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19.3.20טיפול קבוצתי מקוון –חיים ויינברג מהספה אל המסך : מאמר

פיתוח מנהלים בחדר וירטואלי  –קרוואנירקפת קרת : מאמר



מנחה-מיפוי אתגרים קבוצת עמיתים 

אובדן השליטה על  
הסטינגהמנחה על 

דאגה , החזקת הגבולות
סודיות, לסביבה מתאימה

הנחיית חברי הקבוצה להכין 
חדר  , עבורם סביבה מחזיקה

ללא  , ישיבה על כיסא בלבד, שקט
התייחסות לכך במידה  )הפרעות 

פרטיות אין עוד  , (ומתרחשות
פיתויים  , מישהו בחדר

לבוש, (נייד,אוכל)

חוזה קבוצתי
כיצד נעבוד  -תאום ציפיות 

ביחסי מסך

העברת כובד האחריות לסביבה  
,  המחזיקה על כתפי הלקוח

התייחסות ראשונית לכך במפגש  
הראשון

נוכחות המנחה
יכולת משתתפי הקבוצה  
להרגיש שקיימת הנחייה  

לקבוצה

במיוחד  )השתתפות יותר פעילה 
(בשלבים הראשונים של הקבוצה

שימוש בחשיפה עצמית מתאימה של  
המנחה המתייחס לכאן ועכשיו ולא 

לרגשות המטפל כלפי חברי  , לשם ואז
הקבוצה והקבוצה בכללותה

לקיחת אחריות על טעויות ועל  
כישלונות אמפתיים

סביבה חסרת גוף 

ראיית פלג גוף עליון בלבד ויסות  
דרך אינטראקציות גופניות  

זיהוי  , ריח, גוף אל גוף )חסר
,  מבט חם של המנחה(מוקד המבט

צמצום  , טון הקול של המנחה
מימדיםקשר אנושי לשני 

אימון לתשומת לב להבעות  
,  הפנים

אימון לתשומת לב לגוון הקול של 
,  המשתתפים

לבקש שישתפו בתחושות הגוף  
,  במידה ומרגישים על עצמם

הזמנת אינטימיות

דגשים לפעולה  פירוטאתגר



צרכי משתתפים–מיפוי אתגרים קבוצת עמיתים 

צרכים  
קונקרטיים

,  תנאים ללמידה
,  סדר, מטרה  ברורה

,  התקדמות
מיקוד, אפקטיביות

פתיחה שמאתגרת  
למידה

מחייבת אחריות  
לגבולות המרחב 

כולל תקינות  , הפרטי
תקלות  )ציוד נלווה 

טכניות מקשות  
(השתלבות

ניהול
אתגר החזקת 

הגבולות
,  קביעת סטינג

ניהול זמן ומשימות  
שמירה על קצב

התנסות בתוכנה  
והתחברות מקדימה  

,  (דק לפני10)
התחלה וסיום  

התאמת חוזה  , בזמן
התאמת  , קבוצתי

בדיקת דופק, הקצב

צרכים  
קוגניטיביים

,  הגיון, דיוק, הבנה
העמקה

פתיחה שמאתגרת  
ריכוז

מחייבת יתר תשומת  
,לב והתמקדות

קליטת מידע רב 
שמגיע מהבעות  

פנים

הוראה
אתגר החזקת 
תשומת הלב

מתן  , הסבר
המשגה , דוגמאות

,  הכלי/ של המודל
איתגור

אינטלקטואלי

שימוש בעזרים 
מקטעי  , שונים

,  למידת תוכן קצרים
עצירה לוודא הבנה

הזמנת שאלות  
והקצאת זמן

צרכים רגשיים
, קשר, חיבור
, הכרה, שיתוף

הוקרה

פתיחה שמאתגרת  
חיבור

מחייבת מאמץ  
והתכוונות

איך אני  "-נראות 
נכנסת  + "נראה 

רואים  , "לפרצוף
, אותי כל הזמן

פיתויים

הנחייה
אתגר אמון הדדי  

וחיבור רגשי
,  שאלות, הקשבה

עידוד  , חיבורים
,  שיתוף, דיאלוג

משוב, רגשיאיתגור

השקעה רבה 
בהכרות והתחברות  

,  של כל משתתף
פנייה למשתתפים  

על  דגש,שקטים
יצרת חיבורים

תפקיד המנחהפירוטצרכים יחסי מסך מנחהיחסי מסך משתתף



:

:ולכן–בחדר וירטואלי יש תלות גדולה בהיבט הטכנולוגי 

התנסות בתוכנה של המנחה ושל המשתתפים-בטחון בכלי 

התמודדות עם תקלות טכניות-למידה מקדימה 

בדיקת החיבורים הטכנולוגיים ותקינות הציוד-הכנות מקדימות 

כדי לראות שיש איכות קול ותמונה( דקות10)כל המשתתפים נכנסים לפני 


