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 1?ןוכנ תאז תושעל ךיא – תוילאוטריו תוצובק תייחנה

 .ףולאפר לאינדו ,דוד ןב לעי ר״ד : ידי לע בתכנ

 ימואתפ ןפואב ץיאהו )םינפ לא םינפ( רישיה ישונאה רשקה לש יתועמשמ םוצמצל איבה הנורוקה רבשמ

 הבוחב תנמוט הז גוסמ תיתצובק הייחנה .תנווקמ תיתצובק הדובעל רבעמ לש ךילהת תמדקומ הנכה אללו

 לש תשדוחמ הניחב הכירצמ תוילאוטריו תוצובק תייחנה ,יפיצפס ןפואב .תונורתיו תויונמדזה דצל םירגתא

 .םיתווצ ילהנמו םיצעוי ,תוצובק יחנמל םישדח םייביטרגטניא תונורתפ תאיצמו הדובעה תוטיש

 ךירדמ .הכ דע ונשרדנ אל ןקלחלש תויונמוימ תשרודו םינפ לא םינפ הייחנהמ הנוש תילאוטריו הייחנה

 היחנהבש םירגתאה םהמ ןיבהל תו/םיצעויו תו/םיצרמ ,תוצובק תו/יחנמ ,תו/םילהנמל עייסל דעונ הז ימושיי

 .קוחרמ תויתצובק ואדיו תושיגפ לש יבטימ לוהינל םייטקרפ םילכו תודדומתה יכרד עיצמו תילאוטריו

 שיו תילאוטריוה המרופטלפב רתוי דוע תרבוג םיפתתשמ יבורמ הדובע תובישי וא םינויד םויקב תובכרומה

  ילהנמ וא יחנמכ ונלש תילאוטריוה תוחכונה םוסקימב הבר הבשחמ עיקשהלו םיפתתשמה יפלכ תושיגרב גוהנל

  .השיגפה

  "ליזנ"ו "רידח" )setting( הצובק גניטס .א

 רצויש המ ,תלדה תא ונירחא רוגסל תורשפא ןיא תילאוטריו הצובקב ,יזיפ בחרמב תושגפנה תוצובקל דוגינב

 רתוי רידח ילאוטריוה גניטסה .םיפתתשמה לש האלמ תישגרו תיזיפ תוחכונלו יתצובק גניטס תריציל םירגתא

 המינפ סנכיהל םייושע רשא םייח ילעבו החפשמ ינב ןוגכ ,םיפתתשמה םיאצמנ הב הביבסהמ תוערפהל

 עוטקל תויושעש טנרטניא רוביחל תועגונה תוערפה וא ,הצובקב רצונש ימיטניאה בחרמה תא רפהלו תוימואתפב

  .תוימואתפב הצובקהמ םיפתתשמ קתנל ףאו

 תויוגהנתהלו תעד תוחסהל רתוי םיטונ ,וזמ הז םינוש םיבחרמב םיחכונ םתויהב ,םמצע םיפתתשמה םג

 וא תאצלו סנכיהל םילוכי תיבה ינב .הליכא וא בשחמב הדובע פאסטווב ידכ ךות תובתכתה ןוגכ ,תוחיסמ

 

 ,:Tzadok, A. Lost in matrix-e, T.,KayIceksonBen David, Y		group	virtual	to	transition	of	experience	the : לע ססובמ 1
facilitation	in	face	of	covid-19	pandemic,	In	preparation.  



  תבכרומ תואיצמב לולצ בושחל
 

 

 ינוגרא חותיפו ץועיי ,רקחמ – ליגיבא

https://www.abigailconsultants.com/Website:  

 ןיינע .תוימיטניאה תשוחתב עוגפלו םיפתתשמה תא חיסהל לולעש רבד ,תיתצובקה החישל בישקהל

 רבדה זא ןכש המלצמ אלל םירבחתמ םיפתתשמ רשאכ רתוי ףא רגתאמו השק ךפוה הצובקב תוחכונה

  .םירחאה םיפתתשמה ברקב והשימ םש שי ןכאש השוחתב עגופ ףאו ,תולקב רתוי הברה קתנתהל רשפאמ

 תודדומתה יכרד

 הצובקמ ידוחייו רחא הזוח הכירצמו הנוש תילאוטריוה הצובקה -הצובקב הזוח לש תשדוחמ הריצי •

