 
     

3 

 עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך    

ם ולהורים שלהם ן/ים שלהורים שלכות/ם חושבן/ים? האם אתות/ם להיות מאושרן/כמה חשוב לכ •
 היה חשוב באותה מידה להיות מאושרים? 

ים לדמיין חברה בה האושר של הפרטים לא באמת חשוב? איך חברה כזו ות/ם יכולן/האם את •
 ם?ן/תיראה לדעתכ

המושג הזה בחיים שלנו, את מקום משמעות המושג אושר, יש מקום להבין את לפני שנבחן יותר לעומק 
, השאיפות המרכזיות של בני אדם היא להיות מאושריםלנו ברור כי אחת נראה במידה רבה, היום ובעבר. 

העצרת הכללית של האו"ם: "העצרת הכללית... מודעת כי החיפוש דבריה של והדבר בא לידי ביטוי גם ב
 אבל חשוב להבין שלא תמיד כך היה. מטרה אנושית מרכזית."  אחר האושר הוא 

. גורל או מזלעתיקה שמשמעה באנגלית מילה  – hapמקורה בשורש  happinessהמילה האנגלית לאושר 
מזל. הסיבה לכך היא שבמשך רוב שמשמעה  heurמקורה במילה  bonheur המילה הצרפתית לאושר

 רק ברי המזל זכו לכך. ו רוב האנשים לא יכלו לצפות לאושרהאנושית, ההיסטוריה 
היה קיים בעבר הרחוק, בגן מתואר כדבר מה שבמחשבה היהודית והנוצרית האושר על כן, אין זה מפתיע ש

, אחד מגדולי אריסטובאופן דומה,  רק המבורכים זוכים בו בהווה. -מרוחק ויהיה קיים באיזה עתיד  ,העדן
מר כי הפילוסופים היווניים שהגותו השפיעה מאוד על תרבות המערב )ועוד נשוב אליו בהמשך(, א

   ..המאושרים יהיו המאושרים המעטים.
 

 ההשכלה והציפייה לאושר :7 שקופית
בתקופת רק הופך למרכזי הוא הרעיון שאנשים יכולים וצריכים לצפות לאושר, אם כן, הוא מאוחר, ו

. אחד הרעיונות המשמעותיים ביותר בתקופה זו אומר כי השכל הוא הכלי האנושי 18-ההשכלה, במאה ה
החשוב ביותר, ובעזרתו יש מעט מאוד שלא ניתן לעשות: בעזרת השכל נפצח לאט לאט את כל התעלומות 

אמונה באדם וביכולותיו, ולראשונה ונבין את העולם במלואו. קיימת סוג של אופטימיות בתקופה הזו, 
קודם הייתה קיימת מתחילים לראות בשאיפה של אדם להיות מאושר כחלק מרכזי מאוד בחייו. גישה זו לא 

בתקופה הרומנטית למשל, שבאה ). יא הוטלה בספקהיו תקופות בהן התקופת ההשכלה,  לכן, וגם לאחר
. עם זאת, (של שאיפה זו הועמדה במתקפה העליונההחשיבות לאחר תקופת ההשכלה וביקרה אותה, 

אנחנו נוטים לחשוב שהאושר שלנו הוא חלק  –שולטת התפיסה של תקופת ההשכלה  אפשר לומר שבימינו
"שתהיה מאושר", "איחולי  –קחו לדוגמא את איחולי יום ההולדת שבימינו כה נפוצים  מרכזי וחשוב בחיינו.

 אושר ועושר". אלה מבטאים גישה זו. 
 : לנשא 
 ן/לעצמכם ות/מאחלים ן/? כמה אתםות/מרגישים ן/האם איחולים אלה מייצגים את מה שאתם •

 ? ות/שיהיו מאושרים ן/ולחברים ולמשפחה שלכם
 

 : 8  שקופית
  של השיר "אושר" של עידן עמדי.  נצפה בסרטון קצר

 השיר מתייחס בין השאר לאושר ועצב. מהשיר עולה שהשניים סותרים. 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 : נשאל
לכאורה זה נראה לנו אינטואיטיבי, אבל האם זה באמת נכון? האם לדעתכם אדם מאושר הוא אדם  •

 לא עצוב? 
 מיד נחזור לשאלה הזו. 

