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אושר הוא מושג חמקמק .תרבויות המערב
והמזרח קשרו אותו לחיים טובים ,להערכה עצמית,
לערכים ,להנאה מחיי משפתה ,לשביעות רצון מהישגים
ומפעילות ,לטיפוק מהישגים של בני משפחה ,וגם
לשלוות נפש ואיזון בין רצונות וסיפוקם .אפיקורוס
והסטואיקנים טענו שהאושר לא נובע מסיפוק רצונות
אלא מריסונם .אריסטו יצק באושר ממד איכוחי
כשהבחין בין אושר ׳נמוך׳ ל׳גבוה' ,וסבר כי אדם משכיל
ומעודן רגשות עשוי לחוות אושר שמובנו ׳חיים טובים׳.
התפיסה הרומנטית זיהתה אושר עם חיים פשוטים
בטבע והמציאה את ארקדיה  -ארץ הרועים המאושרים,
שמבלים זמנם בנגינת חלילים והאזנה לזמרת ציפורים,
רגליהם טובעות בתפוחים ואגסים .החברה המערבית
המודרנית ממקדת את עניינה בצמיחה כלכלית כמדד
מרכזי לאושר ,אף שגם בה מתגלות כמיהות לאושר אחר,
לא מטריאלי ,לא מערבי.
מהו אושר? יש בו ממד חומרי .הוא קשור לכמות
הטובין ,ה ־  ,goodsשאדם מצליח להשיג לעצמו,
כשבמונח זה כלולים לא רק סתורות ושירותים אלא גם
זכויות ,חירויות וכוח פוליסי .יש בו גם ממד סובייקטיבי,
תחושות ועמדות שמעצבות את תחושת האושר האישי.
האם אדם המפיק עונג חושי מסמי הזיה או מאורגיה
מתמשכת הוא אדם מאושר? ומה על אדם השרוי
באקסטזה דתית? לפחות בתרבות המערבית אין בכך די.
גם ההפך אינו נכון .אדם שחווה כאב פיסי או נפשי אינו
בהכרח לא מאושר .חשבו על גבר ואישה מאוהבים,
שחווים אושר אך גם ייסורי געגועים .האם הם
אומללים? ומה על אדם העוסק בספורט אתגרי ,מאמץ

את שריריו ואת כוח רצונו במסע מצוקים או בשיט
מפלים ,ואפילו סובל כאבים ופציעות? זכרו נא את הבן
שהזר מקורס צלילה אתגרי בשייטת כשהוא מרתף מרוב
אושר לפני שהתפנה לטפל ביבלות ,את הבת שחזרה
מתתרות שיט בידיים פצועות ועיניים נוצצות .זה כאב?
בתפיסה הכלכלית יאושר׳ הוא מושג מרכזי ותכלית
הפעילות האנושית .ג׳רמי בנתהם והכלכלנים התועלתנים
המוקדמים הגדירו יאושר׳ כעונג והיעדר כאב .תועלתנים
מאוחרים ,ובראשם ג׳ון ססיוארט מיל ,הכניסו ממד שק
איכות להגדרת האושר .תרומתם ה ע י ק ר י ת ש ל
התועלתנים היה מושג המקסימיזציה של האושר ,והצורך
לשקול את האושר שפעולה מסוימת תסב לחלק מן
האנשים לעומת הכאב שהיא תסב לאחרים .בסוף המאה
ה־ (1894) 19ניסח הכלכלן והוגה הדעות האיטלקי
וילפרדו פרסו' את התנאים למצב של אושר אופטימלי,
שבו לא ניתן להגדיל את אושרו של האחד מבלי לפגוע
באושר של האחר .כחמישים שנה אחר כך ניסח קנח
ארוא את המודל המתמטי ל״פרטו אופטימום״ ,לפיהם
בהתקיים ארבע ׳הנחות סטנדרטיות׳ שוק חופשי מושלם
ישיג את האושר המקסימלי האפשרי במסגרת מגבלת
המשאבים .המודל ש ל ארוא הוכיח את ט ע נ ת ו
האינטואיטיבית של אדם סמית בספרו"עושר העמים״,
לפיה פ ע ו ל ת ״היד הנעלמה״ תביא לכך ש פ ע ו ל ת ם
האנוכית של הפרטים תגדיל את האושר ש ל החברה.
הכלכלנים משתמשים במונחים תועלת ) (utilityאו
רווחה ) (welfareכמילים נרדפות לאושר .תכליתה של
הפעילות הכלכלית היא למקסם רווחה חברתיח ,שהיא
סכום התועלות או סכום האושר האישי של הפרטים
לפי השקפה זו ,יעילות כלכלית תביא למקסימום אושר
הדרישה שהממשלה תניח לשוק החופשי להחליט כמה
פיצות לאפות וכמה חולצות סגולות לתפור ,איזה מחיר
לקבוע ולמי למכור ,מעוגנת בטענה שבתנאים מסוימים
השוק הפרטי יפעל ביעילות וימקסם אושר .גם התכונה
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האנושית של אלטרואיזם ,האושר שאדם מפיק מכך
שהזולת נהנה ,נכנסת למסגרת ש ל מודל כלכלי,
באמצעותו מסבירים מדוע אנשים מוכנים לממן חינוך
ובריאות של אחרים ,ומדוע ממשלות מנהיגות חינוך
חינם ומסבסדות פעילות תרבות ומדע .השיקול הכלכלי
העומד מאחורי החלטה של הממשלה להשאיר חלק
מהפעילות הכלכלית לשוק הפרטי ולהתערב בחלק
מפעילות זו הוא מקסימיזציה של אושר הפרטים .כמובן
שלממשלות יש גם שיקולים פוליטיים ,שבעטיים הן
פועלות באופן הפוגע באושר הכללי .לעתים קרובות
ממשלה שנוקטת צעדים הפוגעים באושרנו משיקולים
פוליטיים ,מסתתרת מאחורי טיעונים כלכליים מופרכים
ומוציאה לכלכלה שם רע.