 םירורב םיללכ תעיבקלו תו/םיחנמכ ונלש תולובגה תא דדחל תונמדזה הווהמ ןושארה שגפמה .הליגר

 הזוחב םהילא סחייתהל יוארש םירבד רפסמ ןלהל .גניטסה לש רתוי ליכמו קזחומ לוהינ ורשפאיש

  :יתצובקה

 ףתתשמה לש תוחכונה תשוחתב תאלממ איהש דיקפתהו החותפ המלצמ לש התובישח .1

  .הלוכ הצובקה לשו

 .םירוגס וא םיחותפ םינופורקימה יתמ הרורב הרדגה .2

  .ביצי טנרטניא וק םע תורבחתה לש תובישחה .3

 .יתצובקה ט׳צה תרטמ לש הרדגהו רוריב .4

  .תוערפה תלוטנו הטקש הביבסב תורבחתה לש תובישחה  .5

 תא קיתשהלו ,רדחב םישנא דוע שיש םירחא הצובק ירבח עדייל – תוחסה ןנשיו הדימב .6

 הלהבה תמצוע תא תיחפהל ידכ תיבה ינב םע תורכיה ךורעל עיצהל ףא ןתינ .דנואסה

  .ךסמל תימואתפ הסינכ לש הרקמב

 תוחכונ ,הטלקה ,הצובקב תוידוס תרימש ןוגכ ,םייתא םיטביהל תעדה תא תתל שי .7

  .דועו רדחב םירחא

 הכותבש תקזחומ הביבס תו/םיפתתשמל רוציל איה תו/םיחנמכ ונלש דיקפתה - תקזחומ הביבס תריצי •

 תורשפא ונל ןיא וב ,ילאוטריוה בחרמב הרתי תובישח לבקמ הז דיקפת .הצובקכו םיטרפכ חומצל הלוכי

  :ךכל םיכרד רפסמ ןלהל .שגפמה בחרמ תא ישחומו יזיפ ןפואב םחתל

 .)םדוק ףיעס האר( הצובק לכ לש החיתפב יתצובק הזוח רידגהל שי .1
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 בתוכ ףתתשמ לכ ,חרק תריבש ליגרת ,ריש( םויסבו החיתפב םייתצובק םילאוטיר ססבל .2

  .)םיאצוי אוה/איה המ םע ףוסב

 רקיעב ,ןוידה לא המינפ םתוא ןימזהל ףאו ,םיפתתשמה לכל ונביל תמושת תא תתל .3

 .ואידיוב השקתמש ימל ילאוטסקט יוטיב רשפאל .הלחתהב

 הרוצב ףקשל/לואשל שי ,םיפתתשמה לש תוברועמ/תוחכונה לש "הגילז" תמייקו הדימב .4

 .םלעתהל אל ."וישכעו ןאכ"ב בצמה תא הרישי

  ילאוטריוה בחרמב תוחכונה רגתא .ב

 ,תובר תוינכט תולקת ןימזמ הז בחרמ ,תישאר .םימעט המכמ םיפתתשמה תוחכונ לע השקמ ילאוטריוה בחרמה

 שולגל הנימזמ ישיאה בחרמה לש תויטננימודה ,ףסונב .הצובקל ץוחמ תולקב םמצע אוצמל םילוכי םיפתתשמו

 הצוחמ םגו תילאוטריוה הצובקב – ליבקמב םירשקה המכב אצמיהלו ילאוטריוה ןיבל יזיפה בחרמה ןיב תולקב

  .פא סטוו ןוגכ םירחא םיילאוטריו םיבחרמב וא תיבב ,הל

 ררועל הלוכי ,תינמז וב ונמצעב םיפוצ םגו םיפתתשמ םג ונחנא הב תילאוטריו הצובקב תופתתשהה ,ךכל רבעמ

  .םמצעב הייפצה חכונל תוחונ רסוח םישחש םיפתתשמ רובע דחוימב ,הכובמו לובלב

  תודדומתה יכרד

 דייטצהלו ןימאו ביצי יטנרטניאה רוביחהש אדוול בושח - תישגר תוחכונל םייטירק םיינכט םיטביה •

 תוחכונה רוזאל רבעמ ונתוא ףשוח וניאש טקש רדחל גואדל יאדכ ףסונב .יתוכיא ןופורקימו הבוט המלצמב

  .םויה לש תונושה תועשב הרואתל בל םישלו

 תילאוטריוה הנוסרפל םיפתתשמה לש םתועדומ תא תולעהל בושח - תילאוטריוה הנוסרפל תועדומ •