 :9 שקופית
 גישת האושר הראשונה שנבחן היא גישתו של אריסטו. 

אבל  ,אחד מגדולי הפילוסופים היווניים. הוא נולד בסטגירה במקדוניההוא לפנה"ס(  383-322)אריסטו 
משיך את לימודיו באקדמיה של אפלטון. הוא נחשב לגדול תלמידיו והגותו שם ה בנעוריו עבר לאתונה

היוותה את הבסיס האינטלקטואלי למחשבה של תרבות המערב כמעט בכל תחום אפשרי, כמובן 
בלתי אפשרי לערער על רעיונותיו של  כמעט גם בביולוגיה ואסטרונומיה. בימי הביניים היהך ופיה, א בפילוס
 , גם בתחומים המדעיים. אריסטו

 
 : 10 שקופית

 אושר ורציונליות: תפיסת האושר של אריסטו
דהיינו . הוא סוג של אל daimonפירושו היטב,  eudaimonia – euהמונח בו אריסטו משתמש לאושר הוא 

 אושר הוא משהו שאל יסתכל עליו בחיוב. 
הות האושר נוכל לפעול באופן שיביא כשנבין את מאריסטו מסביר שהעיסוק בשאלת האושר אינו תאורטי. 

יש נטייה לחשוב שבריאות, כוח, חברים הם היבטים שונים של . הוא ממשיך וטוען כי רב יותר לחיינו אושר
, להיות מאושר, זו eudaimonאין זה המצב. להיות לשיטתו של אדם, אבל אושרו חדיו יוצרים שהם י –אושר 

אבל מה הוא אותו אושר, כיוון שהם מקדמים את האושר. רק חשובים הנ"ל המטרה העליונה, וכל הגורמים 
נפשי בו  מה שמייחד את תפיסת האושר של אריסטו הוא שעבורו אושר אינו מצבאותה מטרה עליונה? ובכן, 

מינים אחרים מאריסטו מאמין שמה שמפריד בני אדם  אדם נמצא, אושר הוא פעילות בה אדם לוקח חלק.
בני האדם הם היחידים שיש להם מה שהוא  –, המאפשר להם לקחת חלק בפעילות רציונלית השכלהוא 

מייחד אותם כבני האושר של בני אדם צריך להיות קשור למה שקורא לו "נפש רציונלית". הוא סבור כי 
אדם יכוון את פעילותו על ידי מחשבה רציונלית יחיה חיים מאושרים. כלומר, אם אדם, ומגיע למסקנה כי 

אדם מאושר הוא אדם הפועל לפי הוראות השכל. בריאות, כוח, חברים וכדומה חשובים לשיטתו כיוון 
השכל שלו. בהקשר זה, לפי דרישות באופן פרודוקטיבי  שקיומם נותן לאדם הזדמנויות רבות יותר לפעול

מהות  ,. עם זאת, בסופו של דבראדם לא מחליט מי הוריו ומה מצבו הבריאותיאושר קשור גם במזל, כיוון ש
אריסטו  – האושר היא בעיקרה עניין של אחריות אישית אצל אריסטו: הבחירה לפעול לפי מה שהשכל דורש

פעולותיו הוא אדם מאושר. כך למשל, אם חבר לעבודה מרגיז אותי, אדם שמתמסר לרציונליות בכל סבור ש
אגיב בצורה שמקדמת אותי במקום העבודה גם אם הדבר דורש לא להגיב לקנטור. אם עלי להחליט אם 

מקום העבודה ולפתוח עסק משלי, אבצע בחינה הגיונית של העלות, התועלת והסיכונים בכל  תלעזוב א 
החליט אם להשקיע בלימודים או לא אבצע בחינה מדוקדקת של ריך למצב וכך אחליט. אם אני צ

