
 

 

 קצת עלינו : 

 אינטליגנציה רגשית כגישה 

 

"הראשון והחשוב בתפקידך כמנהיג הוא להשתלט על האנרגיה שלך ולסייע בתזמור האנרגיה של 
 הסובבים אותך" 

 דרוקר פיטר 

 

ליר לצוות קטן של חוקרים מביה"ס לחינוך של הארוורד בבקשה שייטול על עצמו -פנתה קרן ואן 1979בשנת 
בירור שיטתי של נושא העומד ברומו של עולם: טבעו ואופן מימושו של הפוטנציאל האנושי. עד אז המחשבה  

כולת לספק במהירות  הי –האנושית חתרה לאידיאל החשיבה המדעית והתפיסה הרווחת של האינטליגנציה 
 מנויות לשוניות ולוגיות.וכרוכות בהפעלתן של מיההבזק תשובות לבעיות 

להדגיש את מספרן הלא ידוע של היכולות האנושיות מאינטליגנציה מוזיקלית ועד היה הראשון שביקש  גארדנר 
 הוא הגדיר את האינטליגנציה באופן הבא:  אינטליגנציה המעורבת בהבנה עצמית. 

 "לפתור בעיות, או ליצור תוצרים, שמסגרת תרבותית או קהילתית אחת מייחסת להם ערך "היכולת

 למנו מחיר על כך שניסינו להפריד בין הרגש לשכל.ישעד אז 

קריטיים בקריירה  האינטליגנציה רגשית יכולה לחולל את ההבדל בגורמי הצלחה  מחקרים מראים ש
 : כמו ובארגון

 קבלת החלטותו מנהיגות •
 אופרטיבית פריצת דרך אסטרטגית ו •
 מקדמת ויצירת סינרגיה תקשורת  •
 יחסי אמון ועבודת צוות •
 נאמנות לקוחות •
 יצירתיות וחדשנות •
 מיתוג עצמי והעברת מסרים •
 הנעה והשפעה •
 הובלת שינויים  •

 

החשיבה ההגיונית/קבלת ההחלטות והרגש/תחושה מצטלבים במוח. במוח יש אסופה של מערכות המוקדשות  
הנקרא קבלת החלטות. אותה  –חשיבה המכוון אל יעדים הנקרא חשיבה הגיונית, ולבחירת תגובות  לתהליך

 אסופה של מערכות מוח מעורבת גם ברגשות ובתחושות. 
 

"הרגשות משפיעים במידה עצומה על החשיבה. לרגשות יש השפעה על האופן שבו שאר חלקי המוח 
 והתודעה מבצעים את עבודתם." 

 אנטוניו דמסיו ראש מחלקה נירולוגית באוניברסיטת איווה.                                                        

 

האינטליגנציה הרגשית היא זו שמניעה אותנו להגשים את הפוטנציאל והמטרה הייחודיים לנו ומפעילה את 
 ברים שאנו חווים.שאיפותינו וערכינו הפנימיים, בהפכה אותם מדברים שאנו חושבים עליהם לד



 

הרגשות כשלעצמם אינם שליליים או חיוביים, אלא משמשים כמקור היחיד והחזק ביותר של אנרגיה אנושית, 
 אותנטיות והנעה (מוטיבציה). 

 בלא קשר לתואר שלנו או להגדרת תפקידנו, כל אחד אחראי בסופו של דבר להיות המנכ"ל של חייו ועבודתו. 

 מה אנו דורשים מאנשינו? מה אנו מתבקשים בעבודה? או

ידע עצום ומומחיות אנליטית במגוון תחומים, פיננסיים, טכנולוגיה, הקצאת משאבים, פיתוח מוצר, שירות, 
 גם מיומנויות כתיבה, דיבור, משא ומתן, הקשבה וכו"... ,שיווק וכו"

מחויבות, השפעה, הנעה, רגישות,  יושר, אמון, דמיון, כושר עמידה, מגמתיות,  –וגם סגולות אנושיות 
 אמפתיה, הומור, אומץ, נחישות, התמדה, עירנות לצרכי הארגון. 

 

יהיו תהפוכות החיים אשר יהיו עם   –היכולת להיות אדם אמיתי המסוגל להגיע לתובנה רגשית עמוקה 
פעילה  האתגרים וההזדמנויות. יכולת כזו דורשת קודם כל אינטליגנציה רגשית, הכוללת אנרגיה שמ 

 ומעוררת את מה שאנו חשים ומעריכים ובאה לידי ביטוי בגילויי לב, יושר, אומץ, יצירתיות, יושרה. 