 םיצור ויה דציכ ?בטיה םתוא םיאור םאהו ,םתוא םיאור ךיא – הצובקה ירבח לש ךסמל דעבמ תלבקתמה

 איבהל תנמ לע הז רשקהב הבושח ילאוטריוה עקרל םגו ,ףוג תפש ,הרואת ,שובלל תועדומ ?תואריהל

  .הצובקהמ קלח תויהלו םמצע תא חיכנהל םיפתתשמ



  תבכרומ תואיצמב לולצ בושחל
 

 

 ינוגרא חותיפו ץועיי ,רקחמ – ליגיבא

https://www.abigailconsultants.com/Website:  

 לש תוסנתהה .ילאוטריוה בחרמב םמצע תא רוקחל םיפתתשמה תא ןימזהל – השדח תיתייווח תוסנתה •

 השדח תיתייווח תוסנתהלו םינוש ימצע יבצמ לוגרתל בחרמ קינעהל הלוכי ןנובתמ םגו ףתתשמ םג תויהל

  .הב םולגה לאיצנטופה תא תולגלו דומלל ךירצש תניינעמו

 הביצמ תילאוטריוה המרופטלפהש םירגתאהו ישיאה בחרמהמ תעדה תוחסה - היחנהה תטיש תא םיאתהל •

 תיביטקאורפ השיג ץמאלו שדחה בצמל הכ דע ונרכהש היחנהה תרוצ תא םיאתהל ונתיאמ םיכירצמ ונינפב

 ןוגכ ,הצובקה ירבח לש תישגרה תוחכונה תא םסקמלו רמשל ידכ םיעצמא ןווגמב שומיש תושעל ןתינ .רתוי

 תדחוימ בל תמושת ךות החישה ךות לא תיביטקאורפ םתוא ןימזהלו םיפתתשמה לש םמשב אורקל

  .םיקתושל

 המ םגו ישוק םמצעל חסנל םיפתתשמהמ קלחל רשפאל הלוכי – םיירשפא םיישק תודוא הצובקב חותפ ןויד •

  .םירבוחמ רתוי שיגרהל םהל עייסי

 תוחסה לע לקהל לכות ינופלט רבח ןוגכ םיינכט םיישק לשב םוזהמ הצוחה 'קרזנ'ש ימל הלצה לגלג תריצי •

  .היגולונכטל תורושקה תעד

 ךרואל םיפתתשמה לש בשקה לע רומשל ועייסי הארוה לש םינוש םימוידמ ןיב םיפוכת םירבעמב שומיש •

  .)1 חול האר הבחרהל( ןמז

 תישיאניבה תרושקתה לע ויתועפשהו ילאוטריוה בחרמה .3

 רבד .םיפתתשמה ןיב רישי ןיע רשק רדעיהבו ,ףוג אלל םיסחי תוכרעמ לש ןמויקב הכורכ תילאוטריוה תואיצמה

 עדימה ירעפ .תרושקתב םילשכו תונבה יא ררועל יושעו ישיא ןיבה רשקהו תוימיטניאה תשוחת לע עיפשמ הז

 אורקל תלוכיה לע תושקהל ןכו אל יתמו ןוידל םיסנכנ יתמ ,ףתתשהל תונפל ןתינ יתמ הנבהה לע םישקמ וללה

 1 חול  

  ?הצובקה לש תוברועמהו ןיינעה תא דדועל דציכ :"םוז תופייע" םע תודדומתהל פיט

 יכרד תא תוקד רפסמ לכב תונשל בושח .םיבושקו םידקוממ ראשיהל הצובקה ירבחל רוזעי יגוגדפ ןוויג
 .המודכו קחשמ ,הקיזומ ,םינוטרס ,"עמשנ המ" בבס ,םירקס ,םירדחל הקולחב שומיש תועצמאב הארוהה
 ,)תוקד 15( םינטק םירדחב הדובע ,)תוקד 15( הרצק האצרה ,)תוקד 5( "עמשנ המ" רקס :שגפמ ןונכתל המגוד
 )תוקד 10( תונבות ףותישו םוכיס ,)תוקד 5( ואידיו ןוטרס ,)תוקד 10( האילמב ןויד )תוקד 5( הפק תקספה
   .המודכו
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 םירסמה לש תיעטומ הסיפת רצייל תולולע וללה תולבגמה .ןותנ עגרב תישגר הניחבמ םיאצמנ םיפתתשמ ןכיה