   האפשרויות, היתרונות והחסרונות בכל מקרה וכך הלאה.  
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חיי החי היא שאדם גישה זו משמעות ולכן  ,ברור שאדם הפועל כך עדיין יכול לסבול באופן אובייקטיבי
שהוא אושר זהו . מאושריםחיים חי בחשיבותה, לפי צווי הרציונליות, מתוך היכרות נוהג עצבות וסבל, אבל 

 אינו נוגד עצבות. ושסוג של מסירות 
 

 :  11שקופית 
 : נשאל
על אורי, שהוא  –בו נחשוב שוב על הסיפור שפתחנו ? הגישה של אריסטועל  ות/חושבים ן/מה אתם •

כפי פועל באופן רציונלי החלטותיו הוא בוכך הלאה. נניח ש משפחתו אוהבת אותובריא, פופולרי, 
ועדיין הוא חש עצבות. נראה לכם הגיוני לומר שהוא מאושר? בהתחשב במה ששמענו עד שתיארנו 

 כה, מה תאמרו עכשיו לגבי השאלה מה הוא אושר?  
אדם חושב שהנאותיו הן הלא אינטואיטיבית, כיוון שבתקופה המודרנית נראית לנו תו של אריסטו בימינו גיש
שהיא הסבורים . הדבר יבוא לידי ביטוי בגישת האושר הבאה שנדון בה, שיש צריך לשרת אותןשמרכזיות ו

  השלטת בימינו. 
 

 :12שקופית 
 נצפה בסרטון קצר...

)ראסל קרואו( שהופך  המציג את הגנרל מקסימוס 2000ראינו כאן קטע קצר מ"גלדיאטור", סרט משנת 
לגלדיאטור לאחר שמשפחתו נרצחת. מקסימוס הורג כמה אנשים בזירה ופונה אל הקהל בשאלה אם הדבר 

 מבדר אותם, שהרי בשל כך הם באו לשם.   
 : נשאל
 ים להעלות השערות שונות בנושא.ות/לנושא שלנו? ניתן לתלמידסצנה זו קשורה ם ן/לדעתככיצד  •

 
 :13שקופית 

 הגישה השנייה שנדון בה היא הגישה התועלתנית של ג'רמי בנטהאם. 
חברתי. הוא נחשב לאבי התועלתנות ( היה פילוסוף אנגלי, משפטן ורפורמטור 1748-1832ג'רמי בנטהאם )

המודרנית. הגישה הפוליטית שלו נחשבה לרדיקלית בתקופתו, רעיונותיו השפיעו על התפתחות גישת 
מך בזכויות הפרט, חופש הביטוי, הפרדת דת ומדינה, שיוויון זכויות לנשים, הזכות מדינת הרווחה והוא ת

לגירושין וביטול העבירה הפלילית של אקטים הומוסקסואליים. כביטוי לחלק מרעיונותיו הורה שישמרו את 
   בלונדון.    UCLגופתו והיא מוצגת עד היום באוניברסיטת 

 
 :14 שקופית

 התועלתנות של בנטהאם –אושר ואתיקה 
)או אם  וסבל אם להשתמש במילה אחרת, עונג(בנטהאם מניח שכל בני האדם מסוגלים לחוש הנאה )או 

, ממש כמו בעלי חיים. לשיטתו, האושר של אדם הוא ההנאה שהוא חש, להשתמש במילה אחרת כאב(
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הופכית לזו של . גישה זו וסחה מתמטיתכמעט נ. האושר אצלו הוא שהוא חש מפחיתים את הסבל השממנ
היות  גם בעלי חיים יכולים לחוות אושר - אינו ייחודי לבני אדםאינו מתבסס על השכל ואושר וון שאריסטו, כי

 שהם חווים סבל והנאה. 
האושר שלו, דהיינו להגדלת העונג והפחתת הכאב. דוגמא: נער מיקסום בנטהאם מאמין שכל אדם יפעל ל

