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מדעי האושר
מאחורי הקורס

לאורך שנים, היה קורס מבוא לכלכלה הפופולרי ביותר מבין הקורסים 
לסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת הרווארד. נראה כי הסטודנטים 
שיערו שקורס זה יקנה להם אוריינות כלכלית ויסייע בידם לצבור הון, 
לכן אין כל פלא שהם נרשמו בהמוניהם. אלא שבשנת 2006 קורס אחר 
תפס את מקומו של מדעי הממון. טל בן-שחר, פסיכולוג יליד הארץ, 
בנוגע  פסיכולוגיות  תובנות  שהציע  קורס   - חיובית  פסיכולוגיה  לימד 
לשגרה של שמחה וסיפוק בחיי היומיום. מעל 800 סטודנטים השתתפו 
בקורס זה! מה שהפך אותו לקורס הפופולרי ביותר באוניברסיטה בכל 
של  סבים  כמה  ואפילו  שהורים,  כך  כדי  עד  הצליח  הקורס  הזמנים. 
סטודנטים החלו גם הם להשתתף בו. ערוצי תקשורת מרכזיים דיווחו 
על התופעה, תוך שהם מעלים את השאלה: מדוע יש צמא ומשיכה 
כה גדולים לנושא זה? אין ספק שהצמא הנצחי לחקור וללמוד אודות 

האושר האנושי, חזק כיום מתמיד.

JLI - מכון רוהר ללימודי יהדות גאה להציג קורס חדש בן 6 שבועות – 
מדעי האושר.

לאורך הקורס נידרש לשאלות הבאות:

במה שונים בני אדם מאושרים ממי שאינם מאושרים?. 1

קריירה . 2 חינוך,  )משפחה,  האישיות  הנסיבות  משפיעות  כמה  עד 
וכו'( על שמחת החיים שלנו?

מהם האתגרים בדרך לניהול חיים מאושרים?. 3

האם ייתכן שאדם יהיה מאושר למרות שחווה סבל וקשיים?. 4

האמנם אכפת לאלוקים האם בני האדם מאושרים?. 5

מהם היתרונות בלחיות חיים מאושרים?. 6

או . 7 אנושית,  - שאלות של אתיקה  יותר את היהדות  מה מעסיק 
שמחת חיים?

חכמינו ז"ל עסקו בשאלות האלה בתלמוד ובתורת הקבלה לפני מאות 
שנים, והתובנות שלהם רלוונטיות כיום כפי שהיו אז. כל אחד ממפגשי 
ומתפתח  ההולך  בתחום  ביותר  עדכניים  מחקר  ממצאי  מציג  הקורס 
של פסיכולוגיה חיובית, ובמקביל מפיח רוח חיים בדיון על ידי חשיפת 

הגישה היהודית להעצמת חוויית האושר האישי.

ב"ה
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מתווה הקורס
שבוע 1

השמחה שבך

חיוני  תנאי  הוא  חיובי  עצמי  דימוי  הרי  מתוכנו,  נובע  האושר  אם 
לשמחת חיים.

מהו דימוי עצמי שלילי? מהיכן הוא נובע? כיצד הוא עלול לבוא לידי 
ביטוי? במה הוא מהווה מכשול בפני האושר?

מהו דימוי עצמי יהיר? האם אנשים אגוצנטריים מאושרים בתוך תוכם?

מהי ענווה? כיצד מפתחים את מידת הענווה? האם הענווה היא השביל 
הנכון בלבד, או שמא היא גם השביל המאושר? האם ענווה היא סוג של 

דימוי עצמי שלילי?

שיעור זה דן בדרכי חשיבה שונות שלנו על עצמנו, במגמה לגבש דימוי 
עצמי מאושר.

שבוע 2

שמחה למרות טרדות החיים

הסבלנות  השמחה.  את  המשביתים  וקשיים  טרדות  מלאים  החיים 
סבלנות,  מהי  אך,  קשיים;  אותם  עם  בהתמודדות  לנו  לסייע  עשויה 

וכיצד קונים ומטפחים את המידה הזו?

בלחצים  מרכזי  מרכיב  מהווה  שונים  בעניינים  ולטפל  לדאוג  הצורך 
שלנו. כיצד נוכל להקל מהעומס הנפשי המכביד עלינו מבלי לוותר על 

משהו מתוכם?

איך נוכל למנוע את דאגותינו מפני העתיד לבוא? האם יש לנו שליטה על 
מחשבותינו? למה לפעמים מתקבל הרושם שלא? האם עלינו להתעלם 
מהדאגות, או לשוחח אודותן? האם יש דרך לפתח אופטימיות וביטחון 

ביחס לעתיד?

שבוע 3

להתענג על הטוב ולהתגבר על כעסים

מידי  רבים  זאת  ועם  רב,  בשפע  התברכו  אנשים  בו  בעידן  חיים  אנו 
נותרים אומללים.

ייתכן  האם  האושר?  להשגת  לתרום  עשוי  כיום  שקיים  השפע  האם 
למצוא אושר בקניינים חומריים? מדוע שואפים אנשים ליותר?

