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 "חטיפה רגשית" בכיתה: תגובות אלימות של 
מורים במצבי לחץ ומצוקה 

אליעזר יריב ומיה גולדברג12

תקציר
ובין השאר נדרשים המורים להתמודד עם  סביבת עבודתם של המורים רוויית לחצים, 
התנהגות מפריעה של תלמידים ודרישות הורים. למרות הכשרתם וניסיונם הרב, ועל אף 
הנחיות ונורמות שאוסרות על פגיעה בתלמידיהם, יש מורים שמתקשים להתמודד עם 
התנהגויות מתריסות. מחקר זה מדווח על ממצא לא צפוי של תיעוד אירועים של אובדן 
והטחת  )איומים  ורגשית  ודחיפות(  )צרחות  התנהגותית   – בתלמידים  ופגיעה  שליטה 
עלבונות( – כפי שדיווחו המורים הפוגעים עצמם. מראיונות שערכנו עם 64 מורים התברר, 
שרובם המכריע הצליחו לעמוד באתגר ולהגיב באיפוק למצבי לחץ ומצוקה שהתרחשו 
בכיתה, אבל תגובתם של חמישה מורים הייתה מיידית ואלימה. ניתוח תוכן של אותם 
אירועים העלה שהם זהים במאפיינים שלהם לתסמונת המכונה "חטיפה רגשית" )גולמן, 
1997(: )א( כל המורים תפסו את ההתרחשות כאיום קיצוני על סמכותם המקצועית ועל 
שלומם ושלוותם הנפשית; )ב( התנהגותם התאפיינה באובדן שליטה פתאומי ובפגיעה 
זעם  של  רגשי  למצב  שנלוות  פיזיולוגיות  תגובות  חוו  כולם  )ג(  בתלמידים;  מידתית  לא 
עוצמתי, שהתמתן עם תום האירוע; )ד( ההתעשתות הובילה להכרה בחומרת ההתנהגות 
ולחוצה,  סואנת  סביבה  כיצד  ממחיש  הניתוח  ואשמה.  חרטה  בושה,  של  ובתחושות 
בצירוף הפרובוקציה של התלמיד או ההורה, תרמו להתפרצות של המורה. הדיון עוסק 
במשמעות האירועים ובדרכים לצמצם את התרחשותם ואת השפעתם על כל הסובבים.

סקירת ספרות
חטיפה רגשית

חוב  להסדיר  כדי  שבע  בבאר  הפועלים  בנק  לסניף  אלון  איתמר  נכנס  ה-20.5.2013  בבוקר 
של 6,000 שקל שהצטבר בחשבונו. לאחר שיחה עם כמה פקידים, שלא הניבה דבר, הוא שב 
לביתו. כעבור כמה שעות חזר לבנק עם אקדח שהחזיק ברשיון. הוא המתין כחצי שעה, התקבל 
לשיחה עם סגן מנהל הבנק, ומשזה סירב לבקשותיו, ירה בו ובכמה אנשים שהיו לידו. מיד אחר 
כך לקח בת ערובה והסתגר איתה בשירותים. השוטרים שהגיעו למקום ניהלו קרב יריות עימו, 
ולאחר שעה וחצי שחרר אלון את בת הערובה וירה בעצמו )קובוביץ, חובל, יגנה וכהן, 2013(. 

את  תיאר  בסניף  האבטחה  מצלמות  על  שהתבסס  המשטרה  של  החקירה  דוח 
השתלשלות האירועים ואת השניות המעטות שבהן הרוצח, שעד אז התנהגותו הייתה 

12  המחברים מודים לסטלה שרון, פלורית בלסון, עידית כהן, נורית שדה, מירי אוחנה, מיכל ארבע ואורלי 
עינב-רויכמן על תרומתן לאיסוף הנתונים. המחברים שמרו על הכללים האתיים הנוגעים למשתתפים. 
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הוא  בצבא  כקצין  בשנותיו  שרכש  עילאית  במיומנות  בקורבנותיו.  ירה  ונשלטת,  רגועה 
הרג ארבעה אנשים ומיד אחר כך נרגע. משום כך, לדברי חוקרי המשטרה, הוא לא ירה 
בבת הערובה לפני שהחליט להתאבד. לאירוע הרצחני קדם מצב לחץ מתמשך שעיקרו 
מצוקה כלכלית, שעוררה בו כעס והתמרמרות עמוקים כלפי המערכת הבנקאית שמנעה 
ממנו להתנהל בחופשיות עקב חוב כספי. המצלמות בבנק לא קלטו את השיחה עם סגן 

המנהל ואת הדברים שאמר ושכנראה הובילו לאסון.  

אירועים שמציתים תגובות רגשיות קיצוניות, אמנם פחות דרמטיים, מתרחשים גם 
נהג שחסם אותנו בחניה, כעס על אדם שעקף בתור  בחיי היום-יום. סכסוך אלים עם 
 )1997( גולמן  זעם שמתעורר בעת מריבה משפחתית משקפים התרחשות שדניאל  או 
כינה "חטיפת האמיגדלה" )Amigdala hijack(.13 מדובר באירוע נדיר למדי שבו אדם 
לחלקים  גורמת  האיום  תפיסת  חייו.  על  קיצוני  כאיום  שנתפסת  לסיטואציה  נחשף 
הפרימיטיביים במוח להשתלט על אזורים קורטיקליים. באותם רגעים המרכז הלימבי 
במוח מכריז על מצב חירום ומגייס את כל שאר המוח לסדר היום הדחוף שלו. ה"חטיפה" 
מתרחשת בתוך שבריר שנייה ומעוררת תגובה מהירה ובלתי נשלטת האופיינית לשעת 
ומחליט  אירע  לפני שהמוח החושב תופס במלואו מה  רגעים מכריעים  זאת  כל  סכנה, 
אם זוהי התגובה הנכונה )איתמר אלון חדל לירות אחרי שלוש שניות וחצי(. רק בחלוף  
האירוע מתבררים הנזקים. קליפת המוח )הקורטקס( שבה לשלוט על ההתנהגות, ואז 
מתברר לאדם כיצד "נחטף" רגשית ומה היו ההשלכות החמורות של המקרה עליו ועל 
אלה שנפגעו ממנו. בשלב הזה מתעוררות תחושות אשמה ומופיע גינוי עצמי והשפעתם 

אינה נמחקת זמן רב לאחר תום האירוע. מכאן נבעה החלטתו של הרוצח להתאבד. 

 Ledoux, 1986,( את המושג "חטיפה רגשית" ביסס גולמן על מחקריו של ג'וזף לדו
1992( שאיתר את המסלולים העצביים שמאפשרים תופעה זו. לדו מצא שאותות חושיים 
יחידה,  נודדים תחילה אל הרמה )תלמוס( ומשם, דרך סינפסה  ובאוזן  שנקלטים בעין 
סיעוף  הנאו-קורטקס.  אל  מנותב  הרמה  מן  שני  איתות  האמיגדלה.  השקד,  גרעין  אל 
זה מאפשר לאמיגדלה להתחיל להגיב עוד לפני שהמוח החושב תופס את המצב ויוזם 
תגובה יותר משוכללת שמתאימה לאירוע. פעולות שגויות אלה מבוססות על תחושות 
ראשוניות המקדימות את המחשבות והמכונות רגש קדם-קוגניטיבי. הן מתבצעות על 
בסיס אותות עצביים וחלקיים של מידע חושי שטרם מוינו בצורה מלאה ולא עברו תהליך 
של אינטגרציה. זהו מידע חושי הרחוק מלהיות ודאי ומלא, והוא נעדר ראיות מספקות או 

13  המונחים במאמר זה תואמים את אלה שמופיעים בגרסה העברית של ספרו של גולמן. הביטוי "חטיפת 
האמיגָדלה" תורגם שם כ"חטיפה רגשית", ניסוח פשוט ובהיר יותר של התופעה. amygdala היא אזור 
רגשי במוח, דמוי שקד, והיא נקראת בעברית גרעין השקד. במאמר זה תשמש המילה אמיגדלה או 

שקד. 
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אישור סופי לפעולה. אם האמיגדלה מוצאת בהיפוקמפוס שחזור תואם לאירוע חירום 
דומה שהתרחש בעבר, כזה שמחייב תגובה של בריחה, תקיפה או קפיאה )למשל הורה 
 hypothalamic pituitary adrenal שמרים יד להכות( היא מגייסת את הגוף באמצעות
האמיגדלה  במקביל,  להתמודדות.  הגוף  את  שמכין  וקורטיזול  אדרנלין  שמשחררת 
כדי  ופועלת  ולהתערב,  להגיב  יכולתו  כלומר מבטלת את  "חוטפת" את המוח החושב, 
להתמודד עם האיום, לרוב בצורה לא הגיונית ואלימה. תגובה זו נמשכת כמה עשיריות 
שנייה, עד שקליפת המוח מתעשתת. לעומת זאת, אם האמיגדלה לא זיהתה כל איתות 
תואם של מצב חירום, היא פועלת בהתאם להנחיות של הניאוקורטקס, שאוסף מידע 
וראיות, מעבד אותם אינטגרטיבית ושוקל את אפשרויות הפעולה )גולמן, 1997; מתאני 
למערכות  איתותים  המוח  קליפת  משגרת  העיבוד  תהליך  בתום   .)2003 ומקארתי, 
השונות ומורה להן כיצד לפעול. המעבר בין התחנות השונות הוא חלק מתהליך העיבוד 
התבוני, הגם שהוא מתבצע במהירות בזמן סכנה או בשעת חירום. התנודות הרגשיות 
הקיצוניות שמלוות גם בתגובות גופניות עזות )כגון דופק מהיר, נשימה שטוחה ומהירה( 
עלולות להשפיע על החשיבה ולשבש אותה )Isen, 2010(. תופעה זו עשויה להתרחש גם 
בהקשרים חיוביים, למשל תגובת צחוק פרוע להתרחשות משעשעת או כתגובה לאירוע 

לא צפוי. 

