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 רשתות ותהליכי�: קשורת בארגוני� פורמליי�ת  6פרק 
 
 

 מבוא
 
 מטרת היחידה . 1
 
 :בארגו� התקשורת מצבי בחינת. א   

 ;אישית הבי� התקשורת אירועי �

  ;עבודה בקבוצות התקשורת �

 ;כולו בארגו� התקשורת �
 .ובבקרה בפיקוח ובתפקידה בארגו� והבקרה התיאו� במנגנוני התקשורת של מקומה. ב   
  

 משנה ומערכות קבוצות, יחידי� בי� המקשרת" העצבי� מערכת "את מהווה בארגו� התקשורת
 :להל� כמפורט אישי ובי� חברתי מימד מבטא בהגדרתו" תקשורת  "המושג.  ארגוניות

  ; יותר או אנשי� שני בי� רגשות/עובדות/דעות/רעיונות החלפת �

  ; השני את האחד להבי� לפרטי� לנו המסייע תהלי� �

 ; תגובהל לעוררו במטרה לזולת מסר העברת �

 ;משות� מידע להשגת אותות/במילי� שימוש �
 .מסרה מקבל על להשפיע מסרה למעביר המאפשרת סימלית/מילולית התנהגות �

   :תקשורת במושג שוני� היבטי� מדגישות אלה הגדרות
 )הרגשה/רעיו�/עובדה/מידע   (תוכ�

 )                     להשתת�/להתרועע/כוונה מודעת להשפיע  (מניע            
 )         הדדיות/השפעה/השגת הבנה   (תוצאה                                

 )סמלי�/אותות/מילי�  (אמצעי העברה                                                  
 המידע למועני  תמשמעו בעלי סימני� כלומר מידע/מסרי� לעברת אמצעי�בארגו� התקשורת

 להבנת המפתח היא בארגו� המידע של וקליטתו התפשטותו, היווצרותו דרכי הבנת. ולנמעניו
 !לארגו� חיוני משאב=מידע,  שכ�, הארגונית ההתנהגות

  .רעש , משוב , פענוח , הצפנה , ערו# , נמע� , מוע� , מסר: תקשורת דג�
 .פעילותו ואופ� בארגו� התקשורת מבנה את לנתח לנו יאפשר  הדג�
 ברמת ואופקיי� האנכי� התקשורת מבנה ואת עבודה בקבוצות תקשורת מבנה � תקשורת רשת

 .הארגו�
 

 אישית בי� תקשורת – 6.1
 "..  .אפיזודה/אירוע"�כ בארגו� ומתוארת יותר או אנשי� שני בי� מתקיימת הבסיסית התקשורת

 ושולח� מוכרי� לסמלי� מסר) רג�מת (המצפי� , מוע�: בסיסי תקשורת באירוע המשתתפי�
 זה בתהלי�. מילולית לא/מילולית ומגיב הסמלי� את מפענח הנמע�. מסוי� ערו#ב נמע�ל

 בשיטתיות או באקראי הפועלי�, התקשורת בערוצי או בְמתקשרי� הקשורי� גורמי� משתתפי�
 ". רעשי�" נקראי� אלה גורמי�. המסרי� את מעוותי�/ומשבשי�

 :קשורתהת מרכיבי פירוט
 חיפוש, מידע העברת: ה� מסרי� של שכיחי� סוגי�. להעביר רוצה שמוע� רעיו� המשגת %מסר

 . 'וכד ציפייה הבעת רעיו� הצגת  הסכמה, עמדה הבעת, רגשות הבעת, הוראה מת� מידה
 לבטא או הוראה לתת, לבקשו או מידע למסור המעוניי� התקשורת יוז� הוא המוע� %  מוע�

 הליכותיו, שלו הניסוח בהירות, מומחיותו מוע�, א' אלא באירוע משתת' מסרה רק לא. הרגשה
 .קליטתו אופ� ועל המסר את מעביר הוא שבו האופ� על משפיעי�

 וסגנו� תפקיד משלו אפיוני� לו ג�. אליו ומגיב המסר את קולט המסר מקבל הוא הנמע� – נמע�
 .מנהיגות

 מוסר זה בתהלי�. ואותות סמלי� למערכת  סרהמ את מקדדי� שבו תהלי� היא הצפנה �הצפנה
 נסינו את משקפת הסמלי� בחירת. אחר או תרבותי  לשוני קוד פי על המסרי� את המוע�

 .למסר מייחס שהוא והחשיבות רגשי מצבו ואת הנמע� ע� היכרותו את המוע� של ותרבותו
 הנמע� של וחובמ מתרחש המסר פענוח. המסר סימני את מפרש הנמע� שבו תהלי� – פענוח

 רק אינו הפענוח. המסר העברת בעת והפיזי הרגשי מצבו ציפיותיו, הנמע� של מניסיונו ומושפע
 . הנתו� בהקשר משמעות� הבנת אלא לשוניי� סמלי� של מילולי תרגו�

 נהוג. מסרי� להעברת שוני� ערוצ� קיימי�. המסר מועבר שבאמצעותו כלי – התקשורת ערו(
 כתובה ולתקשורת פ"בע לתקשורת המתחלקת – מילולית לתקשורת רתהתקשו ערוצי את למי�

 .מילולית לא ולתקשורת
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 זמינה �יתרונה. טלפונית או פני� אל פני� מסרי� מועברי�  ֿפה בעל מילולית תקשורת
 לא בתקשורת ושימוש פיסית חשיפה מאפשרת א' היא. הבנות אי ובירור מידי משוב ומספקת
 .מילולית
 אחר תיעוד וכל חוזרי�/חות"דו/מזכרי�/מכתבי� באמצעות נעשית כתובה מילולית תקשורת
 מקור מספקת, בניסוחה מדויקת, אחת בעונה רחבה מידע הפצת מאפשרת. מידע המעביר
 .רשמי מסמ� מווה, יותר מאוחר לשימוש
: למשל, הגו' בשפת ומועברי� למילי� מקודדי� שאינ� מסרי� מכילה ֿמילולית לא תקשורת

, רוח מצב, עצמי ביטחו�, אהדה של תגובות גוררי� אלה. עי� קשר, פני� הבעות, לבוש, תנוחה
 ..).בשעונו ומביט שקט בחוסר נע והאחרו� לסיוע בבקשה לעמיתו פונה עובד. ('וכו הזדהות

 ביטוי לידי באות שאינ�, משמעויות ומוסיפה המסר את מעשירה מילולית ֿ הלא התקשורת
 !מוטעה לפירוש לנמע� וגורמת השנייה את סותרת הראשונה י�לעית. המילולית בתקשורת

 :תקשורת ערוצי

 המוע� בי�, פני� אל פני�, פ"בע מתנהלת .כאחת מילולית ולא מילולית %ישירה תקשורת •
 .   דיו�/ראיו�/שיחה באמצעות לנמע�

 מכשור באמצעות פ"בע מתנהלת  %חוצצת תקשורת •
 .רדיו/אינטרקו�/יזיהוטלו/טלפו�:טכני

 .מודעות לוח/מכתב/מזכר:בכתב מתנהלת  %עקיפה קשורתת •

 

 חסרונות יתרונות התקשורת אמצעי
 ישירה תקשורת

 מילולית
 מידי משוב מאפשרת •

 ורצי'

 וזמינה מהירה •

 יותר מספקת •
 רגשית מבחינה

 גוזלת, מהעיקר סטייה מאפשרת •
 זמ� לעיתי�

 מרחוק אפשרית אינה •

  תיעוד אי��להכחשה או לשכחה מועדת •

 ישירה תתקשור
 מילולית לא

 את מעשירה   •
 . המסר

 מעורבות משקפת •
  רגשית

 את מקדמת •
 המילולית התקשורת

 ברמיזה

 המילולי המסר את לעיתי� סותרת •

  נכונה לא בצורה להתפרש עשויה •

 חוצצת תקשורת
 

 וזמינה מהירה •

 מידי משוב מאפשרת •
 ורצי'

 התקשרות מאפשרת •
 ארוכי� למרחקי�

 אינה כי, להכחשה או לשכחה מועדת •
 מתועדת

 במכשיר טכניי� משיבושי� מושפעת •

  מילולי לא משוב בה אי� •

 עקיפה תקשורת
 

 ומאפשרת מתועדת •
 עתידי שימוש

 רחבה להפצה ניתנת •

 לבחור יכול הקולט •
 אליה להיחש' מתי

 

 המשוב ובקבלת המסר בהעברת איטית •

 לא ורמזי� עי� קשר מאפשרת לא •
 מילוליי�

   ממנה מתעלמי� לעיתי� •

 קשר המאפשרת והותיקה הישירה התקשורת באמצעות מסרי� להעברת יעיל תחלי' אי�, לרוב
 המהירי� הטכנולוגי� השינויי�, זאת ע� יחד. מיידי ומשוב מילולי ולא מילולי, אמצעי בלתי

