
?מה משמעותו בעולם המודרניאושר 



פתיחה

...נפתח בסיפור קצר



!יום האושר

מתקיים יום האושר הבינלאומי של  למרץ 20-ב
.  איליאןרמי'גשאותו יזם הפילנתרופ והאקטיביסט , ם"האו



Happy

...נשמע שיר מוכר

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs


?מה זה אושר
.שמענו עכשיו שיר העוסק באושר

?  ם/מה עולה בראשכן, "אושר"ם /כשאומרים לכן
?  אילו קונוטציות

? "אושר"מה בכלל המשמעות של המושג 
? מה זה אומר

אני  "ים /ם אומרות/ים כשאתן/ם מתכוונות/למה אתן
? "ת/מאושר

?  ן/האם אושר הוא אותו הדבר עבור כולם



?ת/מגיע לי בכלל להיות מאושר
? ות/ן להיות מאושרים/כמה חשוב לכם

ן ולהורים שלהם  /שלהורים שלכםות/ן חושבים/האם אתם
? היה חשוב באותה מידה להיות מאושרים

לדמיין חברה בה האושר של ות/ן יכולים/האם אתם
איך חברה כזו תיראה  ? הפרטים לא באמת חשוב

?ן/לדעתכם



ההשכלה והציפייה לאושר
הרעיון שאדם צריך לצפות לאושר הוא רעיון חדש יחסית  

זה הרעיון . 18-שמקורו בתקופת ההשכלה במאה ה
השליט כיום והוא בא לידי ביטוי בכינון יום האושר  

.  ם"הבינלאומי של האו



אושר ועצב

...אושר של עידן עמדי

https://www.youtube.com/watch?v=IPVov0INv3E


(ס"לפנה383-322)אריסטו 

אריסטו הוא אחד מגדולי 
.  הפילוסופים היווניים

בנעוריו עבר לאתונה ולמד 
הוא נחשב  . באקדמיה של אפלטון

לגדול תלמידיו של אפלטון והגותו 
היוותה את הבסיס  

האינטלקטואלי למחשבה של  
כמעט בכל  , תרבות המערב

, כמובן בפילוסופיה, תחום
.  אבל גם בביולוגיה ואסטרונומיה



אושר ורציונליות: הגישה של אריסטו

. הוא פעילות, אושר אינו מצב נפשי
מה שמפריד בין בני אדם למינים אחרים 

המאפשר , הוא שלבני אדם יש שכל
.להם לקחת חלק בפעילות רציונלית

האושר של בני אדם צריך להיות קשור  
ולכן , למה שמייחד אותם כבני אדם

אדם שיכוון את פעילותו על ידי מחשבה  
,  כלומר. רציונלית יחיה חיים מאושרים

אדם מאושר הוא אדם הפועל לפי 
.הוראות השכל



האושר של אריסטו וימינו אנו

?  ים על גישה זו/ם חושבות/מה אתן
ם הגיוני לומר שאדם  /נראה לכן

? עצוב יכול להיות מאושר

, בהתחשב במה ששמענו עד כה
מה תאמרו עכשיו לגבי השאלה  

? מה הוא אושר



"גלדיאטור"האושר ו

...מקסימוס פונה לקהל שלו

https://www.youtube.com/watch?v=YbBiXPVKuTA


(1748-1832)רמי בנטהאם 'ג

,  היה פילוסוף אנגליבנטהאםרמי'ג
.  משפטן ורפורמטור חברתי

הגישה הפוליטית שלו נחשבה לרדיקלית  
רעיונותיו השפיעו על  , בתקופתו

התפתחות גישת מדינת הרווחה והוא 
,  חופש הביטוי, תמך בזכויות הפרט
,  זכויות לנשיםשיוויון, הפרדת דת ומדינה

הזכות לגירושין וביטול העבירה הפלילית 
.  של אקטים הומוסקסואליים



התועלתנות: אושר ואתיקה

, מניח שכל בני האדם מסוגלים לחוש הנאה וסבלבנטהאם
האושר של אדם הוא  , לשיטתו. ממש כמו בעלי חיים

.  שממנה מפחיתים את הסבל שהוא חש, ההנאה שהוא חש
. האושר אצלו הוא כמעט נוסחה מתמטית

מקסמיליתמאמין שכל אדם יפעל להביא להגדלה בנטהאם
.דהיינו להגדלת העונג והפחתת הכאב, של האושר שלו



