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" כאשר אתם הולכים 
 לעבודה, אל תשכחו 

את הלב בבית" 
פרופ' אהרון־זאב, חוקר רגשות מוביל בארץ ובעולם, טוען שניהול רגשות 
בהוראה ובלמידה הוא המפתח להצלחה בשתיהן. ניהול רגשות מבוסס על 

הבנת רגשות, והבנת רגשות היא עניין מורכב הכרוך באפיונים ומיונים 

רם הרפז  ו י

חרי שעה של ריאיון, א
בקומה  בלשכתו 
מגדל  של   27 ה־
חיפה,  אוניברסיטת 
לפרופ'  אומר  אני 
אהרון בן־זאב שאני 
"לא  שלו.  והנחמדות  מהנינוחות  מופתע 
אוניברסיטה  נשיא  עליך שאתה  מרגישים 
ויו"ר ועד נשיאי האוניברסיטאות בישראל", 
אני אומר לו, "אין סימן למכובדּות ולא רמז 
המחמאה  על  לי  מודה  הוא  ל'נשיאּות'". 
ואומר: "היותי נשיא לא משנה דבר באופי 
שאני  חשוב  תפקיד  זהו  שלי.  ובהתנהגות 
אפשר  אבל  ומאמץ,  זמן  הרבה  בו  משקיע 
לעשות אותו באופנים שונים. אין דרישת 
אפשר  לזולת;  והיחס  האופי  לשינוי  סף 
מישהו  רוצים.  אם  ונחמד  נינוח  להישאר 
אמר פעם: 'כאשר אלוהים מודד את האדם, 
הוא מניח את סרט המדידה סביב לבו ולא 

סביב ראשו'".
בן־זאב הוא מנתח לב. הוא בוחן את הרגשות 
– הנובעים, כידוע, "ישר מהלב" – מכל היבט 
אפשרי: גורמים, מאפיינים, רכיבים, סוגים. 
הוא כותב, כמו שהוא מנהל את האוניברסיטה, 
בצורה לא מכופתרת. הספרים שלו )למשל, 

"ישר מהלב", 1998; "בסוד הרגשות", 2001; 
"בשם האהבה", 2008, כולם בהוצאת זמורה 
ביתן( רצופים בציטטות של דוגמניות, שחקני 
קולנוע, שחקני כדורגל, ידוענים ו"מאורות" 
האהבה" "בשם  שלו   הבלוג   אחרים. 
www.psychologytoday.com/blog/
רבים  מקוראים  נהנה   ,in-the-name-love
ברחבי העולם שעסקי רגשות מרגשים אותם.  
נראה שאתה מנהל אוניברסיטה תוך 

כדי מחקר הרגשות, ולהפך. זה אפשרי?
בארבע  יום  בכל  קמים  אם  אפשרי  זה 
בבוקר כדי לכתוב וממשיכים בסופי שבוע. 
ניהול האוניברסיטה מאתגר וממריץ אותי, כך 
שאני מתגבר על העייפות ללא קושי. אני רק 
מבקש ממנהלת הלשכה שלי שלא לזמן לי 
אנשים משעממים בין השעות שתיים לארבע 

בצהריים. 
תרומה.  יש  הרגשות  לחקר  גם  אולי 

למדת לנהל אותם נכון. 
כן, אני מניח שהעיסוק הממושך ברגשות 
סייע לי לפתח אינטליגנציה רגשית, אם כי 
גם  בסיסית  רגשית  שאינטליגנציה  ייתכן 

הביאה אותי לחקר הרגשות. 
הרגשות  לחקר  אותך  הביא  עוד  מה 

וכיצד המחקר שלך התפתח? 
ביותר  המרתק  הנושא  היא  האדם  נפש 
תחומים  לשני  בעיקר  שייך  והוא  שיש, 
ופסיכולוגיה.  פילוסופיה   – מרתקים 

בדוקטורט שלי חקרתי את התפיסה החושית 
וממנה עברתי לחקר הרגשות, שבעיניי הם 
התופעה הנפשית המורכבת ביותר. בתחום 
את  האחרונות  בשנים  חוקר  אני  הרגשות 
הרגש  לדעתי  שהיא  הרומנטית,  האהבה 