..) אמינה,מהירה�הממוחשבת התקשורת כמו (הישירה לתקשורת חלופות לנו מעניקי� בתחו�
   .השוני� התקשורת ערוצי של הכולל החסרונותו היתרונות מאז� בחינת תו�

 משוב
 הנמע� הופ� ובהתרחשות כאשר, למוסר הנמע�) של התנגדות/התעלמות/הסכמה (תגובת=משוב
 של והבהירות האפקטיביות את מערי� הוא כי, רבה  המשוב חשיבות.  לנמע� והמוע� למוע�

 המתרחשת סטרית חד קשורתת  בי� להבחי� נהוג. הנמע� על המסר השפעת ומידת התקשורת
 כאשר המתרחשת סטרית דו תקשורת ובי� משוב לקבל בלי לנמע� מסרי� מעביר המוע� כאשר
 מוע� כמו לקיימו הזדמנות מחוסר לנבוע עשוי המשוב של העדרו . הנמע� מ�  משוב מקבל המוע�
 בארגו� שמשמ המשוב. לה ממתי� אינו לכ�ו כלשהו מחשש מנמע� משוב בתגובת מעוניי� שאינו
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, מצאו) 1965('ופרנ# קיי, מאייר החוקרי�. אותו מאמצי� לא רבי� מנהלי� א�, חשוב ניהולי כלי
 השפעה שלילי למשוב ואילו העובדי� של ביצועיות התנהגויות על מעטה השפעה חיובי למשוב כי

 �העובדי ביצועי את משפר שלילי משוב: סותרי� ממצאי� התגלו היו� ועד מאז, א�. שלילית
  .בלבד לביצועי� אלא לאישיות� מכוו� אינוש בתנאי

 :משוב סוגי בשלושה מבחי�) 1977(קרייטנר 
 מה:המוע�. (למוע� מהנמע�) הערכה ללא (ניטראלי מסר העברת � אינפורמטיבי משוב �

 ...)המכירות היק' על כמותי מידע מספק הנמע� �X בחודש המכירות היק' היה

 ישיב לעיל השאלה על. (המקורי במסר כלשהו תיקו� לתכול הנמע� תגובת � מתק� משוב �
 ) ..המכירות על לפקח אחריותו בתחומי זה אי� כי, הנמע�

 לגבי הנמע� של) שלילית/חיובית(והערכה עמדה המביעה תגובה � חיזוק או הערכה משוב �
 ")X בחודש מצוינות היו המכירות. ("המסר
 העדר. לנמע� מוע� בי� תפקידי� חילופי תו� הזרימת את מניעו התקשורת מעגל את רסוג משוב
 העברת תהלי� את לשבש/לקטוע י�עלול המסר נתוני את הולמת שאינה משוב תגובת או משוב

, נרגזת רגשית אלא גרידא אינפורמטיבית שאיננה תגובה תינת�, לעיל בדוגמה, למשל. המסרי�
 83' עמ ראה שרטוט .התקשורת למעגל" הפרעה "תסיכנ שתגרור

 בתקשורת ורעשי� הפרעות  16.1.
 המוע� כוונת בי� פער ולגרימת לעיוותו, המסר להעברת המפריע דבר כל=לתקשורת הפרעה/רעש

  :בתקשורת להפרעות מקורות שלשה להל�.  הנמע� לקליטת
 עומס/הדואר בהעברת תקלות/הטלפו� בקו רעשי� � התקשורת באמצעי שמקור� הפרעות �

 . תקשורת בערוצי
 הבדלי/רגשית עוינות/לנמע� המוע� בי� אינטרסי� ניגודי – בְמתקשרי� ר�שמקו הפרעות �

 .ומשמעות תפיסה הבדלי/סטאטוס הבדלי/תרבות
 בהעברת מגבילי� נהלי�/תפקידי מרחק – הארגוני במבנה שמקור� הפרעות �

 .במידע ֿשיתו' אי המעודדות ארגוניות נורמות/תשובה למת� הזדמנות העדר/מסרי�
 של האפקטיביות על המשפיעי� גורמי� בארבעה הנמע� אצל מבחיני�) 1986 (ופלדמ� ארנולד

 .מהגורמי� אחד בכל להתרחש עלולות הפרעות.  וזכירה אמו�, הבנה, לב תשומת: התקשורת

 תכני� ;מסר של עמימות או טשטוש ;סביבתיי� ורעשי� מידע עומס בשל מוסחת %לב תשומת

 ".ס' שומרי "והימצאות סטריאוטיפי� באמצעות ידעמ סינו� ;לנמע� מחדשי� או חשובי� שאינ�

 סמלי� של בהירות חוסר  ;לנמע� ברורות אינ� הלשו�/הלשונית העגה כאשר משתבשת �הבנה 

 בצור מסרי� הצגת  ;הנמע� של ותרבותו ערכיו את תוא� שאינו חדש מידע כפיית ;ורמזי�

 .מופג� אהדה וחוסר המשוב אפשרויות על הגבלות ;מאיימת

 מפני להתגונ� הנמע� נטיית ;אמינותו או המוע� למומחיות ביחס הנמע� מספקנות מושפע %�אמו
 ).האישי ניסיונו את או ציפיותיו את הול� שאינו (דיסוננטי או מאיי� מסוי� מידע

  .המסר של תיעוד והעדר, צדדיות וחד אישיות ומסקנות טיעוני� ע� עובדות מעירוב נפגעת �זכירה
 ממנו ומצפי� המסר של תקינה להעברה האחריות את המוע� על" מטילי�" ופלדמ� ארנולד

 ובהבנה בקליטה הפערי� את הוא מצמצ� שכ� משמעותי ל"הנ הגור�. הנמע� במגבלות להתחשב
 ! הנמע� להבנת המוע� כוונת בי� ההלימה מידת של בחינה ומאפשר הנמע� י"ע
   

 עבודה בקבוצות תקשורת – 6.2
 תפקידי י"עפ הבסיסיי� התקשורת יחסי יוגדרו בארגו� עבודה קבוצות י�ב או עבודה בקבוצת
 חלקית חפיפה על מבוססת גדול בארגו� עבודה קבוצות פריסת. פעולה ומשימות בקבוצה החברי�

 בתו� קבוצות" קינו� "ועל ישירי� כפיפות יחסי בניה� שאי�, שונות קבוצות בי� תפקוד תחומי של
 המצטרפי�) אגפי�,מחלקות (=יותר גדולות מקבוצות חלק המהווי�) מדורי�, צוותי� (=קבוצות
  .כולל לארגו�
 המתייחס המחשה אירוע להל�. שינויי� חלי� � קבוצתית לתקשורת אישית בי� מתקשורת במעבר

 : לציבור שירות הנות� ממשלתי במשרד עבודה קבוצתל
 .�מסוי ציבור של בזכאויות ומטפלי� בחדר שותפי� ורו� הילג .1
 !עבודה יו� במסגרת טיפול לסיי� יכולת אי! אלימות התפרצויותו ארוכי� תורי�! עבודה עומס. 2
 תקשורת (השירות לקבלת הפוני� של האלימה ההתנהגות למול לעמוד אי� חשבו השניי�. 3

 .הקהל והרגעת נעימה אווירה�רו�. שירות מת� ואי תקיפה יד �גילה): סיטרי דו אחד בערו# ישירה
 שלו�, המחלקה למנהל פנו �חמור באופ� שובשה העבודה ובינתיי� עניני לפיתרו� הגיעו משלא .4

 .האלימי� הפוני� לבעיית מעשיי� פתרונות להעלות במטרה
 
 ברו� שתמכה דנה: )סיטריי� דו ערוצי� בכמה ישירה תקשורת (עובדי� 3 הצטרפו לשלו�. 5

 את שירחיק שומר הצבת הציע ריבי". הקהל לחינו� ולא השירות לשיפור כ� "וטענה
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 �ושיטות ארגו�' מח ח"דו על ובהסתמ� העובדי� על השמירה להגביר שיש טע� שלו�.המפריעי�
 . )סיטרית חד עקיפה תקשורת (התורי� ולקצר העבודה לייעל

 גילה". למשטרה לעבור "וליריב לגילה" הציעה "דנה. רגשות וטעו� קולני לויכוח הפ� הדיו�. 6
 ולאיי� העובדי� בכבוד לפגוע, להתפרע לפוני� מאפשרי� ורו� דנה של סלחניתה ישהשהג טענה

 .הכינוס עיקר את השכיחה שנוצרה" מחנ5ת"ה). סיטרית חד חוצצת תקשורת (בטלפו� עליה�
 למחלקה האבטחה תקציב הגדלת מההנהלה לבקש, כפיתרו� שלו� הציע הרוחות  משנרגעו. 7
. התורי� ולקצר לח( להוריד במטרה הצוות לתגבור תקני� ספתוהו )עקיפה תקשורת באמצעות(

 .פוני�ה קהל לחינו�) פ"ובע בכתב (הסברה פעולות תיזו� שהמחלקה הציע בנוס'
 

