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 מטרת השיעור
 

השיעור יעסוק בהתפתחות מבני המחשבה עליהם מבוססת התפיסה ההומניסטית העכשווית של 
מימוש עצמי ויבהיר את ייחודיותה ביחס לתפיסות התפתחות אישית אחרות, שורשיה העמוקים 

והמעשית. ננתח ונדון  בתרבות המערבית וחשיבותה עבורנו היום, ויחדד את משמעותה המושגית
לוש שבקטעים מטקסטים גדולים המשקפים את התפיסה ההומניסטית ואת מבני היסוד שלה ב

תקופות המרכזיות להתפתחות המושג: כתביו של אפלטון , תפיסתם של הרומנטיקונים 
באה לידי ביטוי בתפיסתם של מיל וניטשה, ותפיסות עכשוויות של  יאהמוקדמים בגרמניה כפי שה

. התלמידים ה העצמית(נוההכו תת של וויניקוט, או בתאוריול בתפיסשושג בפסיכולוגיה )למהמ
את  יציגויתבקשו להציג רפרטים בהם ינתחו קטעי טקסטים לאור שאלות מנחות שיוצגו בכיתה, 

אותן. השיעור דורש עניין רב בהבנת המושג "מימוש עצמי"  ובקריהתשובות העולות מהם, ו
 ות גבוהה לעיון וניתוח מעמיקים של הטקסטים.ושורשיו, ומחויב

 
 מבנה השיעור

 
 מטרות השיעור, המבנה, והדרישות שלו 1
 
דיון ראשוני: מה זה "מימוש עצמי"? מה זה "אושר"? מה הקשר ביניהם? מה החשיבות של  2

הערך של מימוש עצמי בתרבות המערבית? מדוע לא צריך להתרגש מהביקורת 
 מושג?הפוסטמודרניסטית על ה

 
 ",המדינה", "המשתה"אפלטון והצבת היסודות לערך המימוש העצמי )בדיאלוגים  3-6 
 ("פידרוס"ו
 
פלטוניזם והנצרות, מרד ההשכלה בתפיסה הנוצרית -התנוונות הקונספט האפלטוני: הניאו 7

 ורת עליוקיבוהיווצרות אידיאל האגואיסט הנאור, וה
 
 גתהוטיקה המודרנית: רוסו נתיה של תפיסת המימוש העצמי ברומואב 8
 

)על החרות פרק ג(  ביטוי התפיסה הרומנטית אצל רילקה )מכתבים למשורר צעיר( מיל 9-11
 שונים(.אשני הסעיפים הר - שופנהאור כמחנך) וניטשה

 
 ביטויים עכשוויים של תפיסת המימוש העצמי: דיונים לפי בחירת המשתתפים בשיעור 12-13

 
 חובות התלמידים

 
  לקרוא את הטקסטים הרלבנטיים לכל מפגש )ברוב המקרים לאור השאלות המנחות( ולהיות

 .מוכנים לדיון
  :או להגיש בכתב , יםטסמאחד הטק ןעוידקות( באופן ביקורתי ט 10-להציג בכיתה )כרפרט

מהציון )הצגה בכיתה  10% –עמודים( תגובה ביקורתית לאחת הטענות שיעלו בדיונים  2-)כ
 נקודות(. 3וס של מזכה בבונ



 תייחס לנושא השיעור )יש לקבל אישור לנושא מהמרצה בסוף על העבודה לה :עבודת סיום
 מהציון. 90% –השנה( 
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