 םירסמ לש תילילש תונשרפ .הצובקה ירבח ןיב םיטקילפנוק לש תורידתבו תונבה יאב היילעל איבהל האצותכו

 איבהל היושעש םיתומיעמ תוענמיהל ,ןיפולחל וא ,)גנימיילפ( בוהלש-תומחלמ לש תויוצרפתהל םורגל הלולע

  .רתוי תיחטש תרושקתל

 יתלב םישגפמל תויונמדזה רדעיה אוה ילאוטריוה בחרמב תיתרבחה תוחכונהו תישיאניבה תרושקתל ףסונ רגתא

 יעבט ןפואב םימייקתמו הז לא הז הצובקה ירבח תא םירשקמה םיסחיב בושח דיקפת םיקחשמש םיילמרופ

 עגופ ילאוטריוה בחרמב תוינטנופס תויצקארטניא רדעיה .המודכו הפק תוקספהב ,השיגפה ירחא וא ינפל

  .תוימיטניא תריצי לע השקמו םיישיא ןיב םירשק תריציל תויונמדזהב

 תודדומתה יכרד

 תווחמב שמתשהל םיפתתשמה דודיע – הז לש הז םינפה תועבהל םיפתתשמה לש בלה תמושת תא תונפהל •

 בושח .דבל םניא םהשו םהל םיבישקמש םיפתתשמ לש השוחתה תא ריבגהל היושע םינפ תועבהו םיידי

  .תוסנתה ידכ ךות םינפ תועבה לש האירק לע םיפתתשמה םע דחי ןמאתהל

 דמלל בושח ,יזכרמה תרושקתה יעצמא איה תילולימה תרושקתהו רחאמ - תוילולימ אל תווחמ לש הללמה •

 תווחמב שומישה תא דדועלו תויהתו תושגר ,תובשחמ )םילימב רבדל ,רמולכ( לילמהל םיפתתשמה תא

 חיכנהל עייסל ולכוי וללה םילכה .)קייל ,םייפכ תואיחמ ,די תמרה ןוגכ( תילאוטריוה המרופטלפב תומייקה

 .עדימה ירעפו תונבהה יא תא ותיחפיש תוגהנתהו הבישח תומרונ הצובקב עימטהלו תוילולימ אל תווחמ

 ןיא הצובקלש ןוויכמו ,ילאוטריוה בחרמב לקשמ רתוי הברה לבקמ יתרבחה רשקהה - םייניב יבחרמ תריצי •

 .יתרבח שגפמ לש םיילמרופ אל םיבחרמ יביטקא ןפואב דדועלו רצייל יאדכ םיינטנופס םישגפמל תויונמדזה

 רדחהמ האיציו הסינכל תורשפא ןתמ תועצמאב הצובקה ירבח ןיב ילמרופ יתלב חיש רשפאל ןתינ

 תוקספה ,םינטק ןויד ירדחב שומיש תועצמאב םג ומכ ,שגפמה לש רדגומה ןמזה קרפל רבעמ ילאוטריוה

 חישה תא דדועמ וללה םיחוורמה לש ןזואמה לוהינה .ילמרופ יתלב ט'צ בחרמל תורשפאו חותפ םוזהשכ

  .גניטסה לש לוהינו הטילש ידכ ךות תיתצובקה תורבוחמה לש החימצ רשפאמו ינטנופסה
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  תילאוטריו הצובקב םיעדומ אל םיכילהת .4

 הביסה .תרחא הצובק לכמ םיפתתשמה םייוצמ ובש יתרבחה רשקהל רתוי הברה השיגר תילאוטריוה הצובקה

 םיבחרמב םיבשוי תחא אלש ,םיפתתשמהמ דחא לכ לש ישיאה בחרמה לש תויטננימודב ,רתיה ןיב הנומט ךכל

  .םינוש םינמזב ףא ילואו ,םינוש םייפרגואיג

 יתרבחה רשקהב םלוכ לש םייתרבחה םיעגמה לש ףירח םוצמצ ונשי הנורוקה רבשמ לש וז הפוקתב ,ךכל רבעמ

  .תימוזה הצובקה לש וז ומכ תיתרבח תרגסמ ךותב םיטרפ לש תויוגהנתה לע עיפשהל יושעש המ ,בחרה