 פעילויות, באחת,מחברת: הקבוצתית התקשורת של ייחודה את לנו מדגי� ל"הנ הסיפור
 יחסי� נוצרי� העבודה וצתבקב הפורמאליי� התפקיד יחסי לצד. ורגשיות חברתיות, משימתיות
) אלימי� בפוני� לטיפול הול� פיתרו� מציאת (המשותפת המטרה .פורמאלי� בלתי, ספונטאני�

 ערוצי כמה לנצל הקבוצתית לתקשורת מאפשרי� הקבוצה חברי בי� החברתיי� והיחסי�
: הארה. (מידי משוב קבלת תו� מסרי� ובפענוח בשיגור הדדית הבנה על ולהתבסס תקשורת

 ....).תפקיד יחסי על בעיקרה המבוססת הארגו� ברמת תקשורת ביחסי קיימות אינ� אלה כונותת
 לבעיה פיתרו� מציאת כדי הספיקה לא לרו� גילה בי� אישית הבי� שהתקשורת, ראינו לעיל באירוע

 ). ביניה� שהתעוררו הכעסי� לתיעול מתאי� ערו( נמצא לא(
 להתעל� אי� בארגו� ותקשורת אישית בי� תקשורת פני על בקבוצה התקשורת של יתרונותיה בצד

 .ורגשיי� חברתיי� בקונפליקטי� שמקור�, לתקלות חשופה היא, מחסרונותיה
 מקבלת שונות ודעות שונה מזג בעלי אנשי� של מגוו� בה שיש עבודה קבוצת כי טוע�  ס'אדיג

 הקבוצה חברי בגיוו� זאת מסביר הוא. הומוגנית קבוצה או היחיד של מאלה יותר טובות החלטות
 את ולהפו� מזה זה ללמוד צריכי� אנשי� טוב לניהול להגיע מנת על. זה את זה המשלימי�

 אנשי� בי� וסובלנות שיתופיות, הדדי כבוד על המבוססת תקשורת. בונה לחיכו� ההרסני החיכו�
 .החלטות קבלת של יותר פורה תהלי� מבטיחה שונות תפיסות בעלי

 מבודדת אינה העבודה קבוצת, שלה המשימתית לפעילות מותאמת עבודה תבקבוצ התקשורת
 ראשי י"ע כ"בד נעשה הקשר.בארגו� הקבוצות שאר ע� גומלי� ביחסי נמצאת אלא בארגו�

 תקשורתי רצ' יוצרי� ה� שכ� חיבור סיכות אות� כינה ליקרט רנסיס הפסיכולוג. הקבוצה
 .לקבוצותיה� מסרי� בהעביר�

 לקבוצה תפקידי� בעלי שה� חברי� לדוגמא נוספי� מקשרי� קיימי� צותהקבו ראשי מלבד
 .מחלקתי בי� או אחרת

  הקבוצתית הפעילות ציר. ארגוניי� צירי� שני סביב נבנית קבוצתית והבי� הקבוצתית התקשורת
 ובי� הקבוצה חברי בי� תקשורת ערוצי של מבני� שה� התקשורת רשתות וציר וחברתית

 88 'עמ שרטוט.קבוצות
 בקבוצה הפעילות ציר סביב תקשורת

 :השניה את האחת המשלימות שונות רמות בשתי פעילות ציר סביב התקשורת את לנתח נית�
 . המקו� באותו הקבוצה חברי נמצאי� שבה, תקשורת אפיזודות של ניתוח באמצעות .א
 ויחסי ספציפיי� מצבי� של מיפוי, וקבועי� נמשכי� תקשורת  דפוסי ניתוח באמצעות .ב

 .בקבוצה התפקיד
 דפוסי על משפיעה הקבוצה הא�: כללית תיאורטית לשאלה הד בעצ� ה� אלו משלימות גישות

 .הקבוצה על משפיעה הקבוצתית שהתקשורת או בה התקשורת
 זו שאלה ע� להתמודד מנסות ואינטראקציונית פונקציונאלית גישות שתי

 ליי�אפורמ תפקיד כיחסי בקבוצה רתהתקשו יחסי  � פרסונס טלקוט/ הפונקציונאלית האסכולה
 אנשי� אלו ע� מגדיר התפקיד .הקבוצה חברי בתכונות תלות ובלא קבועי� בדפוסי� הממוסדי�

 .מתכונות ובאילו נושאי� באילו, תקשורת תהיה בקבוצה
 בי� התקשורת יחסי – ואחרי� בראס טיצי באקלי ואוריילי רוברטס/האינטראקציונית האסכולה

 .  תוליאהפורמ התפקיד דרישות ידי על רק מוכתבי� ואינ� הקבוצה על שפיעי�מ הקבוצה חברי
 

 בהתפתחותה שוני� בשלבי� לדו� כשבאי� הגישות שתי שי� לשלב מציעי� ובלאו ואייזנברג מוני
 הנמצאת בקבוצה התקשורת תהליכי להסבר מתאימה האינטראקציונית הגישה. קבוצה של

 בוגרות בקבוצות התקשורת להסבר מתאימה ציונאליתהפונק  הגישה ואילו גיבוש בשלבי
 .וממוסדות

 
 האנושי הרכבה גודלה זהותה, מטרותיה כמו רבי� קריטריוני� י"עפ תוארה הקבוצה 5 ביחידה

 .המבניי� מאפייניה לבי� בקבוצה תקשורת בי� קריטריו� כל י"עפ נבח� הבאי� בסעיפי�, ועוד
 את המשקפות הישג מטרות י"עפ הקבוצה את ווגלס אפשר �התקשורת ותהלי. הקבוצה מטרות
 המשקפות היחיד ולמטרות והמשכיות קיו� צרכי, תחזוקה למטרות, .מהקבוצה הארגו� ציפיות
 .     אישיי� צרכי�
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 .העבודה בביצוע הקשורי� למסרי� נוגעת הקבוצה של הישג למטרות המכוונת תקשורת
 תקופתיי� ומפגשי� דיוני� של במתכונת רתתקשו מצבי יצירת על מבוססת יעדי� פי על ניהול

 . עבר והישגי עבודה יעדי� במשות' להגדיר כיד עובדיה� ובי� ממנוי� בי�
 

 או הקבוצה חברי בי� וסכסוכי� מתחי� לבירור נוגעת תחזוקה למטרות המכוונת תקשורת
 בקבוצה לפגיעה חשש המבטאי� מסרי� עבודה ביחסי העוסקי� הקבוצה חברי בי� למסרי�
 .חיצוניי� מגורמי�

 לצרכי�, עבודה ותנאי שכר על בדיוני� ביטוי לידי באה היחיד למטרת המכוונת התקשורת
 .מעורבי� המסרי� רבי� במקרי�  .ביצוע על והערכה ומשוב חברתיי�

 ותקשורת קבוצתית זהות
 דולמייח חבריה לזהות קיומה לסיבת הנוגעות בסוגיות עוסקת הקבוצה זהות סביב התקשורת 

 הזהות. הקבוצה של התחזוקה מטרות את משרתת זו תקשורת. אחרות מקבוצות ותהא
 .בקבוצה המיוחדי� התקשורת דפוסי על משפיעה וזו התקשורת באמצעות מתגבשת הקבוצתית

 ותקשורת הקבוצה מבנה
 יחסי , העבודה צוותי הרכב, וסמכויות תפקידי� חלוקת, גודל של במונחי� מתואר הקבוצה מבנה
 שנקבע ליאהפורמ המבנה. חבריה של  ליאפורמ  והבלתי ליאהפורמ טוסאוהסט בניה�  קידהתפ

 נושאי� באילו מי ע� מדבר מי. הקבוצה של התקשורת יחסי  על משפיע הארגו� הנהלת י"ע כ"בד
 .הקבוצה של ההישג למטרות משמשת זו תקשורת. תדירות ובאיזה

 :הראו תקשורתה ובי� הקבוצה מבנה שבי� בקשר שעסקו מחקרי�

 .יותר משפיעי� גבוה טוסאסט בעלי של מסרי� •

 לשלה� זהה טוסאסט בעלי ע� יותר מתקשרי� אנשי� •

 באירוע נמו� טוסאסט מבעלי יותר פעיל תפקיד ממלאי� בקבוצה גבוה טוסאסט בעלי •
 . תקשורת

 

 ליי�אפורמ בלתי תפקיד יחסי. א
 המתבטאי� ליי�אפורמ בלתי י�ותפקיד יחסי� נוצרי�, בקבוצה ליי�אהפורמ יחסי� בצד

 מומחה של תפקיד או, הקבוצה את המייצג חברתי מנהיג לדוגמא. נוספי� תקשורת בערוצי
 ,האופוזיציונר הוא בקבוצה נמצא כ"שבד נוס' ליאפורמ לא תפקיד. בו להיעזר נוטה שהקבוצה