ההמשגה של החטיפה הרגשית צפה באקראי עת בדקנו כיצד מורים מתמודדים עם 
ציינו שלמרות הנסיבות הקשות  רוב המורים  בכיתה.  חוו  מצבי מצוקה קיצוניים שהם 
הם שמרו על קור רוחם ועשו כמיטב יכולתם כדי לנהל את השיעור עד תומו. עם זאת, 
ובאלימות כלפי התלמיד המפריע. אף שגולמן  חמישה מורים התוודו שהגיבו בפראות 
ניתן לחלץ את אלה שמתאימים לחמשת המקרים: א.  לא פירט את מאפייני התופעה, 
ב. תגובה בוטה,  התרחשות שהמורה תופס כאיום קיצוני על מעמדו וסמכותו בכיתה; 
ג. עוררות גופנית שמאפיינת היערכות למצב חירום )כגון דופק  מהירה ובלתי נשלטת; 
מהיר, יובש בפה(; )ד( התעשתות לאחר האירוע והכרה בכך שהתגובה הייתה שגויה ולא 
את  שבדקו  מחקרים  כשחיפשנו  ובושה.  אשמה  של  לרגשות  שמובילה  הבנה  מידתית, 
התופעה, התברר שבמאגרי המידע אקדמיים אין זכר לכך, זולת כמה מאמרים עיוניים, 

 .)Khan, 2013( לרוב כאלה שקושרים את החטיפה לאינטליגנציה הרגשית

מדוע טרם נחקרה תופעה כה קיצונית? אולי משום שה"חטיפה" כה נדירה ורגעית 
ובמחקרים  בתאוריות  נדונה  כבר  שהיא  משום  אולי  אותה;  ולתאר  לאתר  שקשה 
הספרות  סקירת  וטמפרמנט.  רגשי  ויסות  כגון  ברגשות,  שעוסקים  אחרים  אמפיריים 
העצמית  שליטתם  את  במבחן  מעמידה  שלעיתים  הסואנת  הכיתתית  בסביבה  נפתחת 

של המורים, ובהמשך נבחן תאוריות רלוונטיות העשויות לסייע בהבנת התופעה. 
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הכיתה כסביבה סואנת
מרבית שיטות ניהול הכיתה של המורים מקצועיות וענייניות, אבל יש גם אחרות. חינוך 
לתעד  ממעטים  אבל  חדשה,  תופעה  אינם  אמנם  מורים  של  תוקפניות  ותגובות  קשוח 
ולחקור זאת. לדוגמה, נמצא שבבתי ספר באוסטרליה, כ-40% מהמורים נוהגים לעיתים 
גם   .)Lewis, 2006( סרקסטיות  הערות  מעירים  וחמישית  בכיתותיהם  לשאוג  קרובות 
מהתלמידים  רבע  למדי:  שכיחות  מורים  שפגיעות  כמותיים  במחקרים  נמצא  בישראל 
 Benbenishty, Zeira, & Astor,( דווחו על פגיעות מילוליות וכ-7% על פגיעות גופניות
שמורה  מקרה  על  לספר  איכותני  במחקר  התבקשו  כשתלמידים  זאת,  לעומת   .)2002
פגע בהם, התברר שזו התרחשות נדירה למדי, שלרוב קוֵרית באקלים הפומבי של חדר 
הכיתה, בדרך כלל בתגובה למעשה מפריע של התלמיד עצמו )יריב, 2012(. התברר שעצם 
ההפרעה, שהתלמיד כלל לא היה מודע למידת חומרתה, דרבנה את המורה "ללמד את 
התכונן  שלא  המופתע,  התלמיד  ופוגעת.  אישית  חריפה,  בשפה  ולהגיב  לקח"  התלמיד 
לתגובה החריפה, נפגע מאוד. עוד התברר שבחצי מהמקרים תלמידים ציינו שיחסיהם 
היחסים  את  הרסה  שהתקרית  אמרו  כולם  אבל  טובים,  היו  האירוע  לפני  המורה  עם 

לחודשים ולשנים. 

התרחשויות קיצוניות ואלימות יותר בכיתה טרם נחקרו, וניתן ללמוד עליהן בעיקר 
או  ברגלו,14  אותו  והכה   11 בן  לתלמיד  שסטר  מורה  למשל,  העיתונאית.  מהכרוניקה 
מקרה שבו מורה אחז בכתפי התלמיד, סטר לו, הפילו על הרצפה, והורה לו לזחול ולבקש 
איים  אז  ב-2009,  דווח  במיוחד  קיצוני  אירוע  השיעור.15  למהלך  ההפרעה  על  סליחה 
נשמעו  שלא  בטענה  שנתי,  טיול  במהלך  מוגבלויות  בעלי  תלמידים  על  באקדחו  מורה 
להנחיותיו.16 במקרה אחר, מורה סטר לתלמיד מבית ספר תיכון אחר שהשתתף באירוע 

של הקרנת סרט. וכך מצוטט המורה בתגובתו )העיר, 30.10.03(: 

צריך לשלוט בעצמי. עשיתי מעשה שלא  והייתי  היה חמור  יודע שמה שעשיתי  אני 
ייעשה. כמה תלמידים מתיכון ה' שנכחו באולם גרמו למהומה רבה במהלך ההקרנה 

־של הסרט, עד כדי מצב שבו היה בלתי אפשרי לצפות בו, ובראשם עמד אותו תל
מיד שצעק והפריע. מפני שהמורות מעירוני ה' היו רחוקות מהמתרחש, ניגשתי אל 
התלמיד, קצת בכעס, אני מודה, וביקשתי ממנו שיפסיק להתפרע, ואמרתי לו שאם 
הסרט אינו מעניין אותו הוא מוזמן לקום וללכת. הוא הסתכל עליי ונגע בי בצורה של 
"תעוף ממני", גם צחק צחוק זדוני ומרושע ושאל, "נו, מה תעשה לי?". הרגשתי מבוזה 
ומושפל. זו התגובה האחרונה שציפיתי לה מתלמיד. איבדתי שליטה וסטרתי לו, אבל 

לא בחוזקה. איני גאה בזה. הרגשתי, ואני עדיין מרגיש, רע מאוד עם מה שקרה. 

Ynet  14, מבזקי חדשות, 09.05.06
Law guide  15, פורסם ב- 10.12.07

10.06.09 ,Walla news  16
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בנסיבות של התארגנות התלמידים לצפייה בסרט והקושי של המורים להושיב אותם, 
התעצם  כעסו  כבודו.  ועל  סמכותו  על  איום  המורה  חש  שבו  נקודתי,  אירוע  התרחש 
התלמיד  של  הפרובוקציה  לנוכח  אותו.  למשמע  יכולתו  חוסר  ועל  הסורר  התלמיד  על 
ותחושות התסכול ואובדן השליטה צצה אותה תגובה אימפולסיבית. מדברי המורה ניכר 
שתחושות חרטה, בושה ואשמה מלוות אותו עד היום. כדי להבין לעומק את המקרה 

נתבונן בשני תנאים שהובילו להתרחשות החטיפה הרגשית. 

לעיתים  רב-ממדית,  מאוד,  מורכבת  הכיתתית  הסביבה  אקולוגית,  מבט  מנקודת 
פעם  ולא  אינטנסיבי,  בקצב  במקביל,  רבים  אירועים  מתרחשים  השיעור  בעת  סוערת. 
ללא התרעה מוקדמת )Doyle, 2006(. חלק ניכר מהתרחשויות אלה מפריעות למורה 
לנהל את השיעור. לעיתים קרובות המורה פועל בסביבה מאתגרת במיוחד, למשל "כיתה 
בין  שהיחסים  או  רגשיים,  וקשיים  קשב  הפרעות  עם  תלמידים  בה  שמשולבים  קשה" 
התלמידים בה הם יחסי כוחנות ותחרותיות. המורכבות והעומס יוצרים לחץ על מורים 
רבים )Geving, 2007(, ואלה מתקשים לתת מענה הולם לתלמידים ולעמוד בדרישות 
המערכת. לכך יש להוסיף את הפומביות של ההתרחשויות בכיתה. כשמתרחשת הפרעה 
למהלך השיעור, כשתלמידים מתחצפים למורה לעיני חבריהם, הדבר מעמיד את המורה 
במבחן )Friedman, 2006(. וכך, כשכמה עשרות תלמידים מתבוננים במעשיו, על המורה 
לשקול כיצד להגיב כך שישמור על כבודו ועל כבודם של התלמידים וגם להמשיך לנהל 
את השיעור. מורים רבים אינם עומדים בלחץ הזה ומגיבים בצעקות ובענישה, לעיתים 

בעוצמה שמפתיעה את התלמידים ואפילו את המורים עצמם. 

מקורות אפשריים לתופעה
אף שהתנסות באיבוד עשתונות שמלווה בזעם קיצוני נדירה למדי, היא כה עוצמתית, 
במדרון:  דוהר  רכב  של  חוויה  מתארים  אנשים  רב.  זמן  אחרי  גם  אותה  שוכחים  שלא 
בעיניים"  ראיתי  "לא  לראש",  הדם  לי  "עלה  מדעתי",  "יצאתי  הבלמים",  את  "איבדתי 
"קפץ לי הפיוז", "חטפתי ג'ננה". גולמן מציין ש"חטיפות" כאלה אינן בשום אופן תקריות 
נוראות מבודדות, המוליכות למעשי פשע ברוטליים כמו מעשה הרצח של איתמר אלון. 
בצורה פחות קטסטרופלית – אם כי לא בהכרח פחות אינטנסיבית – הן פוקדות אותנו 

בתדירות לא מבוטלת. ניתן לבחון את התופעה הזאת מכמה זוויות תאורטיות. 

התפתחות המנגנון הרגשי. מנקודת מבטם של פסיכולוגים אבולוציוניים, הארכיטקטורה 
לאורך  התמחתה  מהן  אחת  שכל  רבות,  "תוכניות"  כוללת  אדם  בני  של  המנטלית 
פנים,  זיהוי  למשל,  ספציפיים.  ואתגרים  לצרכים  מענה  במתן  האנושי  המין  התפתחות 
 .)Tooby & Cosmides, 2010; Pinker, 1997( טיפול הורי בילד והתמודדות עם טורפים
לשרת  כדי  ספציפיים  לרמזים  ובתגובה  שונות  בנסיבות  מופעלת  מהתוכניות  אחת  כל 
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מטרת מסוימת. עם זאת, ריבוי התוכניות האלה יוצר בעיית הסתגלות חמורה. למשל, 
ששתיהן  מצב  מאריה.  לברוח  כדי  שנחוצה  מזו  הפוכה  תוכנית  נחוצה  תינוק  להנקת 
ביניהן,  שתתאם  מערכת-על  ונחוצה  נסבל,  בלתי  הוא  אחת  ובעונה  בעת  מופעלות 
שתדאג לכבות תוכנית אחת בעוד האחרת מופעלת. כמו כן, על המערכת הזאת לדרג 
עדיפויות שמותאמות לאתגרים הניצבים בפני האדם באותה עת, למשל הגנה על תינוק 
מפני האריה קודמת להאכלתו ולחיבוקו. תזמור כזה מחייב חישוב מתמיד של נסיבות 
ו"מרושל",  זמני  הוא  החישוב  כך,  משום  אי-ודאות.  של  דינמיים  בתנאים  שמתרחשות 
מצבים  בעקבות  שהתפתחו  לרגשות  גם  נוגע  והתזמון  התיאום  גולמן.  של  כהגדרתו 
האנושי.  המין  התפתחות  במהלך  פעמים  אין-ספור  חוו  אדם  שבני  וקבוצתיים  אישיים 
מחלה  )דיכאון(,  חברתי  מעמד  אובדן  )התאהבות(,  זוג  בן/בת  עם  קשר  יצירת  למשל 
של קרוב משפחה )דאגה( או מותו )אבל(, קנאה בעקבות בגידה בבן/בת הזוג, ועוד. כל 
רגש מאופיין בתחושות, במצבי עוררות פיזיולוגית וגם בהכוונה לפעולה )לזרוס ולזרוס, 
2001(. התעוררות של רגש ספציפי מתוזמרת עם הפעלתן של תוכניות אחרות שנועדו 
התזמור  בריחה(.  בעת  חירום  לשעת  גופנית  היערכות  )כגון  תואמות  התנהגויות  לגייס 
הזה נעשה בין היתר באמצעות ויסות – הגברה או החלשה – של עוצמת רגשות חיוביים 
ושליליים. מה קורה כשמערך מנטלי שנוצר לפני אלפי שנים מתנגש באיסורים עדכניים, 
למשל כשמורה חווה חטיפה רגשית ומכה תלמיד. האם מורים, שאמונים על יחס חומל 

כלפי הילדים שנמצאים תחת חסותם, אכן מאבדים כך שליטה? 