המורכב ביותר. 
וגדל  נולד   )60( בן־זאב  אהרון  פרופ' 
אוניברסיטת  בוגר  הוא  כרמל.  עין  בקיבוץ 
ומוסמך  וכלכלה  פילוסופיה  בחוגים  חיפה 
הדוקטורט  את  בפילוסופיה.  האוניברסיטה 
הקים  הוא  שיקגו.  באוניברסיטת  כתב 
באוניברסיטת חיפה מרכז בין־תחומי לחקר 
התחום  ממובילי  לאחד  ונחשב  הרגשות, 
בעולם. הוא מתגורר בזיכרון יעקב ואב לשני 

בנים. 
על  סדורה  בחשיבה  כלשהו  קושי  יש 
רגשות. הם חומר חמקמק. מהם הקשיים 
"למֵדע"  בניסיון  רגשות,  על  בחשיבה 

אותם? 
הרגשות הם תגובה ספונטנית לאירועים 
ריחוק  יוצרת  החשיבה  משמעותיים; 
להבין  מתקשה  ולכן  הרגשית,  מההתנסות 
אותה. הפילוסוף והמתמטיקאי בליז פסקל 
היגיון משלו שההיגיון התבוני  אמר: "ללב 

אינו מבין". 
אבל אתה מנסה להבין את הגיונו של 
הלב ומוביל את מדע הרגשות. מה קורה 
יש  יצירתית?  תסיסה  יש   – הזה  במדע 

תוצאות שנוכל ליהנות מהן? 
בשנים  תוסס  בהחלט  הרגשות  חקר 
מבחינים  מדענים  ויותר  יותר  האחרונות. 
בחשיבות העצומה שיש לרגשות בהתנהגות 
האנושית וממקדים בהם את מחקרם. הבנה 
טובה יותר של הרגשות מאפשרת ניהול נכון 
יותר שלהם, להגביר רגשות חיוביים ולמתן 

רגשות שליליים.

מה שינוי עושה
בוא נציין כמה מאפיינים מכוננים של 
רגשות. אתה טוען שרגשות, בעיקר סערת 
משמעותי  שינוי  עקב  מתהווים  רגשות, 

במצבנו. 
בהתרגשות,  שינוי  על  מגיבים  אנחנו 
או  מצבנו  את  לשפר  יכול  שהשינוי  משום 

להרע אותו. וכאשר אנחנו תופסים את השינוי 
כמשמעותי, כמשפיע באופן קריטי על מצבנו, 
הרגשות מתעצמים. כאשר, לדוגמה, אדם לא 
מוכר נכנס לשדה הראייה שלנו ואנו תופסים 
אותו כאדם היכול לשנות את מצבנו, מתעורר 

בנו רגש – חיובי או שלילי, תלוי בהקשר. 
מדוע רגש הוא תגובה לשינוי? 

יותר  נכון  אבולוציונית  מבחינה  כי 
למקד משאבים נפשיים בשינוי, במה שאינו 
אם  עלינו.  להשפיע  עלול  או  ועשוי  מוכר 
אשתך אומרת לך: "אתה לוקח אותי כדבר 
להגנתך  לטעון  יכול  אתה  מאליו",  מובן 
שהאבולוציה אשמה, לא אתה. אשתך מוכרת 

לך ואינה מעוררת התרגשות. 
צריך  הזוגיות  את  לתדלק  רוצים  אם 

ליצור שינוי, לערער את היציבות שלה? 
לא, לא. ישנם שינויים שיכולים וצריכים 

להתרחש בתוך הזוגיות. יותר מזה, גם להיכרות 
קרובה ומתמשכת יש ערך רגשי רב. ידידות 
והיא  הרומנטית,  באהבה  מרכזי  ערך  היא 

נשענת על היכרות ארוכה בין שני האנשים. 
לאלוהים,  )או  לאבולוציה  להודות  יש 
למי שמאמין( על כך שציידה אותנו בערכת 

רגשות. 
בהחלט. האבולוציה ציידה אותנו במערכת 
אזעקה רגשית פונקציונלית מאוד. למשל, 
לרגשות יש עוצמה מוטיבציונית רבה. פחד 
דוחף לבריחה; תשוקה דוחפת להתקרבות, 
מכונן  מאפיין  עוד  וזה   – רגשות  וכדומה. 
שלהם – מבטאים את האינטרסים האישיים 
מדברים  בעיקר  מתרגשים  אנחנו  שלנו. 
שקורים לנו. דברים שקורים לאחרים – אם 
אינם עצם מעצמנו – מרגשים אותנו פחות. 
רגשות עולות... בעצם עולים... יש איזו נטייה 

פרופ' אהרון בן־זאב: 
"הוראה אפקטיבית היא 

הוראה בעלת ממד רגשי 
חזק; מורה עם לב חודר 

ללב; ההוראה היא עבודה 
רגשית לא פחות, אולי 

יותר, משכלית" 

צילומים: רפי קוץ
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לדבר על רגשות בלשון נקבה... 
מדוע? 