 המתרחק ליסטהאינדיבידוא והוא נוס' תפקיד ויש. הקבוצה לדעת מנוגדות עמדות להביע הנוטה
 .רבי� ליי�אפורמ בלתי תפקידי� ועוד מהקבוצה

 מספק ליאהפורמ המבנה ועוד דומי� ערכי�, אישית משיכה על מתבססי� אלו דפוסי�
 את משלימה ליתאפורמ בלתי תקשורת. ליי�אפורמ בלתי גומלי� ליחסי רבות הזדמנויות

 זו יכולה הידידות יחסי תבשי�מש א� א�, אישי ואימו� הכרות על מבוססת בהיותה, ליתאהפורמ
 . תקשורת להפרעות לגרו�

 ותקשרות קבוצתיות נורמות. ב
 קובעות הקבוצה נורמות. לחבריה מכתיבה שהקבוצה ההתנהגות כללי ה� הקבוצתיות הנורמות

 בלתי בצורה או, מילולית בצורה נחשפות הנורמות. המצופה הביצוע רמת ואת התנהגות סגנו� את
 שיפתחו קבוצות. הנורמה מ� סטייה על ביקורת מתיחת או חיזוקי�, אישי תמופ י"ע מילולית
 בטלנות של נורמה שתפתח קבוצה לעומתה, בעבודה להצטיינות לח( תיצור הישגיות של נורמות
 .התפוקה הקטנת של מסרי� לחבריה תעביר
 משימתיות של נורמות או רגשות הבעת של נורמות, מידע מניעת לעומת במידע שיתו' של נורמות
   .הקבוצתית הנורמות את משק' התקשורת דפוס.  טהורה

 ותקשורתית קבוצתית לכידות .ג
 הקבוצה מספקת שבה המידה כפונקצית, בה להישאר חבריה רצו� את מבטאת קבוצתית לכידות

, דעי� תמימות של גבוהה וברמה חזקי� בקשרי� מאופיינת גבוהה לכידות. חבריה צרכי את
 איכות על משפיעה הלכידות, חלקי� והמסרי� פתוחי� התקשורת יערוצ כזאת בקבוצה

 .התקשורת
 בצוות ואילו, הקבוצה לפרוק חריפה התנגדות יגלו החברתית לכידות את המטפח בצוות לדוגמא

 בחשדנות תנהג והקבוצה הבינאישית התחרות  תחרי' נמוכה החברתית הלכידות בו אחר
 .השני אל האחד ובתוקפנות

 בקבוצה תשורתק רשתות
 המסרי� זרימת את מתארת רשת   .הרשת הוא קבוצתית תקשורת מתארגנת שסביבו השני הציר

 . בניה� הקשר ודרכי בקבוצה הסמכות יחסי י"ע מאופיינת הרשת, השוני� בערוצי� בקבוצה
 אי� לבדוק ניסו אלו במחקרי� ,ולוויט באוולאס של במחקריה� נחשפו בקבוצה תקשורת רשתות

 ביצע לוויט. קבוצתיות משימות של הביצוע רמת על תקשורת רשתות של שוני� וגי�ס משפיעי�
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 תקשורת תנאי שני בחנו הניסויי� שלה התקשורת מבנה את קבוצה לכל הכתיב בה� ניסויי�
 . השוליות או המרכזיות ומידת ביזורה ריכוזה מידת: בקבוצה

 :עיקריות תקשורת רשתות חמש נבחנו אלו במחקרי�
. באמצעותו זורמת והתקשורת  אחד מרכזי לאד� מידע מעבירי� הקבוצה חברי – לגלג רשת .א

 וג� אחד עבודה ממנהל הנחיות מקבל חבר כל שבה� עבודה בקבוצות למצוא נית� כזה דפוס
 .לו מדווח

 .הקבוצה להנהלת ומה� מרכזיי� אנשי� לכמה זורמת התקשורת – הפו. Y דמויית רשת .ב
 .ההנהלה עד עליו לממונה מדווח חבר כל, ממנה שטוחה א� Y לרשת דומה – השרשרת רשת .ג
 .אליו הסמוכי� שניי� ע� להתקשר יכול חבר כל – מעגל רשת .ד
 צור� ואי� בקבוצה אחר חבר לכל מסרי� להעביר יכול בקבוצה חבר כל – ערוצית רב רשת .ה

 . מתוו� בגור�
 

 תקשורת ברשתות וביזור ריכוז
 ובעיקר התפקיד בהגדרת מפורש שאינו מההיבט ידהתפק יחסי את מאירות התקשורת רשתות

 רשתות בי� השוואה לערו� אפשר, בקבוצה חברתי התפקודי ביזור הריכוז מידת על מלמדות
 :דרכי� בארבע התקשורת

 .יותר ריכוזית הרשת כ� יותר גדול ברשת האנשי� שמספר ככל .א
 חבר כל בי� י�המתווכ האנשי� בכמות תלויה בקבוצה חבר כל של שוליות או מרכזיות .ב

 .מרכזי יותר הוא חברי� יותר לחבר שמחוברי� ככל, ברשת
 .דרכו העוברת המידע כמות פי על בקבוצה חבר כל על, התקשורת עומס את למדוד נית� .ג
 .בקבוצה חבר כל של העצמאות מידת את משק' המסר להעברת הנמע� בחירת .ד
 

  הקבוצה לאפקטיביות הרשת סוג בי� הקשר
 הרשתות של האפקטיביות הוא הרשת של הביזוריותו הריכוזיות למידת הקשור אחר היבט

 זאת ע� עקביות תמיד ולא מעורבות ה� זה בנושא מחקרי� תוצאות, התקשורת בהעברת השונות
 :אחדי� בנושאי� בניה� מסכימי� החוקרי�

 הקבוצה כאשר המסרי� בהעברת ומדויקות יעילות , Y דמוית, גלגל, הריכוזיות הרשתות •
 .פשוטות במטלות קתעוס

 .רב מידע הדורשות מורכבות במטלות יותר יעילה, ערוצית רב, מבוזרת רשת •

 מבוזרות ברשתות יותר גבוהה הקבוצה להחלטת ומחויבות� הקבוצה חברי של רצו� שביעות •
 עצמאות של אישי� צרכי� לספק מיטיבה המבוזרת הרשת, המשימה לאופי קשר בלא

 .והשפעה
 

 המועבר מידע של גדולה בכמות צור� אי� פשוטות שבמטלות בעובדה אלו �ממצאי להסביר נית�
 מידע בעצמו לעבד יכול אינו יחיד אד� המורכבות במטלות זאת לעומת ועובדיו הקבוצה ראש בי�
 .יותר יעילי� מידע עיבוד תהליכי מאפשרות ערוציות ורב מבוזרות רשתות זה במצב, רב כה

  משימות המבצעי� עובדי� בקרב ערוצית רבי תקשורת לאפשר המליצו בניהול מסורתיות גישות
 למרות. ושגרתיות פשוטות מטלות המצבעות עבודה בקבוצות ריכוזית ברשת ותקשרת מורכבות
 ג� ערוצית רב תקשורת המעודדות גישות היו� קיימות ריכוזית ברשת והחסכו� היעילות

 מ� יותר טוב מכירי� פשוטות במשימות עובדי� ג�. שגרתיות מטלות המבצעות בקבוצות
 . אות� לשפר יכולי� ה� ולפיכ� העבודה תהליכי את הממוני�

 לדוגמא קבוצה חבר. כיוונית ורב פתוחה תקשורת מבטיחה אינה א� מאפשרת ערוצית רב רשת
 הריכוזיות ברשתות זאת ע� מהאחרי� ויתעל� שניי� או אחד אד� ע� להתקשר לבחור יכול

 הריכוזיי� הערוצי� את עוקפי� הקבוצה שחברי נמצא , מנהל י"ע הלתמנו התקשורת כל שבהו
 .תיוו� בלא עצמ� לבי� בינ� מסרי� ומעבירי�
. האחרי� על והשפעתו כוחו של פונקציה ג� היא, בקבוצה כמו ברשת חבר של שוליות או מרכזיות

 צורכי את ולספק לתגמל מיכולתו אלא ליאהפורמ התפקיד של מהסמכות רק לא נובע כוחו
 .האחרי� החברי�

 סיכו�
 והתפקידי� העבודה חלוקת למבנה ובהתאמה משימותיה סביב נבנית בקבוצה התקשורת
 האינטראקציה מתהליכי נפרד בלתי חלק התקשורת בהיות זאת ע�, לקבוצה מכתיב שהארגו�
 .פעולתה דר� ועל הקבוצה מבנה על משפיעה ג� והיא , ליתאפורמ ובלתי ליתאפורמ בקבוצה

 את מתארות אלו, בה התקשורת רשתות באמצעות היא בקבוצה התקשורת לתיאור חלופית ר�ד
 והבלתי ליותאהפורמ ההנחיות של שילוב וה�, ריכוזי או ביזורי במתווה התקשורת זרימת