ויסות  בכעסים?  בשליטה  קושי  על  מצביעה  חטיפה  של  התרחשות  האם  רגשי.  ויסות 
כעס,  כגון  שליליים,  רגשות  של  והתנהגותיים  נתפסים  ביטויים  בהפחתת  כרוך  רגשי 
בהסתגלות  גם  חיוני  תפקיד  יש  לוויסות  הטמפרמנט,  כמו   .)Gross, 2010( ועצב  פחד 
חברתית ובשמירה על יחסים בין-אישיים תקינים )Bates et al. 2010(. עצבנות והתקף 
מדובר  המעצר.  תא  אל  להוביל  ואפילו  ממושכת  יחסים  במערכת  לחבל  עלולים  זעם 
בתהליכים מנטליים ופיזיולוגיים מורכבים, תלויי הקשר ואישיות. היכולת לווסת רגשות 
נקבעת על פי המטרות שאנשים מציבים לקראת אירוע )כגון החלטה להשיג את היעד 
מסעירות  התרחשויות  עם  בהתמודדות  משקיעים  שהם  והמאמצים  מחיר"(  "בכל 
גם לעמדות הנוגעות למהות הרגשות תפקיד חשוב. נמצא למשל שאנשים  ומלחיצות. 
מאשר  קשים  מצבים  עם  יעילות  ביתר  מתמודדים  גמישה  כתופעה  רגשות  שתופסים 
 Tamir et( לשינוי  ניתנת  שאינה  יציבה  תופעה  כאל  לרגשותיהם  שמתייחסים  אנשים 
al. 2007(. גרוס ותומפסון זיהו ארבעה שלבים בהתהוות רגשות ובביטויָים, שבכל אחד 
מהן מופעלת אסטרטגיה שונה )בשלב הראשון מופעלת אחת משתיים( שנועדה לווסת 
רגשות )Gross & Thompson, 2007(. בשלב הראשון )אסטרטגיה א וב( אפשר לעצב 
)אסטרטגיה  השני  השלב  )התעלמות(.  אותה  לשנות  או  נמצאים  בה  הסיטואציה  את 
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ג( כרוך בפיזור תשומת לב כך שההתרחשות נתפסת כפחות מסעירה. בשלב השלישי 
ואת  חשיבותה  את  שמעמעם  באופן  נעשית  הסיטואציה  הערכת  ד(  )אסטרטגיה 
מורכבותה. גם אם כל אלה לא הועילו, עדיין ניתן בשלב הרביעי והאחרון )אסטרטגיה ה( 

לשנות את דפוס התגובה )התרחקות, שימוש בהומור, הצעת פשרה(. 

אירועים של חטיפה רגשית מצביעים על כישלון השימוש באסטרטגיות האלה ונחוץ 
מחקר יותר מעמיק כיצד צירוף של נסיבות מתגבר על כל המנגנונים שנועדו לשמור על 

שלוות נפש ולהגן על מערכות יחסים. 

ב"כפתורים   )2010( אייל  ניצה  דנה  פסיכולוגיות"  "תמונות  בספרה  יחסים.  מערכות 
הפסיכולוגיים", אותן נקודות רגישות ופגיעות שכל לחיצה עליהם מעוררת תגובה נסערת. 
אחרים  ובזמן  במקום  האדם,  של  בעברו  נקבע  לתגובה  הכפתור  בין  החיבור  לטענתה, 
מההתרחשות בהווה, הגוררים אותו ממצב למצב ומתקופת חיים אחת לאחרת. פעמים 
רבות קורה שאדם לוחץ על כפתור רגשי של זולתו מבלי לדעת שעשה כן, ולפיכך אינו 
מבין מה גרם לתגובה הסוערת, שאינה מידתית בעיניו. לפעמים משחק הלחיצות אינו 
תמים, והכפתורים הפסיכולוגיים עשויים לשמש כלי נשק מתוחכם בשדה הקרב האישי, 
המשפחתי, החברתי או המקצועי. כשמורה מפתח רגישות וחשש מפני תלמיד מאתגר, 
יחסי  על כפתור שיבחן את  וללחוץ  לזהות את האיתותים הלא מודעים  עלול  התלמיד 
הכוחות ביניהם ואת מידת השפעתו על המורה. ברגישותו הרבה המורה עלול להיפגע 
וגם להגיב בעוצמה )אלפי, 2011(. תלמיד אחר שילחץ על הכפתור הזה לא יעורר אותה 
נוֵעץ את קיומם של "כפתורים" כאלה בזיכרונות טעונים  תגובה סוערת. גולמן )1997( 
רגשית, שרבים מהם גובשו בינקות ואוחסנו כ"תוכניות אב" עוצמתיות, המסוגלים לעורר 

תגובה משברית הכרוכה לא אחת בדרכי תגובה שפג תוקפן. 

בבית  מורה  ובו   ,)2011( שראל  אצל  מקרה  מתיאור  עולה  זו  לדינמיקה  מרתקת  דוגמה 
ספר תיכון נקלע לעימות עם תלמיד. בעקבות דרישת משמעת שגרתית בעת השיעור התחיל 
ואמר שהוא שונא אותו. המורה התקשה לשאת את הפרת המשמעת  עליו  התלמיד לצרוח 
ידיים.  להרמת  הידרדרו  וכמעט  גברו  הצעקות  אליו.  לדבר  כך  לו  שאסור  התלמיד  על  וצעק 
אמרה  היא  מהאירוע  מזועזעת  השכבה.  רכזת  לחדר  הובא  בצעקותיו,  שהמשיך  התלמיד, 
למחנך שאיבד שליטה. גם המנהל שנקרא למקום סבר שלפני השעיית התלמיד מבית הספר 
שנערך  בדיון  העשתונות.  באובדן  ולטפל  עצמו"  על  "לעבוד  המורה  על  המחנך(  )כדרישת 
כעבור שבוע תואר הנער כנבון אך "חוצפן", שלעיתים משקיע מאמץ בלימודיו ולעיתים נסוג. 
המורה ציין שהנער יתום מאב, ואת האם הוא תיאר כדמות חסרת אונים ו"מזניחה", שלדעתו 
לנסות  התחיל  הנער  המקרה  שלפני  שבתקופה  עלה,  עוד  לבנה.  גבולות  לשים  יודעת  אינה 
מחפש  שהנער  התברר  בהדרגה  אותו.  "לחפש"  וגם  המורה  של  הלב  תשומת  את  למשוך 
את קרבת המורה, אך הוא לא תמיד שם לב לכך. עוד התברר, שהמורה חש אכפתיות כלפיו 
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הבינו  בדיון  הנוכחים  אותו(.  לאמץ  פנטזיה  של  ביטוי  )כולל  שלו  הַיתמות  על  בעוצמה  והגיב 
שהתפרצות הילד ביטאה אכזבה מיחסו של המורה, שהצבת גבולות התפרשה כהעדר אהבה. 
בצעקה "אני שונא אותך" הוא ביטא רגש אחר, הפוך. המורה ביטא ברגשותיו השליליים את 
אכזבתו מהנער, שלמרות השקעתו הרבה נוהג בו ככפוי טובה. "אובדן השליטה", כך התברר, 
חם  בחיבוק  הסתיימה  הפגישה  לנער.  הרגשית  זיקתו  ואת  לנושא  המורה  פגיעּות  את  חשף 
הנער.  עם  המורה  של  ביחסיו  בולטת  התרככות  חלה  בהמשך  השכבה.  לרכזת  המורה  בין 

הבאות  המחקר  שאלות  שיטתי,  באופן  נחקרה  טרם  הרגשית  שהחטיפה  מכיוון 
הנסיבות  היו  מה   )1 ספרי:  הבית  בהקשר  התופעה  של  ראשוני  בתיאור  מתמקדות 
 שהובילו לתגובה הקיצונית? 2( כיצד התנהגו המורים באותו אירוע וכיצד הוא הסתיים?

3( מהם המאפיינים הרגשיים, הפיזיולוגיים והקוגניטיביים שמורים חווים? 

שיטה
בכיתה  חווים  שמורים  אונים  וחוסר  מצוקה  מצבי   – רגיש  בנושא  עוסק  הנוכחי  המחקר 
ותגובותיהם, התוקפניות לפעמים, למצבים אלה )Lee, 1993(. כדי להעשיר את הדיווחים 
חצי  )ריאיון  איכותנית  מעורבת,  בשיטה  המידע  את  לאסוף  בחרנו  איכותם  את  ולשפר 
מובנה( וכמותית )שאלון מובנה לדירוג רגשות(. קריאת הראיונות בתום איסוף הנתונים 
הפתיעה אותנו: לא ציפינו שמורים יודו בהתנהגות כה תוקפנית. הדיווח העצמי על מצבים 
של אובדן שליטה בכיתה מעורר כשלעצמו תחושת אמון ומגביר את אמינות הדיווחים, אבל 
חקירת המקרים הסוערים האלה כלל לא פשוטה: "חטיפה רגשית" היא תופעה קצרת מועד 
ואיתורה מבוסס במידה  צפויה,  היא בלתי  היותר שתיים-שלוש שניות,  לכל  שמתרחשת 
רבה על דיווח עצמי. עצם הדיווח על מקרים שהתחוללו לפני זמן רב, בנסיבות משתנות 
משפיעים  אלה  כל   – ייחודי  הוא  מקרה  וכשכל  שונים,  בהקשרים  ובהתרגשות,  לחץ  של 
על איכות ההיזכרות ועל מידת התוקף והמהימנות של הדיווחים. כדי להבטיח מהימנות 
גבוהה בבחירת המקרים הקפדנו )א( שכל אחד מהם יענה על כל ארבעת הקריטריונים, 
אובדן  של  סממנים  )כגון  קריטריון  כל  של  קיומו  על  משלנו  במסקנה  הסתפקנו  לא  )ב( 
שליטה( ונדרשה גם הודאה של המרואיין בקיומו של אותו תנאי )למשל "הוא הוציא אותי 
)ג( דאגנו שתהיה הסכמה מלאה בין שני הכותבים בדבר התאמת המקרים  משליטה"(, 

לקריטריונים.   

