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 .מטרת הקורס  

 

 ההתפתחות עידן הידע והכפר הגלובאלי, הסביבה בה אנו חיים הופכת להיות מורכבת,  עם

 תחרותית, בלתי צפוייה ורוויית מכשולים, והאינטליגנציה הרגשית הולכת ותופסת מקום נכבד 

 בסל התכונות והכישורים הנדרשים מאיתנו על מנת להצליח בכלל תחומי החיים. מודעות 

 טימיות והתלהבות, מוטיבציה, רגשות, יוזמה וחוללות שינוי, פחד עצמית, הערכה עצמית, אופ

 כמנוע לצמיחה )בניגוד לפחד מכישלון(, השפעה, רגישות חברתית כמקור לעוצמה, אמפתיה, 

 אלו ואחרים מהווים גורמי הצלחה או כישלון בחיי –אכזבה, חמלה, הקשבה, יכולת הכלה וכו 

 העבודה,בחיי המשפחה ובחיי הזוגיות.

 בקורס נמפה את המאפיינים והמרכיבים של איטיליגנציה רגשית נכיר את המודלים 

 התיאורטיים הקיימים, נבין את ההשלכות ואת החשיבות של פיתוח מיומנויות אישיות 

 יות אלו. ומיומנויות חברתיות וכן נלמד דרכים, כלים ואסטרטגיות לפיתוח מיומנו

 

 

 

 נושאי הקורס: 
 

מהי אינטליגנציה רגשית? למה צריך את זה? האם האינטליגנציה רגשית ניתנת ללמידה / 

לפיתוח ? האם היא ניתנת למדידה ? האם קיימים הבדלים באינטליגנציה הרגשית של 

נשים ושל גברים ? מה בין אינטליגנציה רגשית למנהיגות ולניהול? וכיצד האינטליגנציה 

שית קשורה בהתנהלות ארגונית, באסרטיביות וביכולת השפעה, בניהול קונפליקטים הרג

ובטיפול בהתנגדויות? מה בין אינטליגנציה רגשית ליצירת חזון, אמון, הזדהות 

 ומוטיבציה? האם היא קשורה בפוליטיקה ארגונית ? האם היא תלויית תרבות ?

י המחשה, במחקרי שטח, בסימולציות הקורס הינו יישומי וחווייתי. הקורס משולב בחומר

 ובניתוח אירועים.

 

 

 



 

 

 

 

  :מטלות/דרישות הקורס •

 

 . נוכחות חובה והשתתפות פעילה בכל המפגשים כתנאי למעבר הקורס. 2

 37%. הגשת עבודה עד סוף הסמסטר 5

מהציון  07%. בחינה מסכמת הכוללת את חומר ההרצאות וחומר הקריאה כולו המהווה 3

 הסופי.
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