 .הקבוצה חברי בי� ליותאפורמ
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 עליה המוטלות המשימות בסוג מותנה בקבוצה התקשרת יעילות לבי� הרשת סוג בי� הקשר
 ספק ביכולתה מותנית חברתיי� מבני� של יעילות� וג� הרשת שיעילות הדעה רווחת כיו� ואול�

 משימתיות רק לא הרשת חברי של והחברתיי� האישיי� הצרכי� את
 

 הארגו� ברמת תקשורת 6.3
 ההתנהגות בחקר מרכזי מקו� תופס, פעולתה דרכי והבנת הארגו� ברמת התקשורת נושא

 והיא, התקשורת באמצעות מתווכי� בארגו� והתפוקה ההמרה התשומה יתהליכ כל. הארגונית
 הערכה, מוטיבציה, מנהיגות, כוח גיבוש, פיקוח, החלטות קבלת: הארגו� תהליכי בכל מצויה

 :בולטי� ממצאי� שני עולי� ממחקרי�, ועוד
 הארגוני במדרג שעולי� ככל, תקשורת לפעילות זמנ� רוב את מייחדי� ומנהלי� עובדי� .א

  .לתקשורת המיוחד הזמ� שיעור עולה
 .בתקשורת מקור� שהבעיות טועני� בארגו� המנהלי� רוב .ב

 התקשורת את להבי� כדי נוספות ותיאוריות נוספי� מושגי� נדרשי�, תקשורת של זו ברמה
 הארגו� יעדי השגת . כמידע מופיע המסר הארגו� ברמת. המסר במושג להעמיק ובמיוחד בארגו�
 עבור החיי� ס� הוא מידע. הארגו� חלקי לכל מידע של תקינה בזרימה  רעתמכ במידה תלויה

 תאלקר ולהתכונ� הזדמנויות לנצל, החלטות לקבל,  החיצונית הסביבה את להבי�, הארגו�
 את ולהערי� הוראות ולהעביר הסביבה של ומגבלות אילוצי� מול מטרוציו את לעדכ�, איומי�

 . עליה ולפקח הנדרשת הביצוע רמת
. משמעות הנושאי�, ואחרי� מילוליי� מספריי� ונתוני� אותות,  סימני� של אוס' הוא מידע

 . מידע עבר לא כאילו הרי למקבל� משמעות חסרי שה� מידע אלו בערוצי� עובר כאשר
 ובזמ� מידע העברת. אחר מסר וכל דרישות, ראותוה, עובדות, נותני�: כולל בארגו� העובר המידע

 .סכנה במקרי ליתגור לעיתי� נתו�
. וזולה מהירה, מדויקת בצורה מידע למעבר רבי� אמצעי� כיו� מספקת המתפתחת הטכנולוגיה

 ולוויני אופטיי� סיבי�, ממוחשבי� טלפו� ומכשירי וידאו ומערכות אלקטרוני דואר', פקס
 יעילה ארגונית לתקשורת ערובה בכ� אי�. מידע להעברת מדהימות אפשרויות יוצרי�, תקשורת

 .מכרעת עדיי� היא האנושי הגור� השפעת
 , ארגוניות תיאוריות כמה מטפלות המידע בהפקת הקשורה בהתנהגות

  בארגו� תקשורת לניתוח גישות
     לניתוח גישות ארבע להל�
 את בוחנת זו גישה, התקשורת מועברת בה� הערוצי� במאפייני מתמקדת – מכאנית גישה .א

 , ותקלות רעשי�, עומס, דיוק, זמ�, מש� המסרי� תדירות
 הכרה בגורמי, המסרי� את המעבירי� האנשי� ברמת המתמקדת גישה – פסיכולוגית רמה .ב

 ולאו אישיי� בי� מהבדלי� נובעות תקלות. והבנתה התקשורת סינו� על המשפיעי� , ותפישה
 .התקשורת בערוצי דווקא

, הדדית בנהה נוצרת שבו כתהלי� בתקשורת הרואה גישה – פרשנית תרבותית גישה .ג
 .תרבות מהבדלי נוצרות תקלות. ופרשנות, משותפי� סמלי� משותפת תרבות על המבוססת

. מסרי� העברת של רצי' ותהלי� פונקציה, מבנה, כמערכת התקשורת – מערכתית גישה .ד
 .הארגוניי� ובתהליכי� במבנה והשתלבות�, התנהגות דפוסי של סדירות� הבוחנת גישה

 חברי בי� מגוו� מידע של זרימה מתקיימת בארגו�, הגישות מכל בי�מרכי המשלבת גישה תיתכ�
 . יעדי� להשיג כדי, הארגו�

 :רמות בשלוש מתבצעת בארגו� שהתקשורת ציינו כבר
 .בארגו� יחידי� בי�, הבינאישית הרמה .א
 .ליותאפורמ ולא ליותאפורמ עבודה קבוצות בתו�, הקבוצתית הרמה .ב
 ופונקציות ארגוניות יחידות בארגו� התפקידי� תארהמ כללי פי על, ארגונית הכלל הרמה .ג

 .שונות
 

 הראו מחקרי�. ישירה תקשורת על בעיקר מבוססת הקבוצתית וברמה, האישית ברמה התקשורת
 הארגו� את משקפת כ"בדר הארגו� ברמת תקשורת. ישירה תקשורת מעדיפי� המנהלי� שרוב

 הפסיכולוגית הגישה י"ע תמוסבר כ"בד והקבוצתית הבינאישית התקשורת. ליאהפורמ
 .מערכתית המכאנית הגישה י"ע בעיקר מוסברת הארגו� ברמת התקשורת ואילו, התרבותית

 
 העבודה קבוצת ברמת תקשורת לעומת הארגו� ברמת תקשורת 6.3.2
, והמשוב, נמעני�, מועני�, ערוצי�, מסרי�, השוני� התקשורת מרכיבי הכולל הארגו� ברמת

. הבינאישית התקשורת או הקבוצה ברמת התקשורת של מזו במקצת שונה משמעות מקבלי�
 והאחרת הערוצי� של ליתאפורמ הגדרה כלומר הבניה: נוספות פעולות שתי נדרשות הזו ברמה
 .האלה המבני� ניהול
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 ובעיות הזדמנויות ולזהות מטרות להגדיר לארגו� מאפשרי� הארגו� ברמת התקשורת הבניית
 .שונות פעילויות בי� ולתא� סביבתו את להבי�, השונות במחלקותיו

 שיבטיחו וארגוניי� טכניי� אמצעי� מחייבת הארגו� בפינות המצטברת העצומה המידע כמות
 בתקשורת קיימי� שאינ� ומנגנוני� מבני� נדרשי� כ� לש�. תקשורתיי� מרעשי� נקייה זרימה

 .והבינאישית הקבוצתית
 פחות הארגו� ברמת התקשורת אירוע, �והקבוצתיי אישיי� הבי� לאירועי� בהשוואה

, בתחזוקת�, הערוצי� בבניית מתבטא הדבר. הארגו�" ע) מבוימי� (מתוכנני� ויותר ספונטאניי�
 בתקשורת העוברי� למסרי� בהשוואה�הארגו� למטרת והצמודי� התכליתיי� המסרי� אופי

 בי� שורתבתק מועברי� בארגו� המסרי� שמרבית לזכור חשוב. אישית ובי� קבוצתית
 ה� א�, ) החלטות קבלת לצור� צוות דיני, לעובד מממונה פ"בע הוראות למשל (קבוצתית/אישית

 נושאי כאשר ג� ומתמשכי� קבוצות או לפרטי� מעבר המתקיימי� ממוסדי� תהליכי� משקפי�
 .  בארגו� מתחלפי� התפקידי�
 בלא תפקידי� ובי� יותארגונ יחידות בי� הגומלי� ביחסי רק עוסקת הארגו� ברמת התקשורת

 מטרות  י"ע נקבעי�  התקשורת מאפייני. התפקידי� ממלאי של אישיי� למאפייני� קשר
 .בראשו העומדי� של הניהול ותפיסת הארגו� תרבות, הפורמאלי מבנהו, הארגו�

. ספציפיי� ובאירועי� באנשי�) הארגונית (התקשורת של תלותה  אי  את הממחיש אירוע להל�
 המנוגדת תקשורת ליזו�, מנהל של ניסיונו בתוצאות ועוסקת השלילה דר� על היא ההמחשה

 : משתיי� אליו הארגו� של והניהולית הארגונית ולמסורת למבנה
 שירות הנות� ממשלתי במשרד אג' למנהל ונתמנה שנה 30 ב� שירות לאחר השתחרר בכיר קצי�

 פרטני הנחיות למער� מתרגמ� ואשה תו� משימותיו ותכנ� היש� כהרגלו פעל המנהל. לציבור
 עובדי� על משמעת אמצעי והפעיל)  תקשורת כולל (בכל מעורבות דרש הוא. ז"ולו הוראות הכולל

 רב תקשורת רשת של לקיומה ער היה לא הוא. 'וכו  נעדרו/לתקלות שגרמו, ממושמעי� לא
 העובדי� עדו ע� למחצה הפורמאלית התקשורת ולחשיבות בארגונו וחוצצת ישירה, יתערוצ