משתתפים ושדה מחקר
איסוף המקרים התבסס על דגימת נוחות ובה שני שלבים. בשלב הראשון המדגם כלל 64 
מורים )מהם 10 גברים( שעובדים בבתי ספר במגזר היהודי במחוז חיפה. הגיל הממוצע 
של המרואיינים היה 43 )עם סטיית תקן של 7.66(. הוותק הממוצע היה 15.3 )עם סטיית 
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תקן של 7.9(. מבין המורים 23 היו מחנכים ו-40 מורים מקצועיים. כמו כן, במדגם עלתה 
גננת אחת. רובם המכריע של המוסדות שבהם עבדו המורים היו בתי ספר יסודיים )42( 
אלה  מוסדות   .)8( שש-שנתיים  מקיפים  הספר  בתי  או   )6( ביניים  חטיבות  ומיעוטם 
השתייכו ברובם לזרם הממלכתי )52( ורק מיעוטם )5( היו שייכים לזרם הממלכתי-דתי. 

בשלב השני ערכנו דגימת אשכולות מתוך אותה אוכלוסייה ואיתרנו 5 מורים )בהם 
הגיל  הרגשית.  החטיפה  של  למאפיינים  התאימו  שלהם  המקרים  שתיאורי  אחד(  גבר 
מורים  ו-2  מחנכים   3 היו  המורים  מבין   .15.2 היה  הממוצע  הוותק   .47 היה  הממוצע 

מקצועיים. חמשת המורים עבדו בבתי ספר יסודיים ממלכתיים. 

כלים
במחקר נעשה שימוש בריאיון חצי מובנה. לאחר קבלת מידע דמוגרפי הוסבר למרואיין 
התבקש  הוא  ופתיחות  פעולה  שיתוף  לעודד  כדי  מורים.  של  ברגשות  עוסק  שהמחקר 
לספר תחילה על מקרה שגרם לו לתחושת אושר ואחר כך על מקרה שהיה כרוך במצוקה 

חריפה. זו הייתה הפנייה למרואיינים: 

"המחקר שלנו עוסק גם במצבים קשים בכיתה, בבית הספר או במפגשים עם הורים, 
שמלווים  קיצוניים  למצבים  הכוונה  לצרוח.  לך  בא  שממש  שהרגשת  רגעים  באותם 
בסערת רגשות, עם תחושות של חוסר אונים, שיתוק או איבוד שליטה, תחושת לחץ 
מלא  כמעט  לקומקום  מים  מוזגים  שבו  מצב  זה  במטפורה,  להשתמש  אם  ובלבול. 
ולפתע הוא גולש. האם את או אתה יכולים להיזכר במצב כזה שקרה לכם לאחרונה?". 

אחרי שהמרואיין נזכר וסיפר על אירוע כזה, הוא נשאל לפני כמה זמן קרה הדבר, באילו 
נמשך  זמן  כמה  חש,  פיזיולוגיות  תגובות  אילו  הסתיים,  וכיצד  התפתח  כיצד  נסיבות, 
ועל  דעתו  שיקול  על  התנהגותו,  על  השפיע  מה  להעריך  התבקש  הוא  כן  כמו  האירוע. 

תגובותיו. 

כדי להבין את הרגשות שחוו המורים הוחלט לבחון אותם גם באמצעות כלים כמותיים,  
7 )במידה רבה מאד(  1 )בכלל לא( ועד  כגון שאלון שבו הם התבקשו לדרג בסולם של 
עם  בשיא המקרה,  השיעור,  בתחילת   – זמן  נקודות  בארבע  חשו  שהם  רגשות  סוגי   12
סיום השיעור ותחושתם כיום ביחס לאותו מקרה. השאלון כלל רגשות שליליים )חוסר 
אונים, תסכול, עצב, אשמה, כעס, בושה, ופחד/חרדה(, חיוביים )שמחה, תקווה, וגאווה( 
ושני מצבים רגשיים ניטרליים או אמביוולנטיים )אדישות ורחמים עצמיים(. המורים גם 

התבקשו לדרג את עוצמת המצוקה שחשו. 
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הליך המחקר
המחקר נערך במסגרת קורס לכתיבת עבודת גמר לתואר שני במכללה להוראה בצפון 
במתכונת  מחקר  ערכו  השנייה,  הכותבת  ובהן  שני,  לתואר  סטודנטיות  שמונה  הארץ. 
הראשון.  הכותב  בהנחיית   .)2009 ופורקוש,  עטיה  קויפמן,  אביגדור,  )יריב,  קבוצתית 
תחילה הן הגדירו שאלת מחקר ופיתחו כלים לחקירתה. איסוף הנתונים נערך כך שכל 
יצרה קשר טלפוני עם מורים, הציגה את עצמה ואת מטרת המחקר ולאחר  אחת מהן 
קבלת הסכמה להשתתף, נקבעה פגישה. לא היה כל סירוב להתראיין, והמפגשים נערכו 
בשעות הפעילות בבית הספר, בחדר שאיפשר פרטיות. מרבית המורים התבטאו בגילוי 
עליו  דיברתי  לא  מאוד,  טרי  הוא  עליו  לספר  עומדת  שאני  )"המקרה  כווידוי  ממש  לב, 
עם אף אחד עד היום, והוא יושב לי בבטן... מוכרחה להיות כנה אתך, עד היום לא ממש 
התאוששתי"(. לעיתים התארכה השיחה מעבר למתוכנן ונקבעה פגישה נוספת. מיעוט 
מהמרואיינים, על אף הסכמתם להשתתף במחקר, היו מסויגים יותר, ובמהלך השיחה 
עצרו מפעם ולפעם וביקשו שלא לתעד אמירות בוטות כגון: "באותו רגע הרגשתי שאם 
רק יכולתי הייתי תולה אותו". כל הראיונות הוקלטו ושוכתבו מיד בתום הפגישה. למורים 
הובטחה שמירה על אנונימיות וסודיות, והמחקר התנהל על פי כללי האתיקה המקובלים 

)רובין וקורן, 2007(. 

עיבוד נתונים 
העיבוד נעשה באמצעות ניתוח תוכן שממוקד בנחקרים )שקדי, 2011(. מדובר במתודה 
פתוחה, שבה מערך הקטגוריות נקבע במהלך הניתוח. לדוגמה, איתור הקטגוריות של 
בכל  שהופיעו  נסיבות  אותן  אחר  גמיש  חיפוש  באמצעות  נעשה  להתרחשות  הנסיבות 
המקרים. מיון זה נעשה בעקבות תאוריות שעניינן תגובות אנושיות למצבי לחץ. מלבד 
נתונים כמותיים שנכללו  ושל  עיבודים סטטיסטיים לשכיחויות של תופעות  נעשו  זאת 

בממצאים. 

ממצאים
בחמשת המקרים שאספנו מתקיימים ארבעת הקריטריונים של חטיפה רגשית. נתאר 

תחילה את פרטי המקרים ובהמשך נציג את הממצאים לשאלות המחקר. 

מקרה ראשון: התלמיד הרברבן. מחנכת בכיתה ג' ספרה על אירוע שהתרחש חודשיים 
קודם לכן בשיעור חשבון, כשהעירה לתלמיד עם הפרעת קשב וריכוז על התנהגותו: 

תלמיד  לכל  ולעג  הלוח  אל  שניגש  ילד  כל  הקניט  התלמיד  בכיתה.  מופתי  שקט  היה 
שהתקשה בפתרון. הילדים ביקשו ממנו להפסיק כי הוא פוגע, אך הוא המשיך בשלו. 
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פתר  הוא  הכיתה.  תלמידי  לעיני  הלוח  על  תרגיל  לפתור  אותו  הזמנתי  מסוים  בשלב 
נכונה, חייך חיוך זדוני לעבר הילדים ואמר: "אני הכי חכם כאן ואתם טיפשים". השבתי 
לו שדבריו אינם מקובלים וביקשתיו שיחזור למקומו. הוא סירב, ניגש למחשב שלי ונגע 
במצגת ללא רשותי. הרמתי את קולי והוריתי לו באצבעי לשוב אל כיסאו. בתגובה ענה: 
והזעם  כן את?!". הכיתה השתתקה. הרגשתי את הכעס  גם  לי  רוצה! מה תעשי  "לא 
שלי עולים ומתגברים, באותה שנייה דחפתי את יונתן מהמחשב וצעקתי: "עוף למקום 
שלך עכשיו, חוצפן", יונתן החל לצרוח, "את דחפת אותי", "הרבצת לי", "את השתגעת", 
לי".  "הרבצת  אותי",  "דחפת  המילים  על  חוזר  כשהוא  רם  בקול  לבכות  התחיל  ואז 

אירוע שהתרחש  גופני מתאר  לחינוך  מקרה שני: הכדור שנבעט מחוץ למגרש. מורה 
בין  חודשיים לפני הריאיון במהלך משחק כדורגל דו-שכבתי )שנערך במסגרת טורניר 

בתי ספר באזור( במגרשה הביתי של הקבוצה היריבה: 

רוחם הירוד של החבר'ה  צורם שלנו. למרות מצב  המשחק עמד להסתיים בהפסד 
שלנו המשכתי לעודד ולפרגן, אף על פי שראיתי כי יש מתח באוויר ושאחד התלמידים 
היותר בעייתיים שלי שלקח חלק במשחק התחיל לקלל את השחקנים היריבים. פניתי 
התלמיד  המשחק  לסיום  שרק  כשהשופט  התעלם.  הוא  אך  שיחדל,  וביקשתי  אליו 
תפס את הכדור והחל לרוץ ולבעוט בו אל מחוץ למגרש. התחלתי לרוץ אחריו וקראתי 
לו שיעצור אך הוא התעלם ממני בהפגנתיות. כעסתי מאוד, הרמתי את קולי ונזפתי בו 
על התנהגותו הבלתי הוגנת והבוטה שלו. מצאתי את עצמי עומד וצורח כמו מטורף 

עד שכמעט איבדתי עשתונות, ממש השתוללתי והוצאתי עליו את כל העצבים שלי.