אסוציאטיבי  באופן  מייחסים  אנחנו  כי 
רגשות לנשים. 

הבדלים  יש  יותר?  רגישות  נשים 
מגדריים בתחום הרגשות? 

נשים רגישות יותר במובן מסוים; תלוי 
בסוג הרגש. רגשות הקשורים ליחסים, כמו 
סימפטיה או חמלה, חזקים יותר אצל נשים; 
רגשות הקשורים למעמד, כמו גאווה וכעס, 

חזקים יותר אצל גברים. 
כאשר  עולים  שרגשות  אמרנו  אז 
מתחולל שינוי במצבנו. ואמרנו שרגשות 
במצבים  עולים   – "אגוצנטריים"  הם 

שנוגעים בנו. מה עוד מאפיין רגשות? 
ההיבט ההשוואתי חשוב מאוד והוא מובלע 
בשינוי. שינוי הוא תמיד בהשוואה למשהו 
שהיה יציב קודם לכן. הייתה שגרה, פתאום 
היא הופרה והתעורר רגש. ברגשות במיוחד 
ישנה השוואה לזולת רלוונטי. קבצן, למשל, 
מקנא בקבצן אחר שהיה לו יום מוצלח. הוא 
אינו מקנא בטייקון. אצן מקנא באצן שהקדים 
הריצה.  מסלול  על  שנייה  בחלקיק  אותו 
שעקף  האחד  לאצן  עצמו  את  משווה  הוא 
אותו ולא לאצנים הרבים שהוא עצמו עקף. 
מכוונת  מטבעה,  שכונתית  היא  ההשוואה 
לאלה שבסביבה הקרובה לנו. אנחנו מקנאים 
בקרובים לנו, אלה שנמצאים על שלב אחד 
מעלינו בסולם. אתה ואני, שני קיבוצניקים 
לשעבר, זוכרים את הקנאה העזה שהייתה בין 
חברי הקיבוץ, והקיבוץ היה בזמננו החברה 

השוויונית ביותר עלי אדמות. 
העצב, השמחה ושאר הרגשות תלויים 

במצבנו ביחס לאחרים. 
מרגישים  גם  אנחנו  רבה.  במידה  כן, 
שמחה – לעתים שמחה לאיד – כלפי אחרים 

שנמצאים שלב אחד מתחתינו בסולם. אורן 
סמדג'ה חזר מרוצה מאולימפיאדת ברצלונה 
ב־1992 כי זכה במדליית ארד. הוא השווה את 
עצמו לאלה שלא זכו במדליה והיו קרובים 
זכתה  כי  מתוסכלת  חזרה  ארד  יעל  אליה. 
במדליית כסף. היא השוותה את עצמה לזו 
ההשוואתי  ההיבט  זהב.  במדליית  שזכתה 
חזק יותר ברגשות מסוימים, למשל בקנאה, 
בשמחה לאיד, בגאווה, ברחמים. גם באהבה 
אלה  בימים  כותב  אני  השוואה.  מוסתרת 
ספר על פשרות רומנטיות ומופתע מהמספר 
הגדול של בני או בנות זוג שעושים השוואות 
לפני  שעוד  לי  אומרים  הם  ל"יקיריהם". 
החתונה הם חשבו שבני או בנות הזוג נחותים 

או נחותות מהם או מהן. 
אז למה הם או הן התחתנו? 

חלקם אמרו לי "כי ההזמנות כבר נשלחו". 
חלקם אמרו שהם האמינו שעם הזמן זה יתאזן. 
האם ההשוואה הזאת שנמצאת בִלבם 
של הרגשות אומרת לנו משהו עצוב על 
עצמם  את  משווים  תמיד  הם  אדם:  בני 
וגם  נלאים  לאחרים, הם תחרותיים בלתי 
מתוסכלים ללא מוצא, שהרי תמיד ישנו 

איזה ממזר מוכשר ממך? 
מרכזי  מקום  תופסות  השוואות  אם 
חייך עלולים להיות אומללים.  ברגשותיך, 
ההשוואה  סוג  את  לבחור  יכולים  אנו  אבל 
ולראות את המעלות שבמצבנו. אחת העצות 
המשמעותיות ביותר בעניין אושרנו היא "היה 
שמח בחלקך!" בני אדם שיודעים להעריך את 
"חלקם", את מה שיש להם, מאושרים לאין 

שיעור מאלה ששואפים להדביק אחרים. 
ציינת שלושה מאפיינים מכוננים של 
רגשות: הם מופיעים בעקבות שינוי שחל 
במצבנו, הם נוגעים לנו עצמנו, הם כוללים 

השוואה ונובעים ממנה. מה עוד? 