 ליצירת גר� הדבר). ר"תקשי (המדינה שירות בתקנות בחלקה המעוגנת הפקידי� והסתדרות
 בקרב רצו� שביעות אי הפגנת ;השירות טיב על תלונות הגעת  ;לעובדיו המנהל בי� בעבודה מתחי�

 עובדיו על הפיקוח אמצעי את המנהל הגביר ההבנה אי שגברה ככל א�. המקצועי האיגוד חברי
 .במשרד העבודה יחסי את החמיר בכ�ו

 ובנקיטת בארגו� הממוסדי� התקשורת במבני התחשבותו בחוסר הייתה המנהל של טעותו
 .מעברו לו המוכרי� אלה י"עפ פעילות

 להעביר שנועדו ממוסדי� מערוצי� המורכב תקשורת של יציב מבנה יש גדולי� לארגוני�
 :אחרי� ומסרי� משובי�, דיווחי�, הוראות

 .למעלה ומלמטה למטה מלמעלה�הניהולי המדרג לאור��אנכית שורתתק �
 .   והעמיתי� המחלקות בי��ואלכסונית אופקית תקשורת �

: למשל. (תפעול� של ובגמישות בדומיננטיות נעו( לארגו�  ארגו� בי� התקשורת בדפוסי ההבדל
 פחות תהיה בו התקשורת א�, ולדיווח הוראות למת� י�יפורמאל ערוצי� יש התנדבותי לארגו�

 ).�יפורמאלי בלתי תקשורת ערוצי יש באחרו� שג� למרות ממשלתי ממשרד פורמאלית
, השוני� הארגו� חלקי בי� תיאו� שיאפשר הול� תקשורת מבנה נדרש הכולל הארגו� ברמת

 ונמשכי� קבועי� תקשורת ובמבני מנגנוני� באמצעות מושג בארגו� המשנה מערכות בי� תיאו�
 .בארגו� וקבוצות יחידי� של  האפיזודית בפעילות� מותני� שאינ�

 שאינה תכליתית פעילות נשווה הארגו� ברמת התקשורת של ומורכבותה חשיבותה להערכת
 מודד, תופר, גוזר, דגמיו י"עפ חליפות מתכנ� שכונתי חייט: למשל. מאורגנת לפעילות מאורגנת

 במהל� איש ע� לתקשר צרי� לא הוא. ומוניטי� אישית מהיכרות אליו שיגיעו, ללקוחות ומוסר
, שיווק, גיהו(, תפירה, גזירה, תכנו�: למחלקות יזדקק�חליפות לייצור מפעל לעומתו. התהלי�
  ומורכבי� ממוסדי� וערוצי� עצומה תקשורת כמות תידרש אלה לכל. 'וכו כספי�, מכירות

 .במפעל הייצור תהלי� על ולפיקוח לתיאו� הנחוצי�
 חברי את המקשרת) מסגרת (כמטריצה והגדירה בארגו� התקשורת את חקר) 1965  (קו'גוצ

" תפר "מעי� היא התקשורת, כלומר. סביבתו ע� הארגו� להתמודדות מכשיר ומשמשת הארגו�
 . אחת לשלמות חלקיו את ומחבר וערב שתי הארגוני המבנה לאור� העובר
   תקשורת ארגונית וניהול6.3.3

 
בעבודת ניהול באי� לידי ביטוי ארבע פונקציות . לק מתהלי� ניהולתקשורת ברמת הארגו� היא ח

 .בסיסיות
 הגדרת מטרות כלליות של הארגו� ופתוח אסטרטגיה %תכנו�  
 קביעת דרכי� למימוש המטרות חלוקת תפקידי� והגדרת יחסי סמכות אחריות ותיאו� – ארגו�

 פעולות
י הבהרת צפיות "גת יעדי הארגו� ע הנעת עובדי� לבצעא ת המטלות הנדרשות להש–הכוונה 

 הדרכה חיזוק ותגמול
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הבקרה כוללת .  בחינת רמת ביצוע והתנהגויות ארגוניות מול תקני� וציפיות רצויי�–בקרה 
 .הערכת ביצוע מת� משוב ולמידה מתקנת של העובדי�

 
ל לכל אחד מ� הפונקציות האלה נדרש מידע רב ומגוו� הזור� מ� ההנהלה למחלקות הארגו� א

 . הנהלה ובי� המחלקות
 :התקשורת הארגונית מסייעית לפונקציות הניהול בארבעה אופני�

הכרת  מדיניות , ביצוע תכנית עבודה, מספקת מידע עדכני לצור� קבלת החלטות %מיידעת  
חלק מהידע מכוו� לביצוע מטלות וחלק אחר קשור באופ� עקי' או רופ' למטלות . הארגו� ונהלי�

 ידע העובד הוא דו סטרי  המ.פורמאליות
מסרי� המסייעי� לפונקציות , הנחיה והדרכה, מעבירה מספרי� שאופיי� מת� הוראות מתאמת 

התיאו� והבקרה מתמקדי� בדרישות ביצוע תפקידיות מחברי הארגו� ה� בתפוקות וה� 
 .בהתנהגות� בעבודה

 לעיתי� ג� של ראשי כ של ההנהלה א�" מעבירה מסרי� באמצעות שכנוע והסברה בד %משפיעה  
ציבור העובדי� מטרת� היא לשכנע את ציבור העובדי� בנכונות� של הוראות או מדיניות מסוימת 

מסרי� אלה מבהירי� את . ולהשיג הסכמה והתנהגות רצוי הל ארק באמצעות הוראות סמכותיות
 הסיבות לנתינת הוראות מסוימות וההיגיו� שבה� 

סרי� מתוק' סמכות פורמאלית יעילה רק א� היא מוסכמת על  טוע� כי העברת מצסטר ברנאנרד 
 :חברי הארגו� כדי שמסרי� יהיו מוסכמי� עליה� לעמוד בארבעה תנאי�

 מקבלי הוראות מביני� את המסר. א
 ההוראות נתפסות כתואמות את מטרות הארגו� . ב

 .ג ההוראות מתיישבות ע� האינטרסי� האישיי� שלה�
 .� נפשית וגופניתמסוגלי� למלא  אחריה. ד

 תקשורת שתכליתה השגת שיתו' פעולה ב� יחידות ונושאי תפקיד� על רקע דרישות � מתכללת  
יחסי תקשורת זו ה� . וצרכי� מנוגי� סכסוכי גבולות תפקידיי� או קונפליקטי� בי� אישיי�

 . הבנותלעיתי� גורמי� פורמאליי� בארגו� שתפקיד� לדאוג לתיאו� ארגוני וישוב סכסוכי� ואי 
תיאו� השפעה ותכלול שלובי� זה בזה ואירוע תקשורתי יכול למלא , בארגו� תפקידי היידוע

 . תפקידי� אחדי�
 . ערוצי תקשורת ארגונית פורמאלית

ערוצי תקשורת פורמאליי� דואגי� להעביר מידע למקומות הנכוני� ולחסו� מידע ממקומות 
 .  ע בזבוז זמ� והפרעות ועומס על  התקשורתאחרי� דבר הנחו( לתפקוד תקי� של מחלקות ומונ

 סיווג ערוצי  התקשורת לפי כיוו� זרימת� ואופי המסרי� 
מעבירי� הוראות מלמעלה למטה במדרג הארגוני תפקידו של ) 109' שרטוטי� עמ( –ערו# פיקוד 

 ,ערו( זה הוא לגרו� לביצוע מטרות הארגו� ומדיניותו המסרי� המועברי� ה� הוראות עבודה 
, סוג אחר של מידע משמש למטרות הארגו�. ' מידע על מבנה הארגו� וכד,  קביעת לוחות זמני�

 טענו כי ככל שהארגו� מספק  %כ# וקהא� . חזו� האגו� וערכי התרבות המנחי� אותו, תכניותיו
מדיניותו וחשיבותו של כל אחד מנושאי התפקידי� כ� גבורת , מידע מפורט יותר על יעדיו

 . מחויבות העובדי� לארגו�ההזדהות ו
 .התקשורת בערו( זה מועברת בעל פי ובכתב ומתנהלת בכל סוגי הערוצי� 

הוא ממלא בעיקר פונקציה .  עובר משוב מלמטה למעלה במדרג הארגוני– ערו# דיווח ומשוב
קצב התקדמות העבודה ובעיות , איפורמטיבית דרכו מוזרמי� להנהלה דיווחי� על ביצוע

 .הלכההמתעוררות במ
 קשיי� בתקשורת בערו# הפיקוד הדיווח והמשוב

רבי� אינ� מעודדי� משוב למרות� ג� . תקלות בערו( הדיווח תורמי� ה� המנהלי� וה� העובדי�
 .א� הוא חיוני ולעיתי� קרובות נתפס משוב מעובדי� ביקורת לא מוצדקת וערעור על סמכות