נו הוא יכריע לפי חישובים של עונג וכאב. ישבנטהאם סבור ש תלבט אם לשתות לשוכרה.בבית ספר המ
העונג שהוא יפיק מהשתייה, הכאב שהוא יסבול מההנגאובר, הוא ייקח בחשבון את כל אלה, יגיע למסקנה 

א למשל, יכול להיות שהעונג שהוכך מה ייתן לו את האושר הגדול ביותר, וכך יחליט אם לשתות או לא. 
 , ולכן הוא יחליט לשתות. 7, הכאב מהנגאובר הוא 10מרגיש מהשתייה הוא 

 : נשאל
ים בדילמה מסוג ות/ם נמצא ן/ם? כשאתן/ים שזה משקף נכונה את המצב שלכות/האם אתם מרגיש •

 ים כך? ות/ם פועלן/ים שאתות/, האם אתם מרגישהז
אם שתייה מגדילה את  ,כלומר –ם ן/שתיאור זה משקף את האושר שלכים ות/חשם ן/האם את •

ם ן/ששתייה הופכת אתכם משמעות הדבר היא ן/לדעתכהעונג שלכם ומפחיתה כאב, האם 
 למאושרים יותר? 

 
 : 15שקופית 

הדבר המוסרי הוא מה שייתן יותר  – בנטהאם ממשיך וטוען כי אושר ומוסר קשורים זה לזה בקשר בל יינתק
התלבטות בין דרכי פעולה שונות, הדרך שתיתן אושר מקסימלי במילים אחרות, כשיש . אושר ליותר אנשים

תהיה הדרך המוסרית. נבהיר למה הכוונה בעזרת הדוגמא של מקסימוס, הגלדיאטור  כמה שיותר אנשיםל
דרך להרוג את האיש בזירה או לא להרוג אותו. מה הוא יכול  –שהורג אדם בזירה. יש שתי אפשרויות 

, ויש מאות אנשים 1ים נהנכל האנשים בקהל  .10? נניח שנגרם לזה שנהרג כאב של הפעולה המוסרית
, ייתן "יותר את האדם בזירה ייתן יותר הנאה ופחות כאב בסך הכל גבקהל. משמעות הדבר היא שלהרו

 רי. אושר ליותר אנשים", ולכן זה הדבר המוס
  נשאל:
חשבו על המקרה הזה. אם העובדה שמקסימוס הורג מישהו בזירה גורמת הנאה לצופים, האם  •

 נכון לומר שהרצח הזה הוא מקור לאושר?  ן/נראה לכם
מה למה לא? מוסרי? אם לא, הוא שבתנאים שתוארו בדוגמא הרצח הזה  ן/האם באמת נראה לכם •

 הזה? תיאור עם ה ן/הבעיה שלכם
על הגישה של בנטהאם, ועם זאת, היא המרכזיות חת הביקורות מהווים את הבסיס לא ין אלה עמצבים מ

 בתרבות המודרנית. ביותר הייתה ונותרה גישה מרכזית 
 

 :16שקופית 
 הביקורת של ניטשה:
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יצא נגד הוא  –הציג ביקורת שונה לגמרי על הגישה הנ"ל ( 1844-1900הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה )
הדגש ששמה הגישה התועלתנית של בנטהאם וממשיכיו על האושר של הפרט. לדעתו, אדם שהאושר הוא 

ניטשה ביקש שהתרבות האנושית תציב לאדם מטרות חשובות המטרה החשובה ביותר בחייו הוא אדם בזוי. 
די להבהיר את העמדה שלו הציע ניסוי מחשבתי במסגרתו דמיין יותר וקשות יותר להשגה מהאושר. כ

הם התמקדו בהנאות ובבריאות  –קבוצה של אנשים שראו את האושר התועלתני כדבר החשוב ביותר 
שלהם ולכן נמנעו מאתגרים, מסכנות וממאבקים. אנשים אלה הוא הציג כנלעגים וטען כי כל דבר בעל 