מבט  נקודת  עלינו  כופים  הרגשות 
חלקית ואישית. רגשות, במיוחד כאשר הם 
שהיא  שככל  לייזר,  לקרן  דומים  סוערים, 
חזק  רגש  יותר.  חזקה  היא  יותר  ממוקדת 
ממוקד בנקודה קטנה. למשל, מורה מקנאה 
יותר  במורה אחרת שמרוויחה 800 שקלים 
נודדת  שנתה  כלשהי.  תוספת  בגלל  ממנה 
בלילות; היא "אוכלת את הלב". על מה, על 
800 שקלים?! אבל זה טיבם של רגשות – הם 
חלקיים ואישיים מאוד, "חסרי פרופורציה". 

איך מטפלים בזה? 
על ידי פתיחת העדשה והרחבת המוקד. 
מורה כזאת יכולה לומר לעצמה: "על זה את 
מקנאה במורה הזאת, על 800 שקלים?! חשבי 
על בן זוגך ועל ילדייך המוצלחים. לה אין 
כאלה...". ואם יש, בטח אין לה משהו אחר. 
אנחנו מאוד יצירתיים במציאת חסרונות אצל 

הזולת. 

בין רגשות ומחשבות
נקודת  את  מצמצמים  הרגשות 
ככל  או שמחה;  צער  ולכן מרבים  המבט 
עוצמתם  כך  יותר  ממוקדים  שהרגשות 
ממתנת  רגשות  על  מחשבה  יותר.  רבה 
על  ממליץ  אתה  האם  אותם.  ומרגיעה 
לעשות   – כזאת  תרפויטית  אסטרטגיה 
אותם  לראות  לרגשות?  אאוט"  "זום 
מפרספקטיבה רחבה, בפרופורציה? ואולי 
רק  הזאת  האסטרטגיה  את  לשמור  כדאי 
לרגשות מצערים – קנאה, כעס, עצב וכו', 
כי המחשבה ממתנת רגשות, ומדוע למתן 
רגשות טובים – אהבה, התלהבות, שמחה? 
את  מרעילה  "הרפלקסיה  אמר  סארטר 

התשוקה". למה להרעיל תשוקות? 
שונות  דרכים  ישנן  צודק,  אתה 
או  נכונות  והן  רגשות,  עם  להתמודדות 

מצבים  ישנם  לנסיבות.  ביחס  מוטעות 
לנו  יגרום  מצבנו  על  המבט  מיקוד  שבהם 
אושר רב יותר, בעוד שפתיחת נקודת המבט 
תצער אותנו. ישנם מצבים שבהם רק שינוי 
משמעותי בעמדה הערכית עשוי לעזור לנו 
ולהוציא אותנו מתסכול רגשי. האסטרטגיות 

לניהול נכון של רגשות הן תלויות הקשר. 
הרגשות  על  משפיעה  החשיבה 
לך  יש  והרגשות משפיעים על החשיבה. 
נוסחה כלשהי להשפעה הדדית אידאלית 

בין מחשבה לרגש?
לשילוב  וגורפת  אחידה  נוסחה  אין 
הרגשית למערכת  בין המערכת  אופטימלי 
להתחשב  צריך  כזה  שילוב  כל  השכלית; 
בנסיבות הנתונות. עיקרון מנחה כללי מאוד 
או  הרגשית  למערכת  עדיפות  מתן  הוא 

למערכת השכלית בהתאם למצב נתון. 
יש לנו שתי מערכות שונות – רגשות 
הכפול  הסידור  של  היתרון  מה  וחשיבה. 

הזה? 