 מעלה ולהדגיש את המסרי� החיובי� כדי לעיתי� מנהלי� ועובדי� נוטי� לסנ� את המידע כלפי
תוכ� התקשורת המועבר כלפי מעלה מופשע ג� ממידת האמו� .  לשפר את דימויי� בעיני ממוני�

ככל שהמבנה תלול יותר ומרובה שלבי� תהיה התקשורת .  שרוחשי� העובדי� כלפי הממוני�
ע אליו בה� לצרכיו ולכ� כלפי מעלה הגנתית יותר ופחות מדויקת כל דרג יסנ� את המידע המגי

תקשורת מסוג זה נקראת . המידע שמגיע למעלה אינו מאפשר לקבל תמונה מלאה  על הארגו�
ג� חוסר אוביקטיביות של עובדי� תפגע בהערכת ביצועיה� ותיצור הטיה . תקשורת הגנתית 

 .חיובית מדי בדיווחי� שלה�
י לטפח אקלי� תקשורתי פתוח  מציעי� לעצב ארגוני� שטוחי� כדסאנפורד האנט וברייסי

. אקלי� כזה מחייב את ההנהלה לגלות סובלנות כלפי טעויות וכישלונות. ומעודד דיווח מהימ�
 טועני� כי הצטיינות חברות מתבטאת בתקשורת פתוחה ותחושת ביטחו� שלפיה פיטרס ווטרמ�

 .העברת מידע שלילי לא תפגע במדווח
גוני� שנועד להבטיח שלטיה של ההנהלה פוגע טוע� כי המבנה פירמידלי של ארס 'אדיג

ההנהלה מתעלמת מהערות של דרגי� יצרני� בארגו� מפני . באפקטיביות של הארגו� לטווח ארו� 
שהיא חוששת למעמדה ולכ� הוא מציע לפתוח ערוצי דיווח ומשוב נוספי� מלמטה למעלה ולאמ( 
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אה את תפקיד הניהול ביצירת סביבה גישה זו רו.שיטת ניהול שבה ההנהלה והעובדי� פועלי� יחד
המאפשרת שיתו' פעולה בניגוד לתפיסה המסורתית הרואה את תפקיד הניהול בעיקר תכנו� 

 ופיקוח על דרגי ביצוע
מעבירי� .   לתיאו� בי� דרג הניהול התיכו� לבי� הסגל המנהלתי והטכני– ערו# אופקי ואלכסוני

למחלקות מטה שאי� ביניה� יחסי כפיפות א� יש תקשורת בי� מחלקות עמיתות ובי� מחלקות קו 
 .יחסי תלות ויש צור� להחלי' מידע כדי לפתור בעיות משותפות

 .  זיהה צור� בערו( תקשורת שיעקו' את ערו( הפיקודפאיול הנרי 
 .קיימי� כמה סוגי תקשורת אופקית בארגו� 

 אותה מחלקה שמטרתה  תקשורת קבוצתית בי� חברי– תקשורת לפתור בעיות תו. מחלקתיות. א
ככל שקיימת תלות רבה יותר בי� העובדי� . החלפת מידע ופתרו� בעיות משותפות, ליצור תיאו�

 .כ� תהיה תקשורת זו חיונית ביותר
 נועדה לתא� בי� מחלקות המבצעות פעילויות – תקשורת המתקיימת בפעילות בי� מחלקתית

 . שונות להשלמת משימה משותפת 
  נושאת אופי של יעו( או הנחיה–לקות מטה למחלקות קו תקשורת בי� מח. ג

תקשורת בי� קו ומטה מכונה לעיתי� ג� תקשורת אלכסונית  ויש הרואי� בה ערו( נבדל מ� 
 .הערו( האופקי  בעיקר כאשר היא מתרחשת בי� תפקידי מומחה פרופסיונלי� ובי� תפקידי פיקוד

ת והיא מועדת לקונפליקטי� על רקע סמכויות התקשורת בי� יחידות קו לבי� יחידות מטה מורכב
א� התלות המקצועית בי� אנשי הקו ובי� מומחי המטה מחייבת להעביר מידע אל מחלקות הקו 

 .ולקבל משוב ממחלקת הקו על איכות הפתרונות של המטה
תקשורת בי� עמיתי� יוצרת ג� תמיכה חברתית = תקשורת לסיפוק צרכי� חברתיי� ורגשיי� . ד

במפגשי מחלקות או במפגשי� בי� מנהלי� דני� לא רק בנושאי� תכליתיי� אלא א' . ורגשית
 תקשורת זו חיונית ליצירת אוירה חיובית במחלקות . בבירור מחלקות בגיבוש ועוד
 קשיי� בתקשורת אופקית 

תקשורת אופקית בלתי מוגבלת יכולה לפגוע ביכולת השליטה והבקרה של הנהלת הארגו� על 
 . כיו� שהמידע זור� באופ� ישיר בי� מחלקות מקבילות אינו מדווח תמיד למעלהמידע חיוני

תקשורת זו ג� בעייתית בעבור נושאי תפקידי�  בעלי סמכות ואחריות בארגו� שכ� מנהלי� חשי� 
תגובת� לאיו� זה מתבטאת בריכוזיות מוגזמת . מאוימי� בשל תקשורת אופקית העוקפת אות�

 .ט' על כל מידע הנכנס או יוצא ממחלקת�כלומר לתביעה לדיווח שו
קושי אחר נעו( בניגודי אינטרסי� ותחרות בי� מחלקות עמיתות ובי� מחלקות קו ומטה היות 

 .והמחלקות מסתגרות ומסננות את המידע העובר דרכ� ומעכבות מידע חיוני למחלקות יריבות
מבקרי� אלה עשוי הנמע� יש קושי נוס' ג� כאשר המסרי� נושאי� אופי של פקודה או הנחיה 

 .לגלות רגישות למעמדו ולהתנגד להוראות מעמית
 הציע לנקוט עמדה מאוזנת בנושא תקשורת אופקית לעודד אותה א� ג� לקבוע כללי� פאיול

כ( וקהא� שותפי� לעמדה ישי להגדיר את התנאי� לקיו� תקשרות . ומדיניות ברורה לקיומה
בט משימתי א� אפשר להתיר במידה מסוימת של אופקית והיא צריכה להתמקד בעיקר בהי

בתקשורת בי� מחלקתית יש לראות את הבעיות המשותפות . תקשורת בענייני� חברתיי� ורגשיי�
 מדגישי� את חשיבות הרחבת כ# וקהא�. לשתי מחלקות ולא את הבעיות הנוגעות לאחת מה�
 .התקשורת האופקית ורואי� בה מדד לפתיחות הארגו�

עדדות תקשורת אופקית רחבה ומסועפת למרות הקשיי� וההנחה הרווחת היא הגישות הי� מ
 .שארגוני� זקוקי� לתקשורת רב ערוצית על מנת לעודד צמיחה והתפתחות

 תקשורת ארגונית לא פורמאלית
תקשורת זו לא פורמאלית ספונטאנית . בכל ארגו� מתפתחת תקשורת משלימה בלתי פורמאלית

יימת בעיקר בתקשורת ישירה ערוצי� אלה ה� רב ערוציי� ואינ� ומתק) לעיתי� ג� מתוכננת(
תקשורת זו מספקת צרכי� חברתיי� ורגשיי� שאינ� . מוגבלי� למבנה הפורמאלי של  הארגו�

 :יחסי תקשורת לא פורמאלית מיועדי� להשיג כמה מטרות. מוצאי� ביטוי בתקשורת פורמאלית
ות אינ� מעונייני� להצהיר או להעביר אות� להעביר או להדלי' ידיעות אשר מסיבות שונ. א

 .באופ� רשמי
להרחיב מסרי� המועברי� באופ� פורמאלי ותמציתי ולהתאימ� לצורכיה� והבנת� של אנשי� . ב

 .מ� השורה
 .לקבל מידע על המתרחש בארגו� מתחושות והלכי  רוח בי� העובדי�. ג
 . בי� נושאי תפקידי� שוני�לטפח אינטראקציות חברתיות  כדי להגביר שיתו' פעולה. ד
 'לשמש שסתו� תסכול לחברי� מ� השורה על מנת להביע כעסי� רגשות חששות וכד. ה

 תפקידי� ומבנה בתקשורת לא פורמאלית
יש בה נושאי תפקידי� מוכרי� . נית� לזהות בתקשורת לא פורמאלית מבנה של יחסי� קבועי�

נה זהה למעמד� הפורמאלי והיא מושפעת מרכזיות� אי. האחראי� להעברת ידיעות לא רשמיות
 . מיכולת� לפתח קשרי� חברתיי� ונגישות� למקורות מידע בארגו�

 : זיהו ארבה בעלי תפקידי� ברשת תקשורת לא פורמאלית רס'רס ורוג'רוג
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 עובד הממוק� בארג� בצומת שבו זור� מידע המאפשר לנדב מידע לאחרי� או למנוע –שומר ס� 
 .אותו
הקשר יכול . קשר בי� שתי יחידות או יותר ונמצא אית� בקשר בתוק' תפקידו אד� המ–קשר 