 יםהיעדרו של אושר יכולסבל ולשיטתו, על כן, ידי מאבק, קושי וסבל. משמעות שבני אדם השיגו הושג על 
 חשובים לבני אדם. דרך להשגת דברים ם ערך גבוה יותר מאושר, שכן ה ילהיות בעל

  נשאל:
ים שדברים בעלי משמעות באים על חשבון האושר? ות/ם חושבן/מה דעתכם על גישה זו? האם את •

, אומן שישפיע על העולם המצליח תאם כן, מה תעדיפו? נניח שיש לכם חלום להיות יום אחד זמר
תוכלו להשיג זאת רק על ידי מה אם ם, אבל ן/עבורכ יזה דבר מאוד משמעותובעזרת אומנותו, 

ם ן/האם את ?לוו בהיעדרו של אושרשי ,מאבק ארוך שנים, שנים של כשלונות בדרך להצלחה
הבטחה להצלחה בסוף ללא  ארוכותשווה לוותר על אושר במשך שנים מצב כזה בים שות/חושב
 ?הדרך

 : 17שקופית 
שאלות של אושר מול קשיים נצפה בסרטון של הפילוסוף הישראלי שמעון אזולאי, המדבר בין השאר גם על 

  ומאבק. 
 לאחר הצפייה פנייה לתלמידים:

, כפי שנאמר שם, שכאשר ות/מרגישים ן/האם אתם –בסרטון יש התייחסות גם לעניין הרשתות החברתיות 
? ות/מאושרים ן/ים להראות לסביבה כל הזמן כי אתםאתם משתמשים בפייסבוק ובאינסטגרם אתם מנס

 לא?  ן/שם שאחרים מאושרים ושאתם ן/כשאתם ות/באמת חשים ן/האם אתם
      

 :18שקופית 
 נצפה בסרטון קצר...

כריס גרדנר,  ראינו עכשיו את הטריילר של הסרט "המרדף אחר האושר" עם וויל סמית'. הסרט מספר על
 הם מפונים מביתם, חווים קשיים ואז גרדנר מוצא עבודה בוול סטריט.   –ובנו  ,איש מכירות

 : נשאל
  ?עימה ות/מסכימים ן/שעולה לדעתכם מהטריילר? האם אתםמה תפיסת האושר  •

 
 באושר ועושר...   :19שקופית 

, אבל הדבר שהם גרדנר ובנוכביכול מתאר את המרדף הזה של ו הסרט נקרא "המרדף אחר האושר"
הכסף הרי , איך יהיה אדם מאושר כשהוא גר ברחוב? בתגובה הוא כסף. אפשר לטעוןבאמת רודפים אחריו 

הגישה שעולה מהסרט. המרדף הוא לא אחר קורת גג אלא שזו לא כאן הוא אמצעי להשגת האושר. 
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בטריילר אפשר לראות כסף.  הרבההמרדף הוא אחר  –שתאפשר למשפחה הקטנה להיות מאושרת 
שתסייע לו העבודה בהתאם, לקנות אותה. עליו לעשות בשביל שיוכל שגרדנר רואה מכונית יקרה ושואל מה 

היא בוול סטריט... יש פה מרדף לא אחר כסף כתנאי שיאפשר את האושר, יש פה לדעתו לזכות באושר 
ביטוי היא סרט, למיוחדת גישה זו אינה עושר ואושר הופכים למילים נרדפות. וון שמרדף אחר הרבה כסף כי

מנחה את פעולותיהם של היא פעמים רבות עולם המערבי. והיא די נפוצה ב קפיטליסטיהרעיון השל קיצוני 
ושר שווה לכסף? א האם  -שאל באופן ישיר יברגע שנחיוב אנשים באופן לא לגמרי מודע. האם באמת נענה ב

 תנו לא חשים כך, לפחות ברמה מסוימת, ופועלים בהתאם. כנראה שלא, אבל אין זה אומר שרבים מאי
 

 : 20 שקופית
 : נשאל
 ן/בלוטו, אתם שקלים זוכה בעשרות מיליוני ן/דמיינו שני תרחישים. במקרה אחד משפחתכם •