של  מהיתרונות  ליהנות  יכולים  אנחנו 
ומהיבטים  שונות  בנסיבות  מערכת  כל 
שונים. כך למשל, הרגשות נותנים לנו את 
נקודת המבט האישית, הקרובה והמעורבת, 
ואילו החשיבה נותנת לנו את נקודת המבט 
שתי  מעורבת.  והלא  המרוחקת  הכללית, 
נקודת המבט חשובות, אבל לפעמים קשה 
להשתמש בשתיהן בעת ובעונה אחת. בהקשר 
זה אמר רובין וויליאמס: "אלוהים נתן לגברים 
איבר מין ומוח, אך לא מספיק דם להשתמש 

בשניהם באותו זמן". 
מערכות",  "שתי  על  מדברים  אנחנו 
יש  ברגשות  משולבות.  מאוד  הן  אבל 
הרבה "שכל" – תפיסות, עמדות, מושגים, 
השקפת עולם; ובחשיבה יש הרבה רגש – 
תשוקה, עניין, מחויבות. יש קשר פנימי בין 

שני האיברים. 
זה נכון, ולכן מדויק יותר לומר שהאדם 
יכול לפעול באופן שיש בו מתן משקל עודף 
לרגשות או באופן שיש בו מתן משקל עודף 

אופני  שני  בין  הגבול  ולעתים  לחשיבה. 
הפעולה האלה לא ברור.

ברגשות יש גם הרבה חברה ותרבות, 
את  מבנות  והתרבות  החברה  כלומר 
הרגשות שלנו, את מה שמותר לנו להרגיש 
ולבטא ואת מה שאסור לנו. לרגשות יש 

ממד פוליטי. 
השפעה  בהחלט  יש  ולתרבות  לחברה 
על הרגשות – על רגשות חיוביים ורגשות 
החברתית־ ההבניה  זאת,  עם  שליליים. 
היבטים  ברגשות  יש  מוגבלת.  תרבותית 
אוניברסליים, חוצי חברות ותרבויות, למשל 
להופעתם  התנאים  שלהם,  המאפיינים 

והגורמים להתחזקותם ולהיחלשותם. 

על עוצמות ומורכבויות
רגשות.  של  סניגור  אתה  כלל  בדרך 
משבשים  תמיד  לא  שהם  טוען  אתה 
את  לא  וגם  הרציונלית  החשיבה  את 

"פעם חשבו 
שבעבודה 
מקצועית 
מכובדת, 

ב'פרופסיה', 
צריך לפעול 

באופן 'מקצועי', 
כלומר שכלתני, 

ללא רגשות. 
היום ברור 

לכול שעבודה 
ללא רגשות, 

נכון יותר, ללא 
ניהול רגשות, 

היא עבודה לא 
מקצועית" 

רגשות, במיוחד כאשר הם סוערים, דומים לקרן לייזר, שככל 
שהיא ממוקדת יותר היא חזקה יותר. רגש חזק ממוקד 

בנקודה קטנה. למשל, מורה מקנאה במורה אחרת שמרוויחה 
800 שקלים יותר ממנה בגלל תוספת כלשהי. שנתה נודדת 

בלילות; היא "אוכלת את הלב". על מה, על 800 שקלים?!
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שעליו  הימים  הוא  המכשול  אהובתו. 
שמחה;  הוא  המאגי  הפתרון  לה.  לחכות 
בשמחה הוא כבר ִאתה. כמובן, גם לפרויד 
הייתה תאוריה של רגשות. אצלך – הרבה 
מאפיינים ומיונים, אבל רגשות, או תאוריה 
של רגשות, אין. באחד הפרקים בספר שלך 
אלמותית של שחקן  אמירה  אתה מצטט 
הבייסבול יוגי ברה: "יותר טוב שתחתוך 
את הפיצה לארבע חתיכות. אני לא חושב 
את  חותך  אתה  שמונה".  לאכול  שאוכל 

הפיצה להרבה חתיכות. 
מנקן  לואיס  הנרי  האמריקני  הסופר 
אמר: "לכל בעיה מסובכת יש פתרון פשוט, 
מסודר ו... שגוי". זו לא אשמתי שהמציאות 
הרגשית מורכבת. וכאשר המציאות מורכבת, 
גם ההסבר שלה צריך להיות כזה. אני חושב 
שעבודתי מציגה עקרונות ברורים המסבירים 
העקרונות  יישום  אך  הרגשות,  פעולת  את 
צריך להתחשב בנסיבות נתונות, וזה עושה 

אותו למורכב.