מה ע ש ת ה הקדמה הטכנולוגית לאושר? האם
ההתפתחות המדעית קידמה את האושר? העולם המערבי
נמצא בעיצומה של צמיחה כלכלית וחדשנות טכנולוגית
תוססת .קשה לבטל את התרומה שחרמו לאושר הגידול
בשפע החומרי ,שיפור הבריאות והארכת תוחלת חיים.
עם זאת ,הקדמה הביאה גם לגידול ביכולת ההרס,
מאמצעי מלחמה דרך תאונות דרכים ופגיעה באיכות
הסביבה ועד הגדלה פערים .הגלובליזציה הוסיפה ממד
חדש של פגיעה באושר ,משום שהיא משאירה רבים
בחחושח אבדן שליטה על חייהם ,מעמיקה פערים בין
מדינות ובתוך מדינות ,בין מי שמיטיב להסתגל לשינויים
הטכנולוגיים לבין מי שנשאר מאחור.
הכלכלנים משחמשים בצמיחת החוצר המקומי לנפש
כמדד לגידול באושר .התוצר המקומי כולל רק מוצרים
ושירותים שעוברים דרך השוק ,ומעצם הגדרתו נובעת
חולשתו כמדד לרווחה ולאושר .התוצר כולל אמצעי
לחימה ,סרטים פורנוגרפיים וסיגריות ,אך לא את הסיפוק
מבריאות טובה ומחינוך איכותי ,ולא את חדוות הבילוי
עם משפחה וחברים .התוצר הלאומי אינו מצטמצם בשל
נזקי זיהום אוויר ,תאונות דרכים ופשיעה ,אך גדל
בעקבות שיקום נזקים אלו .תיקון דירות שנפגעו במטח
קטיושות בקריית שמונה ,טיפול בנפגעי תאונת דרכים,
בניית אגף נוסף בבית סוהר והעסקת שוטרים נוספים
בגלל עלייה בפשיעה מגדילים את התוצר הלאומי .כאשר
הנזקים האקולוגיים והחברתיים גדלים והמצב הביטחוני
מחמיר ,נדרש תלק גדול יותר מהתוצר כדי לחקן נזקים
ולהתגונן מפני האיומים ,וצמיתת התוצר לא מבטאת
גידול באושר .שימוש בתוצר כמדד לאושר מחמיץ
היבטים באיכות חיים ,כמו הזמן המוקדש לעבודה לעומת

פנאי ,איכות האוויר והמים ,רמת הפשיעה ותוחלת חיים,
וכן מושג חמקמק כמו חדוות חיים וחחושת משמעות
החיים.
אושר הוא לא רק הנאה או חחושה מענגת ,לא רק
קנייני רכוש ,השכלה ובריאות .האם אנשים שמימשו
את רצונותיהם ,שהשיגו מה ששאפו אליו בשוק או בקלפי
הם מאושרים יותר מאלו שלא השיגו את מבוקשם?
כאמור ,אפיקורוס והסטואיקנים טענו שהאושר נובע
לא מסיפוק רצונות אלא מריסונם ,משלוות נפש
שמתבטאת בוויתור על המרוץ להישגים .אבל לא חייבים
לאמץ השקפת עולם זו כדי להסכים שאושר אינו רק
השגת מטרות .האדם המערבי המודרני הוא שאפתן.
קשה לרצותו .הכלכלה המודרנית יוצרת צרכים וממציאה
חדשים ,רוחשת אי שקט וחוטר מנוחה ,יוצרת ציפיות,
ומכתיבה אורח חיים והלך נפש .מי שמתעלם מהם נחשב
׳מפסידן׳ .האושר מוכתב מבחוץ ,לא רק על ידי השכנים
והחברים אלא גם על ידי הטלוויזיה .האושר הופך צרכני,
ומי שקובע אח הכללים הם מעצבי אפנה ,יצרנים,
יבואנים ,קבלנים ,סוכני נסיעות ומפיקי פסטיגלים.
האושר נטש את הקתדרלה והשתקע בקניון.
למי מגיע אושר? במדינת הלאום הישנה היה ברור
האושר של מי נחשב ושל מי לא .הגבולות היו מוגדרים.
מדינת הרווחה החדשה נדרשת להתמודד עם שאלות
כמו האם מהגרי עבודה זכאים להחחלק באושר? שאלה
אתרת שעלחה לאחרונה היא האושר של הדורות הבאים,
וכנסת ישראל הזדרזה למנות נציב על משמר זכויותיהם.
שאלה נוספת היא מה כלול באושר? האם הדרישה לאושר
מתמצית בדרישה להטבות כספיות ולנגישות לשירותים
חברתיים ,או שהיא כוללת דרישה להכרה ולכבוד? מדינת
הרוותה ההדשה עוסקת ב׳חלוקה מחדש של הכרה׳,
ונדרשת לחלק מחדש לא רק הכנסות והון ,אלא גם
מידע ,הכרה ,כבוד אישי ,כיבוד תרבותי ,הזדמנויות
למימוש אישי ולאושר .דרישה זו סוגרת מעגל ,ומחזירה
אותנו מההגדרה המצמצמת המודרנית לאושר לגישה
הקלסית הרחבה שלו ,האריסטוטלית ,שרואה אושר
כחיים טובים.
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