ממלכתי  יסודי  ספר  בבית  ב'  בכיתה  מחנכת  חדשה.  תלמידה  להעליב  שלישי:  מקרה 
שמתארת התרחשות בשיעור בכיתה אותה הגדירה כ"בלגניסטית": 

לפני ארבע שנים הגיעה לכיתתי תלמידה חדשה. היא לא הסתדרה בבית ספר הקודם. 
בתחילת השנה היא עשתה לי חיים קשים, הפריעה, בדקה גבולות. בכל פעם שביקשתי 
בשיעור  פעם  חתול.  כמו  ייללה  היא  סיפור  וכשקראתי  לנבוח,  התחילה  היא  שקט 
את  ילד  לכל  והעיפה  ממקומה  קמה  הילדה  ואז  בספר  בשקט  קראו  הילדים  תורה 
הקלמר מהשולחן. הרמתי קול וביקשתי שתחזור למקומה ותשב, אבל היא התעלמה, 
לי". מרוב כעס  והיא השיבה "מה שבא  כאילו לא שמעה. "מה את עושה?", שאלתי, 
לא  לנו  גם  אלינו?  שהגעת  "פלא  הנורא:  המשפט  את  הכיתה  לחלל  זרקתי  ותסכול 
נעים איתך". היא הביטה אליי בעיניים עצובות וענתה: "טוב, אז אני הולכת" וניסתה 
ושוחחנו. אותה  הושבתי  החוצה,  אותה  ולקחתי  אחריה  רצתי  מיד  החוצה.  לצאת 

מקרה רביעי: גררתי אותו החוצה מהכיתה. מורה מחליפה בכיתה ו' נתקלה בהתנהגות 
פרובוקטיבית ומפריעה של אחד התלמידים: 
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ניגשתי אליו הנחתי את ידי על כתפיו וביקשתי בשקט שיתחיל לעבוד. הוא קם וצעק: 
"הרבצת לי, הרגע נתת לי מכות, מי את? אין לך זכות לעשות דבר כזה!". בהתחלה 
הייתי בהלם, וכשהבנתי שהוא מנסה לעורר מהומה, זעמתי מאוד. הכיתה התחילה 
חוסר  להראות  רציתי  לא  אבל  כעס  מרוב  נחנק  גרוני  צחקו.  והתלמידים  לרעוש 
אונים ואובדן שליטה. התלמיד המשיך לצעוק, "את מורה אלימה, למי את חושבת 
נגשתי  סירב  וכשהוא  החוצה,  שיצא  ודרשתי  בשאגות  כלפיו  פרצתי  עצמך!".  את 
היו המומים  לרצונו אל מעבר לדלת. התלמידים  בניגוד  וסחבתי אותו החוצה  אליו 
ביניהם  צחקקו  הילדים  דקות  כמה  לאחר  בכיתה.  שקט  היה  ולרגע  שלי  מהתגובה 

והכיתה לא הצליחה לחזור למהלך תקין של שיעור.   

לפני  שנים  שכמה  סיפרה  א'  כיתה  מחנכת  משפילה.  הורים  אסיפת  חמישי:  מקרה 
ולפתע  הריאיון, במסגרת אסיפת הורים ראשונה, היא שטחה את תפיסתה החינוכית, 
אחד ההורים החל לצעוק עליה ולהאשים אותה בכך שלא טיפלה במריבה שבה בנו נפגע 

מתלמיד מכיתה אחרת. המורה נאלמה דום וסיפרה: 

לא ידעתי מאיפה זה בא לי פתאום, הרגשתי כזאת מבוכה, התעצבנתי ברמות קשות 
]היא ביקשה מהאב להישאר אחרי האסיפה ולמסור לה את פרטי האירוע[. למחרת 
כשמצאתי  שלי.  התלמיד  את  שהיכה  הילד  את  בעצבים  וחיפשתי  להפסקה  יצאתי 
נוגע  לו ככה קרוב, כמעט אף  ואמרתי  לו בחולצה קירבתי אותו אליי  אותו תפסתי 
יעז להתקרב לתלמידים שלי, אני אראה לו מה זה.  באף, שאם עוד פעם אחת הוא 
שחררתי אותו והמשכתי ללכת, לא חיכיתי אפילו לתגובה שלו, הייתי כזאת עצבנית, 

איזה מסכן הוא היה.

נסיבות ההתרחשות
שאלת המחקר הראשונה עוסקת בנסיבות שבהן התרחש האירוע. ניתוח התוכן של דברי 

המרואיינים מצביע על כמה גורמים שכנראה תרמו להקצנה:

האירועים כולם התרחשו בפומבי, בחלל הכיתה או בחצר הומה. הפומביות, כך נראה, . 1
מגבירה את העוררות והרגישות של כל הצדדים למעמדם הציבורי, וכך כל התרחשות 
השותפים  כל  של  וההתנהגות  הרגשות  ביטוי  של  האינטנסיביות  את  מעצימה 
להתרחשות. מעניין לציין שאף לא באחד מהם לא היה נוכח בעל תפקיד בכיר יותר 

מהמורה.

התנהגות מתישה והפרעות חוזרות ונשנות. רוב המקרים התרחשו במערכת יחסים . 2
מתוחה ולא תקינה עם תלמיד יחיד ואפילו עם קבוצת ילדים. לעיתים המורה כבר 
מורכבות  בנסיבות  מתחוללת  ההתפרצות  לרוב  כ"בעייתי".  התלמיד  את  סימן 

ומתמשכות, כשהמורה כבר שרוי במתח לקראת התרחשות לא נעימה. למשל:
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יש לי תלמיד עם בעיות קשב וריכוז חמורות מאוד. התלמיד אובחן ונרשמו לו כדורים, אך 
מהמקום,  סוף  בלי  קם  הוא  בשרי.  על  אותו  חשה  אני  יום  יום  עליו.  משפיע  אינו  כדור  אף 
מכה ילדים ומקלל אותם ]...[. המנהלת אף אישרה לי להוציאו מהכיתה במקרים מסוימים. 
עלול  הוא  החוצה  אותו  אוציא  אם  למשרתי.  חוששת  שאני  מפני  להוציאו,  מסרבת  אני 
וזה פחד אלוהים. כל זמן שאני בכיתה הוא תחת אחריותי. להזיק לעצמו ולסובבים אותו, 

לעיתים נלווים קשיים נוספים להתמודדות עם תלמיד יחיד: "בכיתה הספציפית הזו 
התלמידים מגיעים כמעט בקביעות ללא הכנת שיעורים. ַּבכיתה למד ילד חלש מאוד, 

שהפריע לי כל שיעור, היה שר, מחקה אותי וצוחק עליי". 

כל האירועים מתחילים בפרובוקציה. למשל, כשתלמיד העיר על המצגת שהמורה   .3
טרחה על הכנתה זמן רב או כשבעת מפגש בתחילת השנה קם אחד ההורים וקרא 
לעבר המורה: "שמענו את כל ההתייפייפות הזו שאת מדברת עליה. הבן שלי קיבל 
בהפסקה מכות מילד בוגר ואת מרצה לנו פה על מיגור אלימות". לעיתים המורים 
ממנה  "ביקשתי  אגרסיבית:  פסיבית  בהימנעות  ולעיתים  פעילה  בהתרסה  נתקלו 
לשבת ולחזור למקומה, הרמתי את קולי, אך לשווא, הילדה מתעלמת מקיומי, כאילו 

היא לא שומעת". 

בו- מהירות,  בהתרחשויות  כרוכים  היו  המקרים  כל  מאיימים.  גורמים  הצטברות   .4
לבית  מחוץ  שהתקיים  הגופני  השיעור  השני  במקרה  לדוגמה,  מלחיצות.  זמניות, 
ושליטה  גבוהה  לערנות  המורה  את  שחייב  והפיזי  התחרותי  המשחק  הספר, 
בהתרחשויות, ההפסד המתקרב של קבוצתו, התלמיד שבועט את הכדור )רכוש בית 
ואובדן השליטה של המורה על ההתרחשות. לכך  ובורח אל מחוץ למגרש,  הספר( 
יש להוסיף את העייפות שהמורה חש באותה עת, אחרי יום לימודים, כך שלא היו לו 
הכוחות שנדרשים לשמור על ערנות ודריכות. לא תמיד ההתרסה בחמשת המקרים 
מכוונת לפגוע בתחום עיסוקו ומומחיותו של המורה, אבל בכולם ערעור של שליטתו 

בהתרחשויות ועל סמכותו וכושרו לנהל את השיעור.   

התרחשות לא צפויה. איש מהמורים לא הודה שנערך להתרחשות פרובוקטיבית או   .5
תכנן כיצד להגיב. למשל אסיפת ההורים, שהמורה התכוננה אליה בקפדנות, ובכל 

זאת הייתה מופתעת ולא הייתה מוכנה לביקורתו החריפה של האב במהלכה. 

התנהגות המורים באירוע ולאחריו
דיווחי המורים מצביעים על דפוס ברור שתחילתו בזעם חריף שמלווה באובדן שליטה 
המורה,  של  הדרגתית  בהתעשתות  והמשכו  המורה,  של  מידתית  ולא  אלימה  ובתגובה 

המלווה תחושת אשמה ובושה. 
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תגובות:  משלוש  לאחת  מובילה  קיצוני  כאיום  שנתפסת  התרחשות  האירוע.  בעת 
ברח  לא  מהמורים  איש  האירועים  חמשת  בכל  תקיפה.  או  במקום  קפיאה  בריחה, 
של  קצר  זמן  לאחר  לעיתים  שבאה  מרוסנת,  לא  בתוקפנות  הגיבו  וכולם  מהכיתה, 
הלם וקיפאון. בכל חמשת המקרים מדובר במורים מנוסים בעשור החמישי לחייהם, 
ושימוש בפקודות  הנדונים התאפיינה באובדן שליטה, צרחות  שהתנהגותם במקרים 
בנסיבות  נעלמה  נוקטים  שאנשים  עצמית  וצנזורה  עידון  פרועים.  ובניסוחים  בוטות 
דבריהם  את  כיוונו  וגם  התלמיד  על  ה"אמיתית"  דעתם  את  חשפו  והמורים  אלה, 
סוערים  שרגשות  לציין  מעניין  שלו.  ביותר  והפגיעות  הרגישות  לנקודות  באכזריות 
וחודשים לאחר המקרה.  גם בעת הריאיון, שהתקיים שבועות  ניכרו  וחרטה  זעם  של 
חד-צדדית  בשפה  עשו  המקרה  תיאור  ואת  גבוה,  לשוני  רובד  על  שמרו  לא  המורים 

ובוטה )"הוא חייך חיוך זדוני, וברוב חוצפתו..."(. 