רגשות וחינוך
בחינוך.  רגשות  על  קצת  נדבר  בוא 

בחינוך לא מדברים עליהם. 
עצומה  חשיבות  ישנה  מאוד.  חבל  וזה 
תנאי  היא  כזאת  הכרה  הרגשות.  להכרת 
לניהול חכם ומועיל שלהם. צריך ללמד על 
מורים  לכך  ולהכשיר  הספר  בבית  רגשות 
לחינוך.  ובמכללות  לחינוך  הספר  בבתי 
חינוך  בעזרת  הרגשות  של  נכונה  הְכוונה 
בעיקר  הפרט,  חיי  את  מאוד  לשפר  יכולה 

לסייע לו למתן רגשות שליליים. 
צריך  רגשית  אינטליגנציה  פיתוח 
להיות מטרה חינוכית, תכונה מרכזית של 

הבוגר הרצוי? 
הרגשית  המערכת  לשילוב  בהחלט. 
עם המערכת השכלית יש חשיבות עצומה; 
ומעשית של  הוא המפתח להצלחה ערכית 

התלמיד בבית הספר ושל הבוגר בחיים. 
מטרה כזאת מחייבת ארגון מחדש של 
בית הספר. בית הספר ערוך להעברת ידע, 

לא לחינוך הרגשות. 
העיקרון המנחה של חינוך הרגשות הוא 
שעלינו לא רק להכיר את רגשותינו שלנו, 
אלא להביא תמיד בחשבון את רגשותיו של 
הזולת. זה יעשה אותנו צנועים ומתחשבים 
לסביבות  הספר  בתי  את  יעשה  זה  יותר. 
טובות יותר ואת החברה כולה למקום טוב 
יותר. כן, זה מחייב חשיבה מחדש על בית 

הספר. 
האם להוראה, ואתה גם מורה ותיק, יש 

היבטים רגשיים טיפוסיים? 
פעם חשבו שבעבודה מקצועית מכובדת, 
ב"פרופסיה", צריך לפעול באופן "מקצועי", 
כלומר שכלתני, ללא רגשות. היום ברור לכול 
שעבודה ללא רגשות, נכון יותר, ללא ניהול 
רגשות, היא עבודה לא מקצועית. כאשר אתם 
הולכים לעבודה, אל תשכחו את הלב בבית; 
וזה נכון במיוחד להוראה. הוראה אפקטיבית 
היא הוראה בעלת ממד רגשי חזק; מורה עם 
לב חודר ללב; ההוראה היא עבודה רגשית לא 

פחות, אולי יותר, משכלית. 
במיוחד  רוויה  הכיתה  סביבת  האם 

ברגשות וברגשות מיוחדים? 
גומלין  ביחסי  רוויה  הכיתה  סביבת 
אינטנסיביים מאוד בין מורה לתלמידים ובין 
התלמידים לבין עצמם, והיא דינמית מאוד; 
לכן היא רוויית רגשות – קנאה, פחד, כעס, 
בושה, שמחה, גאווה. רגשות כאלה רווחים 

מאוד בכיתה, ועל המורה להבין אותם כדי 
לייעל את ההוראה שלו וליהנות ממנה. 

פחות  ולא  להוראה,  חשובים  רגשות 
מזה ללמידה. 

בלמידה;  עצומה  חשיבות  יש  לרגשות 
יש  רגשות.  ללא  משמעותית  למידה  אין 
לטפח רגשות מסוימים בלמידה. אם, למשל, 
למידה נובעת מפחד להיכשל בבחינה, הדבר 
יזיק ללמידה בטווח הארוך, גם אם יועיל לה 

לטווח הקצר, בבחינה. 
רגשות חשובים להנעה ללמידה. 

ללמידה,  ההנעה  ביסוד  עומדים  הם 
שמכונה  מה  חיוביים,  רגשות  הם  וכאשר 
"חדוות למידה", הם מכוננים הנעה פנימית 
דברים  לומר  צורך  אין  שכאן  ללמידה, 
צריך  למידה,  חדוות  לעורר  כדי  בשבחה. 
מתוך  המלמדים  מורים   – הוראה  חדוות 
הנלהבים  כאלה,  מורים  רק  התלהבות; 
מתחומי ההוראה שלהם ומשתוקקים לחלוק 
אותם עם אנשים צעירים, יוכלו לעורר בהם 

עניין וחשק ללמוד.
חשק  יש  תמיד  לא  צעירים  לאנשים 
מעלים  או  משפט  מנתחים  איך  ללמוד 
בחזקה, אבל יש להם חשק לאהבה – אהבה 
רומנטית. אנשים צעירים, גם בימינו הלא 