חוויות שליליות מסוימות מכעיסות אותנו. האם שחרור הכעסים מועיל 
לתחושת השמחה שלנו? אם לא, מהי הדרך להתגבר על הכעס?
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שבוע 4

עת לבכות

אף שהיהדות מעודדת שמחה תמידית, נראה שיש יוצא מן הכלל: אבל 
על מות יקירנו.

האם יש בכלל מקום לשמחה אחרי אבדן קרוב? האם הזמן משחק כאן 
תפקיד? האם האמונה בא-ל הוגן, משמעותה שתמיד נהיה מאושרים? 

כיצד ניתן להימנע מחוסר שמחה מתמשך ומשתק נוכח אסונות?

דרכה של היהדות בהתמודדות עם אבדן ואבל עשויה להאיר את עינינו 
בשאלה האם, מדוע ועד כמה יש מקום לשמחה תוך כדי זמנים של צער, 

וכן מהן הפעולות שעשויות לסייע להחזיר את האבלים לאיזון רגשי.

שבוע 5

אי-שלמות אנושית

אבל  בהרבה.  קלה  הייתה  האושר  השגת  מושלמים,  היינו  אילו 
איננו מושלמים.

עוולות  ביצוע  של  בהקשר  התמידית  השמחה  רעיון  מתיישב  איך 
מוסריות? ומה לגבי פגמי האופי שלנו, המחשבות השליליות, החלטות 
טובות שלא עמדנו בהן, וכו'? האם כל אלו אמורים לערער את שמחת 

הנפש? ואם לא, במה זה שונה מאדישות?

שבוע 6

הדרך לחיים של משמעות

רמות  על  מצביעים  ורוחניות  אמונה  שמשמעות,  מראים  מחקרים 
גבוהות יותר של אושר.

ובאיזה הקשר  מדוע עשויה המשמעות להוסיף אושר בחיים? מדוע, 
עשויה אמונה דתית לתרום לתחושת שמחה?

אף שתשובות רבות וחשובות נתנו לשאלות הללו, אחד היסודות הוא 
טוב,  של  עצומות  עתודות  חשיפת  פירושה  היהדות  מסורת  שאימוץ 
כל  את  להעריך  ללמוד  ניתן  כיצד  רלוונטיות.  בלתי  היו  זאת  שלולא 

הטוב הזה?

האם ראוי להשתמש בדת כאמצעי לאושר? האמנם האושר הוא תכלית 
החיים? האם שאלת האושר היא בכלל סוגיה דתית?
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המלצות נבחרות

אני אסירת תודה לפרופסור פלקוביץ ולמכון רוהר ללימודי יהדות על 
שהעניקו לנו קורס חיוני וסולל דרך זה בנושא פסיכולוגיה חיובית. הוא 
שמחים,  חיים  לנהל  השואפים  כיחידים  עבורנו  רק  לא  תועלת  יביא 
קהילותינו  משפחותינו,  את  גם  יעצימו  לקחיו  ומאושרים;  יצירתיים 
חדשות  אסטרטגיות  ונלמד  שנוסיף  ככל  חיים,  אנו  בו  העולם  ואת 

להתמודדות בעתות לחץ.

PhD ,הארייט לרנר
 חיברה אחד עשר ספרים,

 ביניהם את הקלאסיקה
של הניו-יורק טיימס, 'ריקוד הכעס'.

החיובית  הפסיכולוגיה  ממצאי  את  ליישם  מוכנים  אנו  בו  היום  הגיע 
להשגת  ומרשים  מושכל  ניסיון  מהווה  האושר  מדעי  הרחב!  בעולם 

מטרה זו. הלוואי ואוכל להשתתף בעצמי בקורס זה!

PhD ,סוניה ליובומירסקי
 פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת קליפורניה, ריברסייד;

 מחברת ‘הדרך אל האושר’
ו’המיתוסים של האושר’

מדעי האושר מחבר בין מחקר מודרני בתחום הפסיכולוגיה החיובית 
לבין חכמה יהודית עתיקת יומין. שידוך זה בין תיאולוגיה למדע עשוי 

לחולל שינוי חיובי משמעותי הן אצל יחידים, והן בקרב קהילות.

PhD ,טל בן-שחר
פרופסור, המרכז הבינתחומי הרצליה; מרצה, מחלקה 

לפסיכולוגיה, אוניברסיטת הרווארד; שניים מחמשת ספריו 
שתורגמו לעברית הם ‘באושר ובאושר’, ו’אושר אפשרי’

חינוך ראוי לשמו צריך שיכלול יותר קורסים דוגמת זה, המתמודד עם 
שאלות יסודיות של מוסריות, שחשיבותן גדולה על מנת לחיות חיים 

מוצלחים ומודעים.

PhD ,אלן לנגר
 פרופסור לפסיכולוגיה, אוניברסיטת הרווארד;

 ,’Mindfulness‘ חיברה אחד עשר ספרים, ובכללם
’The Power of Possibility’ו