בעת הריאיון התבקשו המורים לתאר את שיקול דעתם בעת האירוע ואת התוצאות 
מעמדם  את  לעצמם  להשיב  והרצון  המצוקה  את  ציינו  רובם  מעשיהם.  של  המידיות 
ולפתור את האירוע. "לא הפעלתי שיקולים. הייתי דרוכה ולא עניין אותי שום דבר, רק 
לתפוס אותו ולהוציא עליו את כל העצבים שלי", ציינה אחת המורות. לתגובתה הנזעמת 
הייתה השפעה מיידית: "הילד המבוהל הזה הקשיב לי ולא ענה לי. מאז הוא לא התקרב 

לתלמידים שלי". 

מיד לאחר האירוע. בכל המקרים, ההתפרצות של המורה הבהילה את התלמידים, גרמה 
לתדהמה ושקט ואפשרו לו להמשיך ללמד. לאחר שהתעשתו והבינו מה קרה, המורים 
שוחחו  לא  רובם  הנזק.  את  למזער  כדי  ומקצועיים  מוכרים  דפוסים  פי  על  לפעול  שבו 
על המקרה עם התלמידים שהיו נוכחים במקום. רק מורה אחת שוחחה עם התלמידה 
יחד".  ושוחחנו  אותה  הושבתי  החוצה,  אותה  ולקחתי  אחריה  רצתי  "מיד  בה:  שפגעה 
אותה מורה גם הביעה חרטה והתנצלה לפני אימה של הילדה שהתקשרה אליה באותו 
ערב. עם זאת, רוב המורים שיתפו את עמיתיהם ואת בני הזוג. המורה בריאיון 4 שיתפה 
2 שיתף את הורי התלמיד,  את מקבילתה ואת פסיכולוגית בית הספר; המורה בריאיון 
את המחנכת שלו ואת מנהלת בית הספר; והמורה בריאיון 5 שיתפה את מחנכת הכיתה. 
רק מרואיינת אחת לא חלקה עם איש את פרטי המקרה עד למועד הריאיון )חודשיים 

לאחר האירוע(. 

]...[ לא ניגשתי אליו וגם  לא דיברתי עליו עם אף אחד עד היום והוא יושב לי בבטן 
לא הגבתי לבכיו. המשכתי ללמד תוך התעלמות מוחלטת ממה שהתרחש ]...[, הייתי 
המומה שדחפתי את הילד באופן כמעט לא רצוני ושכל הכיתה ראתה זאת. עד היום 
לא שוחחתי איתו על האירוע. באותו רגע העדפתי שלא לגשת אליו ולהתעלם ממנו 

לחלוטין. 
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טרם  היא  ולִמשרתה  הטוב  לשמה  מחשש  מתמשכת.  רגשות  בסערת  שרויה  זו  מורה 
מצאה עוז בנפשה לעבד את האירוע עד תומו, לשוחח עם התלמיד בפרטיות ולתקן את 
עם  כלשהו,  מקצועי  גורם  עם  השתלשלותו  את  לעבד  וגם  הכיתתית,  במליאה  הרושם 
חברה או עם בן זוג. לסיפורה משתרבבת נימה של קורבנּות. אף על פי שאיבדה רסן, היא 

חשה קורבן של הנסיבות.  

השפעות האירוע לאחר ימים ושבועות. רוב המרואיינים ציינו שהם היו זקוקים לכמה 
של  חד-משמעית  תמונה  לגבש  מקשה  המקרים  מגוון  קרה.  מה  ולהבין  להירגע  ימים 
תוצאות ההתרחשות. את הנזק לתלמידים הנפגעים קשה להעריך, משום שכל המחקר 
נסמך על דיווחי המורים. מדבריהם עולה שהתלמידים נבהלו מאלימות המורה, וכנראה 
רובם נפגעו והושפלו מהערותיו, כמו התלמידה החדשה שיצאה מהכיתה. קשה לדעת 
כיצד חשו שאר התלמידים בכיתה – האם הופתעו ונבהלו מהמבוגר המתפרע או שהיו 
עצמם  על  ועטו  התכוננו  הילדים  שמקצת  ייתכן  צפויה?  הלא  מההצגה  משועשעים 
שריון הגנה מפני התגובה הנזעמת למעשיהם הפרובוקטיביים, ולכן פחות נפגעו. בחלק 
לא  לאיש  דיווחו  לא  שבהם  ובמקרים  והוריו,  הילד  בפני  התנצלו  המורים  מהמקרים 
הגופניות  מתגובותיו  ללמוד  ניתן  המורה  על  האירוע  השפעת  את  המשך.  לאירוע  היה 

והרגשיות במהלכו ולאחריו.    

תגובות גופניות ורגשיות
תגובות גופניות. מתשובות המורים עולה דפוס ברור. לפני תחילת האירוע, כל המורים 
היו רגועים למדי. כשהשיעור השתבש, הלחץ עלה, מלווה בתחושות גופניות אופייניות 

של המערכת הסימפתטית:

יכול להעיד על עצמי שאני אדם מתון ושקול יחסית, ושרוב הזמן אני בשליטה  אני 
מלאה. אבל הפעם הרגשתי פורקן כזה, מין עלבון על הדרך שבה התלמיד שלי בחר 

לנהוג. הרגשתי שהדם עולה לי לראש ושאני בוער מחום. הראש והגרון כאבו לי.

מהאוזניים  עשן  לי  "יצא  במטפורה,  אשתמש  ואם  לי,  עולה  הגוף  שחום  הרגשתי 
מרוב כעס". דפיקות הלב שלי היו מואצות יותר, הרגשתי שאני על סף איבוד שליטה 
ולמעשה איבדתי קצת שליטה כשסחבתי אותו החוצה. הייתי במצב קשה במשך כל 

היום. 

הגופניים  השינויים  שרשרת  על  מצביעה  מתארים  שהמורים  הגופניות  התגובות 
או  תקיפה  באמצעות  לפעול  האורגניזם  את  שמכינים  אלה  דחק,  במצבי  המתחוללים 
בריחה. תמורות אלה מבוקרות על ידי אזור התת-רמה במוח, ההיפותלמוס, שפועל בשני 
ערוצים: השפעה על מערכת העצבים האוטונומית, והשפעה על המערכת האנדוקרינית 
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)המפקחת על הפרשת הורמונים(. ההיפותלמוס שולח שדרים עצביים למערכת העצבים 
האדרנל  בלוטת  את  ולהמריץ  הגופנית  הפעילות  את  להגביר  שתפקידה  האוטונומית, 
לשחרר לדם אדרנלין ונוראדרנאלין )"הורמוני הלחץ"(, שגורמים לשחרור סוכר מן הכבד 
משחררת  המוח  יותרת  בלוטת  כך,  על  נוסף  מהירה.  לפעולה  אנרגיה  לגוף  לספק  כדי 
הפועלים  הורמונים  לשחרר  בגוף  אחרות  בלוטות  על  שמשפיע   )ACTH( הורמון  לדם 
 Kemeny( לוויסות רמות סוכר ומינרליים חיוניים בדם, בהתאם לתנאי החירום שנוצרו

 .)& Shestyuk, 2010

כאשר התבקשו המורים לדרג את תחושת המצוקה שלהם מ-1 עד 100, ארבעה ציינו 
את הדרגה המרּבית ומורה אחת ציינה את הערך 80. לתחושת המצוקה נלוותה עוררות 
ממצא  הערב.  בשעות  רק  שדעכו  ועצבנות,  שקט  חוסר  על  דיווחו  המורים  וכל  גבוהה, 
זה משקף את תוצאות הפעולה הכפולה באמצעות שני ערוצים, עצבי והורמונלי, פעולה 
שמאפשרת הן תגובה עצבית מהירה והן מסרים כימיים הורמונליים שפועלים לאט יותר 
שהתלמיד  משום  אולי  מושהית,  הייתה  המורה  תגובת  אחד  במקרה  רק  זמן.  ולאורך 

שעורר את חמתה לא היה נוכח בבית הספר. המורה מספרת: 

 .]...[ וחיפשתי בעצבים את הילד שִהכה את התלמיד שלי  יצאתי להפסקה  למחרת 
הייתי בכזה אטרף ]...[, לא ראיתי בעיניים ]...[. אי אפשר היה להתקרב ולדבר איתי 

בכלל. 

מתגובתה נדמה כאילו הדברים התרחשו זה עתה.

תגובות רגשיות. תשובות המורים בריאיון מתארות את הרקע ואת ההקשר להתרחשות 
לפחד  נתנה  שמורה  הסבר  למשל  להם.  שנלוו  והתחושות  הבנתם  אופן  ואת  המקרים 

שחשה. 

אני עדיין חושבת על תגובתי וחוששת ממנה מאוד ]...[ המנהלת מבקשת שאתעלם 
ממש  כשהמצב  מהכיתה,  להוציאו  לי  אישרה  אף  מיוחדים  ובמקרים  מהתנהגותו 
קשה. אני מסרבת להוציא אותו מאחר שאני מפחדת מאוד על משרתי. אם אוציא 
אותו החוצה הוא עלול להזיק לעצמו ולסובבים לו, ופחד אלוהים לדעת מה יקרה. 
מצד אחד רתחתי, ומצד שני הייתי המומה שדחפתי את הילד באופן כמעט לא רצוני 

ושכל הכיתה ראתה זאת. 

רגשית  במעורבות  הכרוכים  אירועים,  אותם  של  זכרם  כמה  עד  ממחיש  הבא  התיעוד 
גבוהה, דועך באיטיות. ייתכן שהם כלל אינם נמחקים. 

יומיים-שלושה לאחר המקרה היה לי קשה לתפקד. עבדתי ללא אנרגיות ומרץ. אחר 
כמה ימים חזרתי לעצמי והמשכתי להגיע בשמחה לבית הספר, אך סירבתי להיכנס 
שהרגשתי  מכיוון  אותי,  להעסיק  המשיך  המקרה  מקום.  למילוי  הזאת  לכיתה  שוב 
במקרים  שליטה  לאבד  לא  השתדלתי  הארוך  בטווח  שלמה.  כיתה  לעיני  מושפלת 
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דומים ולא לתת לאף תלמיד להוביל אותי לזעם ברמה כזאת. ככל שחלפו הימים והיו 
לי חוויות הצלחה, המקרה פחות העסיק אותי והתחושות הקשות נעלמו.