רומנטיים, שבויים בה. 
אכן, אנשים צעירים שבויים באידאולוגיה 
שכך.  וטוב  מבוגרים,  מאנשים  יותר  הזאת 
"עד   – הרומנטית  האהבה  של  האידאלים 
העולם  את  "אזיז  בינינו",  יפריד  שהמוות 
בשבילך" וכדומה – מציבים רף ערכי גבוה 
וזה טוב; טוב שתהיה נקודת פתיחה ערכית 
האידאולוגיה  לסגת.  לאן  ויהיה  גבוהה 
הרומנטית גם מפחיתה את הציניות הרווחת 
 כיום, וגם זה טוב.  

ההתנהגות המוסרית. 
יותר  נבע  למשל,  הנאצי,  הרוע  נכון. 
שללו  הנאצים  מהרגש.  מאשר  מהשכל 
אידאולוגית.  מבחינה  היהודי"  "הגזע  את 
אילו היו פועלים מתוך רגש היה להם קשה 
להרוג אנשים, לבטח ילדים. באחד מספריי 
הנאצים  של  יחסם  בין  להבדל  התייחסתי 
הלבנים  האדונים  של  יחסם  ובין  ליהודים 
רוע  ליהודים  ייחסו  הנאצים  ל"כושים". 
להשמדה.  רק  לתיקון,  ניתן  שאינו  מוחלט 
ייחסו ל"כושים" נחיתות  האדונים הלבנים 
אך לא רוע, ואת הנחּות לא צריך לחסל. לכן 

ילדי האדונים שיחקו עם ילדי העבדים. 
אבל הרגשות מפלים – אני אוהב את 

ילדיי שלי יותר משאני אוהב את ילדיך. 
לילדיך  שלך  העודפת  האהבה  אבל 
עמוקה  מוסרית  בהתנהגות  אותך  מחייבת 
מחויבות  לך  יש  כלפיהם;  "עודפת",  יותר, 

רבה יותר. 
אתה חושב שרגשות הם מוסריים גם 
במובן זה שאינם ניתנים לזיוף, שהם האמת 

הפנימית שלנו? 
מזייפות  ש"נשים  אמרה  סטון  שרון 
יחסים  מזייפים  גברים  אבל  אורגזמה, 
שלמים". כלומר, אפשר אולי לזייף רגשות 
מיידי  כיוון שהרגש  לעין.  גלוי  הזיוף  אבל 
וחזק, קשה לזייף אותו. כן, הרגש מסגיר את 

העמדה האותנטית שלנו. 
אפיינו רגשות כתגובה לשינוי שיש בה 
השוואה והיא ממוקדת וחלקית. מה עוד? 

מאפיין נוסף הוא היעדר יציבות. בעתות 
של רגש אנחנו לא יציבים, וטוב שכך; אסור 
משמעותי  שינוי  נוכח  אדישים  להיות  לנו 
במצבנו. כפי שקרול קינג שרה: "אני חשה 
חשה  אני   / רגליי  מתחת  נעה  שהאדמה 
שהשמים קורסים מעליי / אני חשה את לבי 

מתחיל לרעוד / בכל פעם שאתה בסביבה". 
ורוצים  יציבות  רוצים  אנשים 
התרגשות. זה לא הולך ביחד. האם זה עוד 
אחד מהרצונות הסותרים של בני אדם שדן 

אותם לחיים חסרי מנוח? 
להם  יש  כי  מנוח  חסרי  הם  האדם  בני 
רצונות סותרים, וגם משום שהם פשוט רוצים 
כל הזמן לשפר את מצבם. האנשים המאושרים 
זה שוב, הם  ולא אכפת לי לחזור על  יותר, 
אלו ששמחים בחלקם, ושחלקם אינו משעמם 

אותם, אלא מלא בפעילויות בעלות ערך.
אולי עוד מאפיין אחד של רגשות ובזה 

נסתפק. 
"קצת".  להיות  יכול  לא  רגש  עוצמה. 
אם תגיד לאהובתך "אני קצת אוהב אותך" 
או שיש אהבה  כי  ובצדק.   – יהיה הסוף  זה 
בעצימות גבוהה או שאין אהבה. וכך גם כעס, 
קנאה ורגשות אחרים – עוצמה היא מאפיין 

מהותי שלהם. 
אין רגשות מתונים? מתינות ברגשות 
הפילוסופים  של  הטובה"  "המידה  היא 
טובה  מידה  גם  והיא  העתיקים  היוונים 