להתחכך  ות/זוכים ן/, אתםות/רוצים ן/קונים לכם כל מה שאתם ן/לבית ענק, הוריכם ות/עוברים
מאבדת הכול,  ן/. במקרה השני משפחתכםן/במפורסמים במסיבות הגדולות שנערכות בביתכם

תקים ו, החשמל והמים מנהגרוע ביותר בעירבדירה קטנה ומלוכלכת באזור  ות/מתגוררים ן/אתם
 כסף לאוכל. די בוקר, אין מדי , נושים מגיעים לדלת לעיתים קרובות

? מן הסתם, ן/הנסיבות הללו ישפיעו עליכם ן/לדעתכם? איך הללובשני המקרים  ן/לדעתכםאיך תרגישו 
 נשוב לשאלות הללו. מיד באיזו מידה? , אך מקריםהיהיה שונה בשני  ן/האושר שלכם

 
זה המקום לדון ביחס של הפסיכולוגיה לאושר. במשך שנים ארוכות הפסיכולוגיה התמקדה בשלילי, 

ליקויים פסיכולוגיים. אך בשנים האחרונות הלך והתחזק תחום של הפסיכולוגיה בבמחלות ו –באבנורמלי 
דרך לשפר את חייהם של אנשים רגילים. אחת השאלות המכונה "פסיכולוגיה חיובית" ועוסק דווקא ב

 היא שאלת האושר.עוסק תחום זה המרכזיות בהן 
גישה ה – שראינו בהגדרות הקודמותמנסה להציע הגדרה לאושר שתענה על קשיים הפסיכולוגיה החיובית 

 של בנטהאם מתייחסת רק להנאות רגעיות. זו אריסטו מתעלמת מהמצב הנפשי של הפרט, ושל 
 –גורסת כי האושר של פרט מורכב מחיבור של שני רכיבים ו הגישה הרווחת כרגע בתחום היא סובייקטיבית

. חייובבמדידת האושר של פרט, נפנה אליו ונשאל אותו אם הוא חש סיפוק על כן, סיפוק ומצב נפשי. 
נחשק. אז נבקש המצב ההמצב שהוא בעיניו ומשמעות הדבר: האם הוא רואה מרחק גדול בין מצבו בהווה 

אם מצב רוחו ורגשותיו הם לרוב חיוביים או שליליים. אם הפרט שנבדק ה –ממנו לתאר את מצבו הנפשי 
   מתאר סיפוק מחייו ומצב נפשי חיובי, הרי שהוא מאושר.  

 
 :21שקופית 

תובנה מאוד מעניינת של הפסיכולוגיה החיובית נוגעת לקשר בין נסיבות חייו של פרט לאושר שלו. הצגנו 
אפשר ם? ות/יים עניות/ים או הופכות/מתעשרם ן/הייתאם ם ן/איך היה מושפע האושר שלכ – קודם שאלה

בכל באותה מידה לשאול על האושר של אדם שזוכה בלוטו לעומת אדם שהופך מרותק לכיסא גלגלים. 
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המחקר המדעי מגלה תוצאה מאוד מפתיעה: כשנה לאחר האירוע ששינה את הנסיבות, האנשים מקרה, 
רחישים מאושרים באותה מידה. הנער שנהיה עני מאושר באותה מידה כמו זה שנהיה עשיר! זה בשני הת

 שזכה בלוטו מאושר כמו זה שאיבד את רגליו! 
, לא מודעת חיסון פסיכולוגיתמסתבר שלבני אדם יש סוג של מערכת ובכן, אבל איך זה יכול להיות? 

לגבי העולם שבו הם מוצאים את  יותר שירגישו טובהמסייעת להם לשנות את תפיסות העולם שלהם כדי 
במילים אחרות, גם בנסיבות רעות מאוד, האדם "משכתב" את אמונותיו לגבי העולם ומשכנע את  עצמם.

עצמו שמצבו טוב יותר משהוא באמת, מה שמאפשר לו להרגיש טוב לגבי מצבו ולהיות מאושר )או לפחות 
  יותר מאושר ממה שניתן לצפות(.  