דירוג כמותי. הצגנו למורים  נעשה באמצעות  נוסף להיכרות עם רגשות המורים  מקור 
רשימה של 12 רגשות וביקשנו מהם לדרג כיצד חשו לפני האירוע )ל(, במהלכו )ב(, עם 
סיום האירוע )ס( וכיצד הם חשים כיום ביחס למקרה )כ(. הדירוג נעשה בסולם שנע בין 
1 )עוצמה נמוכה( ל-7 )עוצמה גבוהה(. התמונה שעולה מהדירוג בהירה: רגשות חיוביים 
)כגון תקוה ושמחה( יוצרים דפוס של האות U. לפני תחילת האירוע מורים חשים שמחה 
)ממוצע 4.6(, היא יורדת במהירות בשעת האירוע ולאחריו )1.0 ו-1.8 בהתאמה( ושבה 
 פחות או יותר למצבה הראשוני כעבור זמן )3.8(. הרגשות השליליים הציגו דפוס הפוך. 
מצב נינוח מתחלף ברגשות שליליים עוצמתיים של תסכול )2.2, 7, 5.4 ו-2.8( וכעס גדול 
)2.2, 7, 6, 2.2(. כאשר הרגשות האלה מתחילים לדעוך מתעוררות תחושות של אשמה 
שבו  החיוביות  שהתחושות  לראות  מעניין   .)4.2  ,5.6  ,3.6  ,1( ובושה   )3.6  ,4.6  ,3.6  ,1.2(
לרמתן הראשונה, אבל התחושות השליליות נשמרות ברמה גבוהה למדי גם כיום. כדי 
להמחיש את הדינמיקה הרגשית התוך-אישית הזאת מוצג בלוח 1 דירוג כל המורים על 

פי ארבעה רגשות: חוסר אונים, גאווה, רחמים עצמיים, פחד.

לוח 1: ארבעת הרגשות של חמשת המורים לפני האירוע, במהלכו ואחריו

פחד רחמים עצמיים חוסר אונים גאווה אירוע

כ ס ב ל כ ס ב ל כ ס ב ל כ ס ב ל

6 7 5 1 5 7 6 1 3 6 5 1 1 1 1 1 התלמיד הרברבן

1 2 4 1 2 5 1 1 2 4 7 1 2 7 1 7 הכדור שנבעט

2 7 4 1 1 1 1 1 3 7 7 1 2 1 1 6 להעליב תלמידה

1 3 5 3 1 2 5 3 1 5 7 3 1 2 2 4 גררתי אותו החוצה

2 2 2 1 3 1 1 1 3 4 7 2 4 2 7 אסיפת הורים 

כל המורים, ללא יוצא מן הכלל, מדווחים על חוסר אונים ברמה גבוהה הן בשעת החטיפה 
הרגשית )טווח 7-4, ושלושה דיווחו על 7 מתוך 7( והן בשעות שלאחריה. חוסר האונים 
משקף את ההפתעה והתחושה שהתלמיד שבר כללים וחצה גבולות. גאוותם של המורים 
וביטחונם העצמי, שהיו גבוהים לפני תחילת האירוע, מתרסקים במהלכו ולמעשה הם 
אינם משתקמים גם כעבור חודשים ושנים. כל המורים חשו פחד בעת האירוע ולאחריו; 
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אצל אחדים הפחד עלה מיד עם סיומו, לאחר שהזעם דעך וכשהם התחילו להבין את 
תוצאות התפרצותם ואת גודל הנזקים שגרמו. בתחושות של רחמים עצמיים יש שונות 
ולאחריו שהם  יותר מאשר בשאר הרגשות. מרבית המורים הבינו בעת האירוע  גבוהה 
נקשרות להיבטים קוגניטיביים  כל התחושות האלה  ולא הקורבן שלו.  הגורם התוקפן 
והתנהגותיים. כל המורים ציינו שכיום הם הרבה יותר זהירים, לאחר שלמדו כיצד לזהות 
ולהתמודד עם מצבים שמובילים לחטיפה )"עד היום כשתלמיד מרגיז אותי ומביא אותי 
ל'קצה', אני מפסיקה לדבר ורק מסתכלת עליו ולחלופין כותבת את שמו על הלוח עם 

פרצוף עצוב"(. 

דיון ומסקנות
על  התנפלו  מורים  שבהם  קיצוניים  מקרים  שיטתי  באופן  מתעד  הנוכחי  המחקר 
תלמידיהם ופגעו בהם. אירועים אלה, כך התברר, תואמים לתופעה שגולמן )1997( כינה 
"חטיפה רגשית". כל המקרים שתיארנו הולמים את ארבעת מאפייניה, זולת אירוע אחד 
שבו מורה התפרצה בהתקף זעם רק למחרת האירוע. עד כמה שכיחים המקרים האלה? 
אף על פי שמדובר בתופעה נדירה יחסית, התקשורת ׂשׂשה לדווח על קרוביו של חולה 
שתקפו רופאים ואחיות בחדר המיון, כדורגלן שאיבד עשתונות והיכה אוהד של קבוצה 
יריבה או נהג שדקר נהג אחר שתפס לו את מקום החניה. לדעת גולמן, תגובות כאלה 
פוקדות אותנו בתדירות לא מבוטלת גם בחיי היום-יום – במשפחה, בעבודה וברחוב. כל 
64 המרואיינים שלנו ידעו לספר על מצבי מצוקה קיצוניים שחוו בכיתה ורובם הצליחו 
כעשירית  רק  וענייני.  מאופק  באופן  להגיב  כוחות  ולמצוא  הרגשות  סערת  את  להכיל 
מהמורים איבדו שליטה והתפרצו בתוקפנות לא מידתית. אצל חציים האירוע התרחש 
בשבועות האחרונים שלפני הריאיון, וחציים אמרו שהדבר קרה כמה שנים לפניו. מאחר 
שמרואיינים  אפשרות  לשלול  יכולים  איננו  עצמי,  דיווח  על  מבוסס  התופעה  שאיתור 
רבים  שמורים  להעריך  אפשר  כך.  על  לספר  התביישו  אבל  דומה,  באופן  הגיבו  אחרים 
מחקר  ונחוץ  למדי,  נדירה  רגשית"  "חטיפה  של  התרחשות  אבל  מצוקה,  מצבי  חווים 

מפורט יותר כדי לברר מהו שיעור המורים החווים אותה במהלך הקריירה.

מהותה של החטיפה הרגשית והגורמים להיווצרותה
הישרדותית  תגובה  היא  רגשית  חטיפה  אבולוציונית,  פסיכולוגיה  של  מבט  מנקודת 
שנועדה להציל בני אדם מפני איומים וסכנות )Tooby & Cosmides, 2010(. לשם קיום 
והישרדות, המוח מנסה לאזן בין מצבים וצרכים שונים באמצעות חישוב ערני של נסיבות 
שמשתנות במהירות. לרוב, הערנות הזאת ממלאה את תפקידה, אבל לעיתים היא כושלת 
בגלל אי-התאמה בין תוכנות פעולה שנצרבו גנטית במשך מאות אלפי שנים לבין נורמות 
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 Ledoux,( לדו  ידי  על  שנחקר  הזה,  המנגנון  האחרונים.  בדורות  שהתפתחו  התנהגות 
1992 ,1986(, מופעל כך שהמוח סורק בהתמדה את כל ההתרחשויות שאנו חווים ובודק 
קרובות  שלעיתים  טוען  גולמן  סכנה.  מצב  של  קדום  זיכרון  משחזר  הנוכחי  המצב  אם 
"חיובית"  התוצאה  אם  אבל  הפרק,  שעל  להתרחשות  רלוונטי  אינו  קדום  זיכרון  אותו 
)זיהוי מיידי של סכנה( השקד מפעיל תגובת חירום של בריחה, קפיאה או תקיפה. לשם 
כך הוא מפקיע למשך זמן קצר את השליטה מהקורטקס ומנהל את ההתנהגות כולה. 
וכך, באופן פרדוקסלי, אותו מנגנון שנועד להציל אדם מהכשת נחש, עלול לסכן אותו 

ואפילו להוביל למוות מיותר, כפי שקרה לאיתמר אלון ולקורבנותיו. 

האם החטיפה הרגשית היא סממן של פתולוגיה נפשית ושל אי-שפיות? אף שגולמן 
אינו נותן כל התוויית-נגד, הממצאים שלנו מצביעים על כך שההסבר להתקף הזעם של 
המורים שונה במהותו מהסברים שמופיעים בספרות הפסיכיאטרית. התפרצות המורים 
הייתה חד-פעמית ולא דפוס חוזר עם סממנים של התקף פסיכוטי או התקף פאניקה 
)Fava, Anderson & Rosenbaum, 1990(. למעשה, גם אי אפשר להגדיר את התנהגות 
התנהגותה  את  הגדירה  המורות  שאחת  אף  זמנית".  כ"אי-שפיות  מצבם  ואת  המורים 
של  חמורה  הפרה  היו  שמעשיהם  וחשו  לאחריותם  מודעים  היו  המורים  כל  כ"טירוף", 
כללי התנהגות מקצועיים. כדאי לציין שבמקרים דומים )כגון עבירות שנעשו בהשפעת 
מאחריות  לשחרור  כסיבה  זה  טיעון  קיבלה  לא  בישראל  הפסיקה  וסמים(  אלכוהול 

פלילית )מלמד, אלטמרק, אויפה, לרנר ובלייך, 2011(. 

שהתקפי  מאחר  הרגשי?  הוויסות  ביכולות  מהותי  פגם  על  מעידה  החטיפה  האם 
שמורים  סביר  ומקצועית,  מוסרית  לא  להתנהגות  כסממן  נתפסים  מידתיים  לא  זעם 
שחוו אותה לעיתים קרובות היו מפוטרים מעבודתם. המורים שראיינו הודו שתגובתם 
נחוץ מחקר  הפרועה לא אפיינה אותם. סביר להניח ששליטתם העצמית תקינה, אבל 
 Gross( מעמיק יותר כדי להבין מדוע כשלו האסטרטגיות שהם נקטו בביטוי רגשותיהם
Thompson, 2007 &(. כמו כן, נחוץ לחקור אם למקרים של אובדן עשתונות נקשרים 

היבטים פסיכולוגיים של טמפרמנט סוער או של אישיות תוקפנית ואכזרית. 