בימינו. 
מסערת  חוץ  ישנן,  הריגושי  במרחב 
נוספות, למשל מצבי רוח  רגשות, תופעות 
)במובן הרחב( שאינם בעלי עוצמה חזקה. אין 
גבול ברור בין רגשות )או סערת רגשות( ובין 
התנסויות שאינן רגשות, ויש כמובן הבדלי 
עוצמה בין הרגשות השונים. אך התנסויות 
שעוצמתן חלשה ביותר אינן יכולות להיחשב 
לרגשות, בטח לא לסערת רגשות. רגש הוא 
בעל עוצמה חזקה לכן הוא גם קצר. אי־אפשר 
השינוי  גם  זמן.  לאורך  עוצמה  על  לשמור 
לזמן קצר;  פי טבעו  הוא על  שגורם לרגש 
לאחר זמן קצר אתה מתרגל אליו; הוא מפסיק 

להיות שינוי, והרגש שהגיב עליו מתפוגג. 

ממיין  אתה  הרגשות  מאפייני  את 
לארבעה רכיבים בסיסיים. 

הם:  הרגשות  של  הבסיסיים  הרכיבים 
רכיב  ותחושה.  מוטיבציה  הערכה,  הכרה, 
המאורע  על  תיאורי  מידע  מספק  ההכרה 
שהרגש מתייחס אליו; רכיב ההערכה מעריך 
רכיב  לי;  רע  או  לי  טוב   – הזה  המידע  את 
מסוימת  לפעולה  אותנו  מניע  המוטיבציה 
הקשורה למאורע; ורכיב התחושה מבטא את 

התגובה הנפשית הראשונית למצבנו. 
מהם  תזכיר  זה  פרק  לסיכום  אולי 
הרגשות העיקריים שאנחנו מדברים עליהם 

ותחלק אותם לקבוצות טיפוסיות. 
לקבוצות  הרגשות  את  לחלק  אפשר 
שונות. החלוקה שאני מציע היא לקבוצות 
הזולת:  למצב  המכוונים  רגשות   )1( האלה: 
קנאה, שמחה )עבור הזולת(, רחמים ושמחה 
לאיד; )2( רגשות המכוונים למצב שלי: עצב, 
המכוונים  רגשות   )3( ותקווה;  פחד  אושר, 
למעשים של הזולת ושלי: כעס והכרת תודה; 
חרטה וגאווה; )4( רגשות המכוונים למעשים 
שנאה  ושלי:  הזולת  של  כוללת  ולמשיכה 
ואהבה; בושה וגאוותנות; )5( משיכה כוללת 

לזולת ואליי: סלידה ותשוקה מינית.
והמיון  האפיון  עבודת  כל  בעקבות 
שכלית  מצוקה  אצלי  מתעוררת  שלך 
ורגשית כלשהי. אתה מאפיין וממיין את 
איכשהו  אבל  מרשים,  באופן  הרגשות 
את  רואים  לא  ומיונים  מאפיינים  מרוב 
הרגשות, את המהות שלהם. קח למשל את 
סארטר. במאמר בשם "מתווה לתאוריה 
של הריגוש" הוא מציג את מהות הרגשות: 
הרגשות הם חשיבה מאגית שעולה כאשר 
אנחנו נתקלים במכשול של ניתן להתגבר 
מוצף  אדם  למשל,  רציונלי.  באופן  עליו 
של  הצפוי  בואה  לקראת  שמחה  ברגש 

"כדי לעורר חדוות למידה, צריך 
חדוות הוראה - מורים המלמדים מתוך 
התלהבות; רק מורים כאלה, הנלהבים 
מתחומי ההוראה שלהם ומשתוקקים 

לחלוק אותם עם אנשים צעירים, יוכלו 
לעורר בהם עניין וחשק ללמוד"

"האבולוציה ציידה 
אותנו במערכת אזעקה 

רגשית. לרגשות יש 
עוצמה מוטיבציונית 

רבה. פחד, למשל, דוחף 
לבריחה; תשוקה דוחפת 

להתקרבות, וכדומה"

"אחת העצות המשמעותיות 
ביותר בעניין אושרנו היא 

'היה שמח בחלקך!' בני 
אדם שיודעים להעריך את 
'חלקם', את מה שיש להם, 

מאושרים לאין שיעור מאלה 
ששואפים להדביק אחרים"