 לכך הרבה דוגמאות, אבל נתייחס לאחת מעניינת במיוחד.   יש
בבקשה  פנה אליהםו הארי לנגרמן גילה שלאחים מקדונלד'ס יש דוכן המבורגרים. הוא התלהב 1950-ב

 והוא פנה לאחיו שהיה בנקאי השקעות וביקשדולר )!(  3,000לתת לו אותו תמורת  ם הסכימו. הזיכיוןלקבל 
לריי קרוק מאוחר יותר חצי שנה ." ב באומרו "אידיוט, אנשים לא אוכלים המבורגריםאחיו סירמימון לסכום. 
שאלו את לנגרמן לגבי הנושא והוא אחרי שעבר זמן ונהיה מיליארדר.  , הוא קנה את הזיכיוןהיה אותו רעיון

וא הוא שכנע את עצמו בכך וכך הצליח למצ" הדרך שהדברים קרו היא עדיפה."אני מאמין שאמר בכנות 
    אושר למרות הנסיבות. 

 אם כן, ניתן לדבר על שני סוגים של אושר: 
 מה שאני רוצה.  ת/אושר טבעי: אושר שקיים כאשר אני מקבל

 מה שאני רוצה.  ת את/באופן לא מודע כשאני לא מקבל ת/אושר סינתטי: אושר שאני יוצר
בחברה שלנו . באותה מידה אם לא אקבל מה שאני רוצה ת/להיות מאושר ה/שאני יכול היא  משמעות הדבר

המחקר המדעי מוכיח , אבל יש נטייה לחשוב שאושר סינתטי הוא בעל איכות נמוכה יותר מאושר טבעי
אין זה אומר שאין דברים שהם לא עדיפים על . כמו אושר טבעיעבור האדם אושר סינתטי אמיתי  – אחרת

לנסות וללכת בדרך שתיתן על כן, ראוי באותה מידה כמו זכייה בלוטו. אחרים. ניתוח מעקפים הוא לא טוב 
אם אנחנו שאפתנים מדי ועושים יותר מדי בשביל להשיג  –לי דברים טובים יותר, אבל זה עניין של מידה 

יש דברים )בניסיון להגיע לאושר הטבעי(, הדבר ילחיץ אותנו, יגרום לנו לפגוע בעצמנו ובאחרים, כשבפועל 
  את כל מה שאנחנו רוצים. אותה מידה של אושר גם אם לא נשיג ליצור לעצמנו לתנו ביכו

 
 אושר וזכויות אדם :22 שקופית

 בנקודה זו נזכיר בקצרה את הנושא של זכויות אדם, נושא מרכזי וחשוב בשיח הציבורי של ימינו. 
 –הרעיון הבסיסי של זכויות אדם הוא שלכל אדם, בשל היותו אדם, יש זכויות מסוימות שצריך להגן עליהן 

אשונה בצורתו בהתאם, אסור לאיש או אנשים לפגוע בזכויות אדם של מישהו אחר. רעיון זה מופיע לר
( המדבר על זכויות טבעיות, ולאחר מכן בא 1632-1704המודרנית בכתביו של הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק )

, ובמגילת הזכויות 1779-לידי ביטוי בהכרזת זכויות האדם והאזרח המתקבלת באספה הלאומית בפריז ב
ם כי כשאנחנו מתייחסים לזכויות אדם . רעיון זה נותר חשוב עד ימינו אנו, א 1791-של החוקה האמריקאית מ

 היום אנחנו לרוב מתייחסים לזכויות אדם במשפט הבינלאומי. 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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עד מלחמת העולם השנייה המשפט הבינלאומי הסדיר יחסים בין מדינות בלבד. לאחר השואה וסיום 
קיבלה  1948-ב -חלק חדש במשפט הבינלאומי המתייחס לזכויות אדם ומתמקד בפרט התהווה המלחמה 

עצרת האומות המאוחדות את "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם". תחום חדש זה של המשפט 
הבינלאומי קבע הגנות שונות על האדם באשר הוא אדם, ולראשונה אדם ספציפי יכול היה לעמוד לדין 

 הבינלאומי על הפרות של זכויות אדם, כפי שקרה במשפטי נירנברג. במסגרת המשפט 
 

 :23 שקופית
 נצפה עכשיו בסרטון קצר המדגים את מה שאמרנו עד כה... 