היבט לא צפוי עולה מהמקרה היחיד של המורה שסיפרה שחיכתה עד ליום המחרת 
כזה שנועד  נקמה,  דמוי  ילד שהיכה תלמיד מכיתתה. מדובר באירוע  על  כדי להתפרץ 
זוהי   .)Frank, 1988( שלה  לתלמיד  מחויבות  חשה  שהמורה  לאחרים  לאותת  במהותו 
"חטיפה רגשית מושהית", שבה תחושות זעם ותוקפנות "מוקפאים" באמצעות תפקודים 
מוחיים גבוהים, עד שנוצרים התנאים להתפרצותם. הבעל הנבגד שממתין לשעת כושר 
כדי לירות במאהב ממחיש את התופעה הזאת. האם יש לכך ביטוי גם במחקרי המוח? 
יותר  לחלקים  המוח  של  הגבוהים  החלקים  בין  התקשורת  את  שבחנו  ולדו  גולמן  כמו 
קדומים, כך הציע פריד )Fried, 1997( מודל שמסביר התנהגות אכזרית באמצעות הקשר 
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לחימה  של  צעירים שמעורבים בפעולות  גברים  זיהה אצל  פריד  בין הקורטקס לשקד. 
נמצאים  קורטקיליים  כשאזורים  נוצרת  ההשטחה  רגשית".  "השטחה  של  תופעה  והרג 
ה"עתיקים"  והרגשיים  הבסיסיים  החלקים  של  מהמשוב  ו"מתעלמים"  יתר  בעוררות 
יותר במוח. כאשר הקורטקס מדכא את פעילות המוח הרגשי, זה שמעורר תחושה של 
גועל ורתיעה מפני פגיעה ורצח של בני אדם וחיות, נוצר "שבר קוגניטיבי" שפריד כינה 
"תסמונת הרוע"' )Syndrome E(, זו שמובילה להתנהגות אכזרית ולמעשי זוועה דוגמת 
אלה שחוללו הנאצים ושמחוללים אנשי דאעש. בהקשר הנוכחי מצאנו, שלא חלה אצל 
למצבים  שנית  להיקלע  וחשש  מוגברת  רגישות   – להפך  אלא  רגשית  השטחה  המורים 
של אובדן שליטה. נדמה שאותה פעילות יתר של מרכזי הרגש דווקא חיזקה מערכות 
קוגניטיביות )כגון תפיסה מוסרית( שמתנגדות להתנהגות אכזרית. עם זאת, נחוץ לחקור 
ולא מתפוגגות  יותר לעומק באילו נסיבות תחושות זעם נשמרות בעוצמתן הראשונית 

לאחר דקות או שעות, ומהם המנגנונים המוחיים והרגשיים שמאפשרים זאת.   

***

הניתוח הזה מוביל למסקנה, שחטיפה רגשית היא תוצאה של צירוף מקרים נדיר למדי, 
ואיום  נפץ שמביא לתחושת מצוקה  הצטברות לחצים שמסתיימים בפרובוקציה, מעין 
שגוררים תגובה אלימה ולא מידתית. אף על פי שהאקולוגיה הכיתתית סואנת ורועשת, 
המקרים  ניתוח   .)Doyle, 2006( כהלכה  השיעורים  את  לנהל  מאפשרת  היא  לרוב 
מצביע על כמה גורמים שתרמו להתפרצות. הסוציולוג דן לורטי )Lortie, 1975( מציין, 
שכל עבודת המורים בכיתה מתנהלת באופן פומבי. סביבה כזאת מגבירה את רגישות 
המורה לכל סממן של פגיעה בסמכותו ובמעמדו. הקצב המהיר של התגלגלות העניינים 
ריבוי  ולתכנון.  למחשבה  הזמן  מרחב  את  וצמצם  השיעור  את  לנהל  המורה  על  הקשה 
התרחשויות מגדיל את העומס המנטלי ובה במידה מגביר את האפשרות לטעות בהבנת 
המציאות. ריבוי התרחשויות מחייב את המורה להגיב במהירות, באופן אינטואיטיבי, כדי 
להתמודד עם ההפרעות והרעשים. התמודדות עם הפרעות, בייחוד בלתי צפויות, מתישה 
 Baumeister( "את המורה ומחלישה אותו, תופעה שבאומייסטר כינה "התרוקנות האגו
et al. 2002(. במצב זה, כשמגיעה פרובוקציה שנתפסת כאיום קיצוני, היא בבחינת הקש 
ששבר את גב הגמל. המורה אינו מסוגל עוד לעמוד בלחץ ומגיב בפתאומיות ובעוצמה. 
ניסיונותינו להבין יותר לעומק את המהות האידיוסינקרטית של האיום וגם את ההתנהגות 

הבלתי נשלטת בעת החטיפה היו דלות, ולשם כך נחוץ מחקר יותר מעמיק ומפורט. 

נזקי החטיפה
מקרים של חטיפה רגשית פוגעים בכל מי שמעורב בהם. בראש ובראשונה קורבנות האירוע – 
התלמיד שנפגע וגם חבריו לכיתה שצופים נדהמים ומבוהלים מהתפרצות המורה. לעיתים 
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אפילו משפט קצר )"ממך לא יצא כלום"( עלול להותיר חותם לכל החיים )למפרט, 2013(. 
כדאי לציין שהמורים מיעטו להתייחס להשפעת האירוע על התלמידים, אולי משום שניתקו 
מגע לאחר התקרית ולא שוחחו עימם. הורים שנודע להם על המקרה הגיבו בזעם ודרשו 
מהמורה להתנצל בפני בנם או בתם. סביר שגם שמו הטוב של בית הספר נפגע אם פרטי 
המקרה דלפו החוצה. אבל מהראיונות מתבררת בעיקר חומרת הפגיעה במורה עצמו. אין 
מדובר בפגיעה פיזית, וככל הידוע, גם לא הוטלו על המורים כל עונש או סנקציה ִמנהלית. 
המחיר שהמורים שילמו רגשי בלבד, מחיר שנובע מההכרה שהפרו את היסודות המוסריים 
ולא עמדו באמות המידה האישיות והמקצועיות הראויות. מורים אלה חשו שאכזבו את 
עצמם, את עמיתיהם ותלמידיהם. תאוריית האינטראקציוניזם הסימבולי רואה בתגובות 
 Stets & Turner,( רגשיות מנגנון שנועד לאשר את תחושת הזהות האישית ולתמוך בה
שהתנהגותו  למורה  מאותתים  בושה(  )אשמה,  שליליים  רגשות  של  התעוררות   .)2010
של  ולא  עצמו  שלו  לא   – הראויות  המידה  אמות  את  תואמת  אינה  המסוימות  בנסיבות 
נוגעים  הם  כאשר  במיוחד  רבה  בעוצמה  נחווים  האלה  רגשות  שלו.  החברתית  הסביבה 
להיבטים מרכזיים של תפיסת העצמי )Stryker, 2004(. וכך, במצב של היווצרות פער בין 
הדיסוננס  את  לצמצם  לחץ  נוצר  המסוימת  ההתנהגות  לתפיסת  הרצוי  העצמי  תפיסת 
 identity control( הזהות  על  הפיקוח  תאוריית  התפיסות.  שתי  בין  ולאזן  הקוגניטיבי 
שיתאים  כך  ומעבדים  קולטים  שהם  המידע  את  מווסתים  אדם  שבני  טוענת   )theory
לדימוי שלהם )Burke, 1996(, למשל גינוי עצמי ודירוג כלפי מטה של תפקודו המקצועי 
מגע  לנתק  העדיפו  המורים  שמרבית  מצאנו  שחשבתי"(.  מכפי  טוב  פחות  מורה  )"אני 
מהתלמיד כדי להימנע מעיסוק במידע השלילי, ושחלקם הדחיקו את המקרה. עם זאת, 
רוב המורים ניסו לתקן את הנזק באמצעות שיחה עם בעלי תפקידים אחרים בבית הספר.   

המלצות למחקר וטיפול
ממצאי המחקר מובילים לכמה המלצות. האחת, נחוץ לבדוק את שכיחות התופעה בכלי 
מחקר שונים בקרב קבוצות נוספות )למשל, אצל מנהלים שסגנון הניהול שלהם מתפרץ 
גולמן  של  השערתו  את  לבדוק  חיוני  אירועים.  לאותם  "קורבנות"  בקרב  וגם  ודורסני( 
)1997(, שהתופעה פוקדות אותנו בתדירות לא מבוטלת גם בחיי היום-יום )כגון ויכוחים 
בין הורים לילדים וגברים שמכים נשים(. בעקבות אייל )2010( נחוץ לבדוק מהם אותם 
"כפתורים פסיכולוגיים" שמופעלים וגורמים לפיצוץ. אם נכונה ההנחה שהפיצוץ מתרחש 
דומים  מסוכנים  לאירועים  בנוגע  ההיפוקמפוס  מול  השקד  שעושה  השוואה  בעקבות 
תת- )ואולי  ובני-שיחזור  למבצע  מודעים  אכן  אירועים  אותם  אם  לברר  רצוי  מהעבר, 
מודעים או כלל לא מודעים(, ואם ניתן לעבד אותם בהליך טיפולי. כמו כן יש להעמיק 

בשאלה מה משפיע על ההתפרצות ועל אופייה. 
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 )Maichenbaum, 1985( בהקשר המעשי, מומלץ לפתח תוכניות "חיסון" למצבי לחץ
כדי   .)2011 )שראל,  התופעה  התרחשות  את  לצמצם  שיסייעו  ייעוציות  והתערבויות 
להכשיר מורים יש לעבד איתם אירועים במישור הרגשי )הרצאות אינן יעילות לכך( וגם 
לתרגל תגובות אפקטיביות למצבי לחץ. לדוגמה, אלפי )2011( מציעה סדנאות למורים 
ומצביע  דן באירועי חטיפה   )2010( יריב  כיצד להתמודד עם מצבים שמעוררים עלבון. 
ההתפרצות.  לאחר  התקין  למסלולם  החיים  את  האפשר  ככל  מהר  להשיב  הצורך  על 
כך לשוחח  ואחר  נשימות עמוקות(  )כגון  כך הוא מציע לתרגל שיטות להירגעות  לשם 
ואפילו  האירוע,  של  מאשים  ולא  הוגן  הסבר  ענייני,  תיאור  האירוע.  על  תלמידיהם  עם 
פחות  אלימה  חדשה,  משמעות  ולבנות  הדעת  שיקול  את  להחזיר  עשויים  התנצלות, 
והגיונית יותר לאירוע כה זועם. שנית, כדי להשיב לעצמו ראייה מאוזנת יותר, על המורה 
להזכיר לעצמו )ואם נחוץ גם לאחרים( שבדרך כלל הוא אדם טוב והגון שעושה הרבה 
לגונן על הדימוי העצמי ואת  מעשים טובים. הצהרה עצמית כזאת תצמצם את הצורך 

 .)Steele, 1988( הרצון להצדיק את ההתנהגות הברוטלית

בחייהם  גם  האדם,  בני  וככל  בעבודתם,  מתמשכים  לחצים  חווים  מורים  לסיכום, 
עלול  שמורה  ביותר  הקשה  הסיוט  אולי  הוא  שליטה  באובדן  שכרוך  אירוע  הפרטיים. 
לחוות בעבודתו. נזקי החטיפה הרגשית מרובים וקשים, והם מלווים את המורים )וקרוב 
לוודאי, גם את התלמידים והוריהם( תקופות ארוכות. הדיווח הישיר והכן של המורים 
מעורר מחשבות ובעיקר קורא לפעולה: ראשית, העלאת המודעות לתופעה מסוכנת זו. 
שיטתי  במחקר  צורך  וגם  מלחיצים  מצבים  עם  להתמודד  מורים  להכשיר  לצורך  שנית 

יותר שיסייע להבין אירועים אלה ולגבש דרכים למניעתם ולהתמודדות עימם. 
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