  :תודדומתה יכרד

 ימ ,תורגסמ אלל תיבב םינטק םידלי ול שיש ימ םיפתתשמה לע רבשמה לש הנושה העפשהל תועדומו תונרע

 לכ לע רבוע המ ןיבהל םיחנמל עייסל הלוכי וז היצמרופניא .המודא ריעב רגש ימו ,ותדובע םוקמ תא דביאש

 .רתוי הקומע תידדה הנבהל עיגהל םיפתתשמל רשפאל לוכי חותפ חישו ,םיפתתשמהמ דחא

 הנשי .ףתושמו בחר יתרבח הנכמ ביבס רבחתהל תוטונ תוילאוטריו תוצובק ףתושמה יתרבחה הנכמל תורבחתה

 םירבחכ םיפתתשמה ללכ תא שגופ הז ובש ןפואהו שגפמל עוגעגה ,עגמב ךרוצה ביבס רבחתהל אקווד תונמדזה

  .הרבחה התואב
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 הנכהה בלש
 לע הבשחמ םינפ יוות תטלבהו שובל ,יטנרטניא רוביח ,דנואס ,הרואת - תילאוטריווה הנוסרפה•

   .םירבחתמ הנממ הביבסה
 הנכותה םע תורכיה•
 היחנהה רובע םישרדנה םיצבקה תנכהו תוישיא תעד תוחסה יוביכ•
  םינמז חול ןונכת•

 החיתפ
 לש לוהינו הטילש ורשפאיש םירורב םיללכ תעיבק :יתצובקה הזוחה תמיתח - ןושארה שגפמב•

 )הטקש הביבסמ ,םינופורקימ ,םיינכט םיטביה ,החותפ המלצמ( גניטסה
 תיתיבה הביבסהמ תוערפה לש תורשפאל הנכה•
  .יתצובקה הזוחה לע הרימשל םידדצה לכ לע תלטומה תוביוחמה לע יולג חיש•

 
 השיגפה ךלהמ 
 הייחנה .תילאוטריוה הביבסל היחנהה תטיש תמאתה :ילאוטריווה בחרמב בשקהו תוחכונה םוסקמ•

 תרבעה ,יגוגדפ ןוויג ,םינפ תועבהל בלה תמושת תיינפה ,םיקתושל בל תמושת ,תיביטקאורפ
  .םייזיפ םיליגרתב שומיש םיפתתשמל תויארחא

 אל תווחמל םיפתתשמה לש בלה תמושת תיינפהו םינפ תועבהל תושיגר :תוילולימ אל תווחמ תחכנה•
 תומייקה תווחמב שומישה דודיעו תויהתו תושגר ,תובשחמ לילמהל ,הז לש הז תוילולימ
  .המרופטלפב

 תורשפא ןתמ תועצמאב יתרבח שגפמ לש םיילמרופ אל םיבחרמ דדועל :םייניב יבחרמ תריצי•
 אל תוחיש  רשפאל ,שגפמה לש רדגומה ןמזה קרפל רבעמ ילאוטריוה רדחהמ האיציו הסינכל
 .םינטק םירדחב שומיש ,חותפ םוזהשכ תוקספה ,תוילמרופ

 
 השיגפה םויס

 תולאשו םוכיסל רדגומ ןמז•
 םיאבה םישגפמה תארקל רפתשהלו בושממ תובר דומלל ןתינ – קבדיפל םוקמ ונת•
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 םיתווצ ילהנמל תויועמשמ

 .תעב הב םימייקתמה הדובעו תיב ,דבלו דחיב לש םידגונמ םיחתמ ובוחב ליכמו ,ילסקודרפ אוה ילאוטריוה בחרמה

 םידבועה תויפיצ םע םג ךא ,ןוגראה דצמ תויביטקודורפה רומישו רדסל תודגונמ תושירד םע םידדומתמ םילהנמ

 ,םיעוציב רחא בקעמ ,הלועפ ףותישו תרושקת יישקל םירושקה םירגתא םע םג ומכ ,תושימגו הימונוטוא ,הנבהל

 בחרמבש תוילסקודרפהמ םיואמ שיגרמ וניאש להנמ .יתרבח דודיב לש תושוחתו תוברועמו היצביטומ רומיש

 ובוחב ליכמ ילאוטריוה בחרמהש הנבהה ךותמ ,'םגו-םג' לש טבמ תדוקנמ תואיצמה לע ףיקשהל חילצמו ילאוטריוה