 

תכונות האינטליגנציה הרגשית יכולות להיות אידיאולוגיה, עקרונות או רעיונות טובים, רק כשחשים אותם 
 חיות אותן.באופן עמוק הם הופכות לפעילות ואמיתיות, ואתה נדרש לפעול על פיהן ול

 כל עובד רוצה שהן יימצאו אצל המנהל שלו. 

לעיתים קרובות אנו נדרשים לעמוד אל מול משברים, קיצוצים, אי וודאות בשוק, משאבים מצטמצמים, מימון  
 מוגבל ותחרות בלתי פוסקת, ואז למצוא דרך להעמיק לתוך עצמנו ולמצוא דרך להתגבר על סיכונים אימתניים.

 

כלליים מה שאנחנו מחפשים בעסקים ובחיים אינו נמצא רק במגמות הטכנולוגית האחרונות. הוא  במונחים 
 נמצא גם בתוכנו.

חיים משמעותיים ומוצלחים צריכים להיות מכוונים אל מה שמצוי בפנים, מתחת לניתוח השכלי, החזות 
 וזה לא "חומרה".  –והשליטה מתחת לרטוריקה ולעור. אל הלב האנושי 

 

ם יכולים למדוד את האנרגיה שלו ממרחק של מטר וחצי, הוא מקרין על סביבותיו. הלב מפעיל את המדעני
הערכים העמוקים ביותר שלנו. הוא הופך אותם ממושא מחשבה לדבר שאנו מגשימים. הוא יודע דברים  

תחושות שהמוח אינו יודע. הלב הוא המקום בו מצוי האומץ, היושרה והמחוייבות. מקור של אנרגיה ושל 
 עמוקות הקוראות לנו ללמוד לשתף פעולה, להנהיג ולשרת.

הכיר? ובעלי ערך לעצמינו מה עושה אותנו לאנשים ממשיים שכדאי לשאלות שכולנו עוסקים בהן... 
 :  לסביבהו

 מה באמת חשוב לנו בחיים ? •
 איך אנחנו רוצים להוביל אחרים? •
 איזה מסר אנחנו רוצים להעביר ? •
 אנשים אחרינו ?מה אנחנו משאירים ל •
 מה המוטיבציות שלנו ? •
 כמה חשוב לנו להצמיח אנשים אחרים ? •
 מהם הערכים הבסיסיים שמניעים אותנו והאם אנו אכן פועלים מתוכם ? •

 



 

לצורך  העמקה בשאלות הללו ונוספות אנו מחוייבים כלפי עצמינו להיות במקום הכי אותנטי שלנו וליצור מפת  
 דרכים בסיסית .

ת היכולת שלנו במימד האינטליגנטי רגשי, נצליח להיות ממוקדים יותר, עם אנרגיה גבוהה יותר.  ככל שנפתח א 
 ולפעול ברמת פתיחות מקסימלית.

 פיסי,רגשי,רוחני ומנטלי. –בכל תחום שאנו עוסקים  ישנם ארבע מימדי התחדשות 

 ולה שאנו עושים. היכולת שלנו לפעול מתוך ארבעת המימדים מאפשרת לנו להיות במיטבינו בכל פע

היכולת להוביל פרוייקט, להוביל שינוי, לשפר ביצועים ועוד..... תתאפשר בהצלחה מיטבית כשנדע לאזן את 
 ארבעת המימדים.

קבוצתי, אולם מסתבר כי   IQבכל משימה צוותית שבהם נועדו בני אדם לשתף פעולה יש תחושה עזה של 
 . EQהמרכיב החשוב הוא  

 מייצרים בעצם את המיקום  שלנו ברגע נתון.  –והמיקוד  רמת האנרגיה, הפתיחות 

בכל רגע  ניתן לראות את הקבוצה כאוסף של יכולות, כשרונות, נקודות תורפה, ולא סתם גופים היושבים סביב  
 שולחן. בסוף פגישה ניתן לבדוק את רמת המחוייבות והנכונות.