התועלתנות: אושר ואתיקה

הדבר המוסרי  –אושר ומוסר קשורים זה לזה בנטהאםעבור 
כשיש התלבטות בין  . הוא מה שייתן יותר אושר ליותר אנשים

הדרך שתיתן אושר מקסימלי לסך  , דרכי פעולה שונות
.  האנשים תהיה הדרך המוסרית

הדבר יכול להוביל לכך שלהרוג אדם בזירה יהיה מוסרי כי 
".  יותר אושר ליותר אנשים"הוא מביא 



הביקורת של ניטשה
ניטשה יצא נגד הדגש ששמה הגישה  

.  התועלתנית על האושר של הפרט

הוא ביקש שהתרבות האנושית תציב 
לאדם מטרות חשובות יותר וקשות 

.יותר להשגה מהאושר

כל דבר בעל משמעות  , לשיטתו
,  שבני אדם השיגו הושג על ידי מאבק

סבל והיעדרו  , על כן. קושי וסבל
.  של אושר יכול להיות בעל ערך גבוה יותר מאושר



קושי וסבל, אושר

ר שמעון אזולאי מדבר על האושר"ד

https://www.facebook.com/watch/?v=312550739556672


המרדף אחר האושר

...נצפה בסרטון קצר

https://www.youtube.com/watch?v=89Kq8SDyvfg


...באושר ועושר

המרדף בסרט הוא לא אחר קורת גג 
–שתאפשר למשפחה להיות מאושרת 

עושר  . המרדף הוא אחר הרבה כסף
.  ואושר הופכים למילים נרדפות

אלא  , אבל זו לא גישה מיוחדת של הסרט
.  ביטוי של הרעיון הקפיטליסטי



פסיכולוגיה חיובית

בשנים האחרונות הלך והתחזק תחום של הפסיכולוגיה  
הוא עוסק בדרך לשפר את ". פסיכולוגיה חיובית"המכונה 

.חייהם של אנשים רגילים ובמיוחד בשאלת האושר

דהיינו זו גישה  , הגדרת האושר בתחום היא סובייקטיבית
והוא , הגורסת כי האושר של פרט נמדד באופן סובייקטיבי

.  סיפוק ומצב נפשי–מורכב מחיבור של שני רכיבים 



פסיכולוגיה חיובית

–ס 'ומקדונלדלנגרמןהמקרה של הארי 
...אושר טבעי לעומת אושר סינתטי



זכויות אדם
הרעיון הבסיסי של זכויות אדם הוא שלכל אדם יש זכויות  

וצריך להגן על הזכויות  , מסוימות הנובעות מכך שהוא אדם
:אסור לאנשים לפגוע בזכויות אדם של אדם אחר-הללו 

(.1632-1704)ון לוק 'ג•
.1779–הכרזת זכויות האדם והאזרח •
.  1791–מגילת הזכויות של החוקה האמריקאית •
.1948–זכויות אדם במשפט הבינלאומי •

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792


זכויות אדם

...נצפה בסרטון קצר

https://www.youtube.com/watch?v=ew993Wdc0zo
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=_gI9Vav6NcvWU5K_gdAE&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes&ei=HAM9Vfq7GsbxULi6gtAM&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNGa17PDn2KPsQzYJRaDXgH3oqtjEQ&ust=1430148180251792


? אושר הוא זכות אדם

ם מכונן יום  "האו
אושר בינלאומי  

ואומר שיש זכות  
.  אדם לאושר

אבל האם באמת  
ניתן להגן על 

?  זכות שכזו



סיכום
ים על מושג  /ים או חושבות/ם מבינות/האם עכשיו אתן

?  כיצד? האושר באופן שונה

ם לחשוב באופן שונה על האושר  /האם הדיון בכיתה גרם לכן
האם  ? ם ועל מה דרוש על מנת להשיג את האושר הזה/שלכן

והאם הדיון בכיתה  , ים/ם מאושרות/ם קודם שאתן/חשבתן
? ם או דווקא חיזק אותן/שינה את מסקנותיכן

ם להמשיך  /ם היה מעניין אתכן/האם לאור כל מה ששמעתן
ם ושל  /ולחשוב בצורה ביקורתית על משמעות האושר שלכן

?  אחרים או ללמוד את הנושא יותר לעומק