 
 :24שקופית 

אם כן, כל אדם, לא משנה איפה הוא חי, ולא משנה מה הדת/ גזע/ מין שלו, זכאי לזכויות אדם מסוימות, 
שיש מקום לראות קבע  וא יום האושר הבינלאומי הכשהאו"ם כינן את דם. וכל אדם זכאי לאותן זכויות א 

הבין כי בהכרזה כזו יש משום לאור הדיון עד כה ניתן ל זכויות אדם.אותן אחת מכשל אדם לאושר  ובזכות
תנאי חיים ששמה דגש על אושר ת הגדרבסס על שנתלמשל נניח . עמימות, שכן יש מושגים שונים של אושר

על אותה יגנו . המשמעות של זכות אדם במשפט הבינלאומי היא שמדינות ופרטים )הנאות וכאבים( נוחים
לדרוש ממדינה לא לפגוע בחופש הביטוי של אזרחיה או לא לבצע רצח עם ניתן ואכן, בה. יפגעו זכות ולא 

ריקה הקשר זה? נחשוב על מדינה באפבשפוגע בזכותם לחיים. אבל מה המשמעות של הזכות לאושר 
משאבים. במקרה זה נפגעת זכותם לאושר של האזרחים, אבל למדינה אין כיוון שגוועים ברעב חיה רשאז

 למדינה אין יכולת ממשית להגן על הזכות. 
לאדם יש זכות לכך שמצבו הנפשי ? הפעם אושר של הפסיכולוגיה החיוביתהגדרת ומה אם נתבסס על ה

חייו. אלא שמדובר בתחושה סובייקטיבית, שונה מאדם לאדם. איך המדינה ביהיה טוב ושהוא יחוש סיפוק 
תוכל להבטיח שכל אדם יחוש טוב בנוגע לחייו ומצבי רוחו יהיו חיוביים? אולי חלק מהזכות משמעה 

  ?שהמדינה תידרש לספק לכל אזרחיה פרוזאק
 :25שקופית 

 סיכום:
 :נשאל
 ים על מושג האושר באופן שונה? כיצד? ות/ים או חושבות/ם מבינן/האם עכשיו את •
דרוש על מנת להשיג שם ועל מה ן/שלכם לחשוב באופן שונה על האושר ן/האם הדיון בכיתה גרם לכ •

 את האושר הזה? 
ם או דווקא ן/ים, והאם הדיון בכיתה שינה את מסקנותיכות/ם מאושרן/ם קודם שאתן/האם חשבת •

 חיזק אותן? 
אושר ם להמשיך ולחשוב בצורה ביקורתית על הן/ה מעניין אתכם הין/האם לאור כל מה ששמעת •

 ללמוד את הנושא יותר לעומק?  ום ושל אחרים ן/שלכ
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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  :1נספח 

 
Happy 
Pharrell Williams 
It might seem crazy what I'm 'bout to say 
Sunshine she's here, you can take a break 
I'm a hot air balloon that could go to space 
With the air, like I don't care baby by the way 
Huh, because I'm happy 
Clap along if you feel like a room without a roof 
Because I'm happy 
Clap along if you feel like happiness is the truth 
Because I'm happy 
Clap along if you know what happiness is to you 
Because I'm happy 
Clap along if you feel like that's what you wanna do 
Here come bad news, talking this and that 
(Yeah) Well, give me all you got, and don't hold it back  
(Yeah) Well, I should probably warn you I'll be just fine  
(Yeah) No offense to you, don't waste your time 
Here's why 
Because I'm happy 
Clap along if you feel like a room without a roof 
Because I'm happy 
Clap along… 
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