 

 והמוטיבציה לכל פעולה שאנו עושים.היא המחוללת את התהליך  –אנרגיה רגשית 

 

 משמעות הרגשות 

 מארגונים טובים לארגונים מצויינים

 אות לכוח אות לחולשה

 חיוני לעסקים אין להם מקום בעסקים

 רגשות מעוררים למידה התרחק מתגובות רגשיות 

 מבהירים (מסבירים)  מבלבלים 

 חפש אנשים רגשיים  התרחק מאנשים רגשיים 

 שימוש במילים רגשיות  במילים לא רגשיות שימוש 

 חיוניים לשיפוט נכון  מפריעים לשיפוט נכון 

 מניעים אותנו מסיחים את דעתנו

 הופכים אותנו לממשיים וחיים סימן לפגיעות 

 מגבירים או מחישים חשיבה  חוסמים או מעכבים חשיבה 

 ומאפשרים סינרגיה  בונים אמון וקשר מהווים מחסום לשליטה 

 מעניקים מידע ומשוב חיוניים  עים לזרימת הנתונים האובייקטיבים מפרי

 מעוררים יצירתיות וחדשנות מסבכים את התכנון הניהולי 

 יוצרים השפעה בלא סמכותיות פוגעים בסמכותיות

 



 

 

 עוסק בפיתוח מצויינות אישית, עסקית, ארגונית ותפעולית. המרכז לאינטליגנציה רגשית

 ומלווה באנשי מקצוע בכירם ומומחים בתחומם. 2000בשנת ע"י נורית אלפנבוים המרכז הוקם  

 אנשי אקדמיה, מהנדסים, יועצים אסטרטגיים, יועצים ארגוניים ומנחים.  

ם מעולם התוכן של האינטליגנציה הרגשית  סל השרותים והמוצרים אינטגרטיבי, מבוסס על ידע, שיטות וכלי
 תוך התאמה לצורכי הלקוחות השונים.

צוות המרכז מוביל פרוייקטים עבור מספר רב של לקוחות השונים בגודלם ובתחומי עיסוקם ופועלים בשוק  
משרדי ממשלה, ארגונים   הישראלי והבינלאומי, בין הלקוחות נמנות חברות בולטות במשק הישראלי,

בוריים שלא למטרות רווח, מייזמי הייטק החל בשלבים הראשוניים ועד לשלבי צמיחה י, ארגונים צפיננסיים
 ובגרות. 

 השותפים : 

 אורלי אשוח

 שנות ניסיון בהנחיה, ייעוץ, ליווי, אימון  8  ניסיון:

. הרשתימנהיגות בעידן  . פיתוח צוות. אימון וחניכה. יצירת סביבה ניהולית דיגיטלית אפקטיביתמתמחה ב
. ליווי תהליך אסטרטגי. VUCAניהול במורכבות ואי וודאות . ניהול וניווט הנהלות ובכיריםיצירת חזון וערכים, 

רתימה ללא . ניהול ממשקים ועבודת ממשקים. ניהול משאבים. ניהול זמן. יוזמה ויזמות. מיומנות בין תרבותית
פיתוח . חברות גלובליותחיבור ממשקים ב.גיוון והכלה. חזון ארגוני ואישי. engagementמחוברות . סמכות

 .עבודה מרחוק ברימוט. מנהיגות

 י נשיאדע

 o.d.tשנות ניסיון בהדרכה, פיתוח מנהלים וליווי אסטרטגי מלווה סדנאות  10ניסיון: 

התמחויות: מיינדפולנס למנהלים, פסיכולוגיה חיובית, ניהול משאבים, מנהיגות הסתגלותית, מנהיגות 
תנטית, קבלת החלטות, אימון וחניכה, פוליטיקה ארגונית, פיתוח צוות, ניהול קונפליקטים, ליווי תהליך או

 אסטרטגי, ניהול לבכירים, אגו ומנהיגות. 

 אופיר ריבן 

 o.d.tשנות ניסיון בהדרכה, פיתוח מנהלים וליווי אסטרטגי מלווה סדנאות  10ניסיון: 

פרזנטציה מנצחת, מנהיגות מעוררת , וחדשנות ארגונית יצירתיות ,לקוחחוויית עבודת צוות,  :התמחויות
 .ניהול צוותהשראה, ניהול ממשקים, אימון וחניכה, 

 

 יעל דרור כהנוביץ 

 o.d.tשנות ניסיון בהדרכה, פיתוח מנהלים וליווי אסטרטגי מלווה סדנאות  10ניסיון: 

אותנטית, קבלת החלטות, אימון וחניכה, פוליטיקה   ניהול משאבים, מנהיגות הסתגלותית, מנהיגותהתמחויות: 
 ארגונית, פיתוח צוות, ניהול קונפליקטים, ליווי תהליך אסטרטגי, ניהול לבכירים, ניהול במורכבות ואי וודאות, 

 מורן אורליך 

 שנות נסיון בייעוץ ארגוני והנחייה, ניהול הדרכה, והנחיית קבוצות 9ניסיון: 

, ניהול משאבים, מנהיגות אותנטית, קבלת החלטות, אימון וחניכה, פוליטיקה התמחויות: ניהול במורכבות
 ארגונית, פיתוח צוות, ניהול קונפליקטים, ליווי תהליך אסטרטגי, ניהול לבכירים