 תונורתפ אוצמל תווצל עייסמו תבכרומה תואיצמל לגתסהל דציכ םידבועל הארמ ,תויונמדזה םג ךא םירגתא

  .2ולוכ ןוגראל םימרותש םייביטרגטניאו םייתריצי

 ןלהל .הנעמ םהל תתל םיכרדהו םידבועה לש םישדחה םיכרצה תא דומלל ונתיאמ ךירצמ קוחרמ לוהינל רבעמה

 :קוחרמ םידבוע לוהינל רוזעל ולכויש םיפיט המכ

 םיצוליאל תושימג ןיגפהל םג ליבקמב ךא ,תושרדנה תוקופתהו תויפיצה תא שרופמו רורב ןפואב רידגהל יאדכ •

 ןומא תתל בושח ,הטילש ןדבוא לש תמיוסמ הדימ םיווח ונחנא םא םג .הקיחש לש בצמ עונמל ידכ םינושה

 םידבועל תרשפאמ םינמזה תוחולו םיפוצמה םידעיה לש הרורבה הרדגהה .הנבהו היתפמא תוארהלו םידבועב

 לוהינל שרדנה ןומאה תא תקזחמו םהלש ןמזה תא להנל דציכו דובעל םירחוב םה יתמ רוחבל תושימגה תא

    .קוחרמ

 תא רורב ןפואב רידגהל בושח .תואדוו רסוח לש תואיצמב תואדוו לש השוחתל איבהל לכות העובק הדובע תרגש •

 תעייסמ הפיצרה תרושקתה .דחא לע דחא תושיגפו תויתווצ תושיגפל םיעובק םינמז עובקלו תורשקתהה יכרד

 היצביטומ תקירזו םיעוציב לע הרקב ,בושמ ןתמ ,םירסמ תרבעהל תונמדזה קפסלו תומישמ רחא ףיצר בקעמל

 ןמז ךרואל םידבועה לש תויביטקודורפה תא רמשל ורזעי םיעובקה םישגפמה .תישיא המרבו תיתמישמה המרב

 .ולוכ תווצה תחלצהלו תישיאה םתחלצהל םתוביוחמ תאו

 

 :הבחרהל 2
 Human  tensions across time, space, and culture.Gibbs, J. (2009). Dialectics in a global software team: Negotiating 

935.-(6), 90562 ,Relations 
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 יתלב םישגפמ םג םינמזה חולב סינכהל גואדלו תווצה ירבח ןיב םיישיא ןיבה םיסחיה תא חפטל גואדל בושח •

 .תווצה ירבח ןיב הלועפה ףותישבו ןומאב עוגפל םילולע תודידבהו קותינה תשוחתו יתרבחה קוחירה .םיילמרופ

 לע םיססובמה הדובע ירשק תריציב עייסלו תוגלוקהמ יזיפה קוחירה לע תוצפל לוכי יתרבחה יווהה דודיע ,ןכל

 happy hour ,הפק תוקספה ,תדלוה םוי תוגיגח םייקל רשפאמ ילאוטריוה בחרמה ."ונחנא" לש השוחתו ןומא

  .ןווקמ ןפואב תואנדסו ,יעובש

 םוכיס

 תישיא ןיב הברק ונל רשפאל לוכי ,םינשה םע תללכתשמו תכלוהש ,המרופטלפה לש םינושה םיטביהב ןוכנה שומישה

 ...םינפ לא םינפ שגפמב ומכ טעמכ ידדה רוביחהו תוימיטניאה תא ביחרהלו יזיפה קחרמה ףא לע

 

 :תפסונ האירקל

  .םיילאוטריו םירחא תוחכונב – דבל :טנרטניא תוצובק לש סקודרפה .)2018( 'ח ,גרבניו

Gibbs, J. (2009). Dialectics in a global software team: Negotiating tensions across time, space, and 

culture. Human Relations, 62(6), 905-935. 

Weinberg, H. (2020). Online group psychotherapy: Challenges and possibilities during COVID-19—A 

practice review. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 24(3), 201-211. 

 

 :םיצלמומ םילכל םירושיק

° padlet- ילאוטריו חולב תויקתפ לע תיתוזח םינכת ףותישו עדימ תגצה.  

° Kahoot– ןווקמ ןודיח 

° Mentimeter– םירקס תכירעל ילכ 

°  Gather- הדובע יללח תיינב 
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