 

 הדר שטיין 

 אבחון ארגוני תהליכי שינוי, ו , ליוויבפיתוח ציוותי ניהול ,ת מנהליםשנות ניסיון בהנחי  10ניסיון: 

מנהיגות , סדנת פיתוח צוות, אימון וחניכה, ניהול אנוש, יצירת סביבה ניהולית דיגיטלית אפקטיביתהתמחויות: 

, ניהול יהול משאבים, נליווי תהליך אסטרטגי וניווט הנהלות ובכירים, ניהול והנהלה,  אסטרטגיה, בעידן הרשתי

, חזון ארגוני ואישי, פיתוח מנהיגות, engagementממשקים ועבודת ממשקים, רתימה ללא סמכות, מחוברות 

 עבודה מרחוק ברימוט 

 שלמה אלפנבוים

, לתוצאות עסקיות מנהלים מנטור בחברות גלובליות ומלווה+ שנות ניסיון ביעוץ ארגוני, יעוץ הנדסי, 20ניסיון: 
 מנהיגות בשטח מדריך רכיבה על סוסים. 

, הדרכות מנהלים ISO, הקמת מערכות ניהול איכות לפי תקני התמחויות: הקמה, ניתוח ושיפור תהליכי עבודה
בכירים בתעשיות הבטחון בתחומי ניהול רכים, ליווי מנהלים במגוון תחומים רכים והנדסיים, עבודה עם 

 ליווי מנהלים בחברות גלובליות ליצירת תקשורת מחברת.לקוחות של לקוחות בנושאי איכות ויצירת ממשקים.

 

 לפרויקטיםדוגמאות 

 
ליווי המנכ"ל בגיבוש אסטרטגית צמיחה והתמודדות עם אתגרים גלובלים.הכשרת צוות המנהלים  

 וגיבוש תהליכי עבודה תומכי אסטרטגיה. 
 בנית תהליכים מעודדי חדשנות. הובלת תהליכי שינוי תרבות ארגונית. 

 
 הלי סניפים. פיתוח קורסי ניהול, הכשרת מנהלים, שיפור עבודת ממשקים, ליווי מנ

 

 
פיתוח וליווי הנהלה בכירה, בנית מערך תומך אסטרטגית לקוח, שיפור עבודת הממשקים, גיבוש  

 תפיסת שירות ושינוי התרבות הארגונית, הכשרת הצוותים בתהליכי השרות הפנימי והחיצוני. 

 
בכירים, סיוע הקמת מערך צוותי ניהול, הקמת מערך ניהול האיכות וניהולו בפועל ליווי מנהלים  

 בהתמודדות עם לקוחות וספקים, סיוע בתהליכי מיזוג ורכישה והכשרת הצוותים.

 
סיוע בהקמת מערך התמודדות עם מצבי חירום חוצי ארגון, הדרכת צוותי החירום,סדנאות פיתוח  

 מנהלים בתחומי ידע שונים כמו ניהול מו"מ, עבודת צוות, מנהיגות, תפיסת שירות ועוד...

 

אימון מנהלים בתהליכי משוב,ליווי צוותים בתהליכי עבודת הצוות וחניכה,פיתוח תרבות  
 ארגונית מעודדת מחוברות. בניית תהליכי עבודה בין הממשקים.

 
ליווי הנהלה, גיבוש אסטרטגיה שיווקית, ליווי מערך נותני השירות,ליווי המנכ"ל באתגרים 

 השוטפים.

 
בתהליכי משוב, שיפור עבודת הצוות, הכשרת הצוותים בתהליכי   פיתוח  וליווי הנהלה בכירה

 משוב. 

 

בנית תהליך אסטרטגי ופיתוח שווקים חדשים.ליווי המנכ"ל וצוות המנהלים והעובדים בגיבוש 
האסטרטגיה ובנית תוכניות עבודה. הקמה וליווי מערך מש"א, שינוי המבנה הארגוני, גיוס 

 והכשרת צוותי הניהול. 

 
פיתוח אסטרטגיה ביהס לפיקוד ומנהיגות של ח"א. ביצוע הדרכות בתחום מנהיגות ואינטליגנציה  

 רגשית. כתיבת מערכים ותוכניות לימוד.  

 
ניתוח ופיתוח תהליכים, פיתוח צוותים ומיומנויות ניהול, ניתוחים כלכליים, ליווי מנהלים, יזום 

 בהתמודדות עם אתגרים תפעוליים ועיסקיים תהליכי ניהול מתקדמים, סיוע 

 