 .לשמש כזרז להעברת מידע או כצוואר בקבוק
אד� שלו יכולת השפעה בלתי פורמאלית על אחרי� בארגו� לעיתי� מוער� כבר = מנהיג דעה 

 .כ אד� שיש לו קשרי� מחו( למחלקה "סמכא ומומחה שיש להתחשב בדעתו בד
 אד� יש לו קשרי� ע� גורמי� מחו( לארגו� והוא מגשר בי� הארגו� לבי� ארגוני� –וליט� קוסמופ

 . אחרי� מביא רעיונות מבחו( ומעודכ� בחידושי� מקצועיי� מתריע על סכנות ואיומי�
כל אחד מבלעי התפקידי� לעיל יכול לתרו� לשיפור האפקטיביות שמור הס' מנתב מידע ומונע 

מנהיג . הקשר מאחד ומאגד את הקבוצות השונות ברשת. ינו� מסרי�את הצפתו  באמצעות ס
הדעה מספק מידע לא פורמאלי חשוב בתהלי� קבלת החלטות וכ� מסייע למנוע קבלת החלטות 

הקוסמופוליט� מזרי� מידע מבחו( .לא רצויות או לקד� החלטות שאי� בטוחי� ביכולת לבצע�
 .ו השגתו גבוההבאי אפשר להשיגו באמצעי� פורמאליי� או שעל

ע� זאת נושאי תפקידי� אלה יכולי� להזיק לארגו� למנוע מידע חיוני כדי לחזק את מעמד� 
לסכס� בי� מחלקות באמצעות הדלפת מידע שלישי ולחתור תחת סמכות ממוני� פורמאליי� 

 .'למכור את סודות הארגו� למתחרי� וכד
 כשלי� בתקשורת לא פורמאלית 

יתי� נתקלת בחסרונות כמו מקור בלתי מהימ� למידע ניזו� מרכילות התקשורת לא פורמאלית לע
לעיתי� ג� משמשת התקשורת הלא פורמאלית ג� להעברת . לא מבוססת ואינו נקי מהשמצות 

מסרי� המנוגדי� למטרות הארגו�  כגו� הסתת עובדי� לא לשת' פעולה ע� ההנהלה לא למלא 
 .ודאחר הוראות מסוימות להאט את קצב העבודה וע

ככל שארגו� מגביל זרימה של תקשורת מכל סוג כ� מתפתחת תקשורת לא פורמאלית ולא 
תקשורת לא פורמאלית פועלת לעיתי� באמצעות רשת שמועות ומתפשטת במהירות . מבוקרת

ידיעות חלקיות בלא הבחנה בי� עובדות , הסכנה בתקשורת כזו היא העברת שמועות לא מבוססות
ועבר מאינטרסי� של אנשי� מסוימי� להעביר מסרי� מסוימי� או ובי� פרשנויות המידע מ

 להשמיט� מעיוותי תפיסה ופרשנויות של נמעני� המוסיפי� צבע ודמיו� לידיעות
 פיקוח בקרה ותקשורת 

. פיקוח ובקרה ה� תהליכי השוואה בי� מטרות הארגו� מדיניותו ותקני� לבי� הביצוע בפועל
בצוותי עבודה קטני� התיאו� . נוני הפקוח והבקרה התקשורת הארגונית משרתת את מנג

והתקשורת מתקיימי� ביחסי� הדדי� ובי� אישיי� ואילו בקבוצות עבודה גדולות התיאו� 
והפיקוח ה� ישירי� א� ג� נחצצי� על ידי ערוצי פיקוד יותר מובני� בעיקר ביחסי ממוני� 

ציה של תהליכי� ומבנה רב ערוצי י סטרנדרטיז"ברמת הארגו� הכולל מתבצע תיאו� ע. וכפיפי�
 . אופקית ואלכסונית–של תקשורת חוצצת ועקיפה 

 : מכיל ארבעה מרכיבי�122' לולאת פיקוח טיפוסית שרטוט עמ
 או המחלקה בארגו� יעדיה� המועברי� במונחי� אופרטיבי� הגדרת מטרות הארגו�. א

 .המעוברי� בערוצי פיקוד
 .יקוח ישיר של מנהל עבודה או על ידי דיווח ביומ� המבצעי�י פ" הנעשית עהערכת ביצוע יעדי�. ב
 . למטרות ומדידת הפערי� ביניה�השוואת רמת ביצוע. ג
 .  לצמצו� הפער בי� המטרות לביצוע בפועל דר� ערו( הפיקודפעילות מתקנות. ד

 לולאת הבקרה מיועדת לשיבושי� הנובעי� מתקלות תקשורת 
 אסטרטגיית פיקוח 

הקשר ב� פיקוח ובקרה ובי� תקשורת בארגו� באמצעות אסטרטגית פיקוח הוא בח� את אוצי  
 :זיהה שלש אסטרטגיות

 מתמקד בהתנהגות חברי הארגו� על פי כללי� פורמאליי� מידע אופייני  – פיקוח בירוקראטי. א
זהו תיאו� מינצברג במונחי� של . דיווח תקופתי על נוכחות, תיאורי תפקיד, הוא הרואות עבודה

 אמצעות סטנדרטיזציה של תשומות ותהליכי� ב
מתייחס לנתוני� על . מתמקד בתוצאות הביצוע יותר מאשר באמצעי� להשגתופיקוח שוקי . ב

 'ה  יכולת שליטה בפלחי שוק וכד"מאז� רו, היקפי מכירות, כושר תחרות במונחי עלויות
 מול תקנוני� ונהלי� פיקוח שבטי כמו פיקוח בירוקראטי מתמקד בהתנהגות חברי� א� לא. ג

הציפייה .  פורמאליי� אלא מול סטנדרטי� ערכיי� וחברתיי� לא פורמאליי� ומסורתיי�
. מהחברי� לתרו� מעל ומעבר למה שמתחייב בהסכמי עבודה אופיינית לתק� התנהגות שבטית
, תק� אחר הוא ציפית� של העובדי� שהארגו� ינהג בה� כבני משפחה כלומר ידאג לשלומ�

התקשורת פחות פורמאלית מחזקת את הזהויות וערכיות קבוצתית . � ועל שמ� הטובפרנסת
 . ומפקחת על התנהגות החברי� באמצעות לח( קבוצתי לקונפורמיות

י וה� על פי מינצברג ממלאת תפקיד כפול נשאית מידע פיקוחי 'תקשורת פיקוחית ה� על פי אוצ
 .  עצמולחלקי הארגו� השוני� ומרכיב אימננטי של הפיקוח

 תקשורת ובקרה
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 מציעי� גישה חדשה ה� מדגישי� את השיפור המתמיד של המערכת ואת גלוברזו� וגלוברזו�
בקרה ארגונית צריכה לחזות תמורות בלתי . יעדיה לעתיד כתכונה מרכזית של בקרה ארגונית

פוסקות במטרות הארגו� מכא� שהמידע הנדרש איננו רק על רמת ביצוע אלא א' על מגמות 
 .התפתחות וחיזוי צרכי העתיד

תפקיד . בקרה דינמית מחייבת מבנה רב ערוצי פתח  המאפשר להעביר מידעו משוב מתמשכי�
 .הבקרה או אספקה מתמדת של מידע מתק� ומשפר

 
 הפרעות ותקלות בתקשורת בארגו� 

 : מונה חמישה סוגי� עקרי� של תקלות תקשורת בארגוני�קו 'גוצ
 .שר המסר מעוות בשל עיבוד מוטעה של מידע תקלה הנוצרת כא–סילו' 

 לכ� יכולות להיות כמה סיבות
 מסגרת התחייחסות של המוע� והנמע�. א
 אי דיוק בשפה. ב
 פרשנות מוטעית של הנמע�. ג
 .מרחק חברתי או מגבלות סטאטוס בי� מוע� לנמע�. ד

לולי� להיעדר  תקלה שבה המסר מועבר באופ� חלקי בלבד ומרכיבי פעולה חשובי� ע–השמטה 
 .השמטה יכולה להיות מקרית או מכוונת. מ� המסר בעת קליטה ומי שאמור לפעול לא ידע על כ�

 תקלה שבה המידע שמועבר או מעבר ליכולת העיבוד של הנמע� הצפה נובעת מליקויי� –הצפה 
גורמות ומחסימות שונות ה, בסינו� מידע לא רלבנטי ומחור יכולת ניהולית להבחי� בי� עיקר וטפל

 .להצטברות מידע לא מטופל
או מאוחר מדי או במעמד בלתי ,  תקלה הנגרמת בשל העברת מסרי� מוקד� מדי–עיתוי גרוע 

 .מתאי�
התנגדות ,  תקלה שמקורה באי הסכמה של הנמע� ע� המסר הנובע  מהבדלי השקפה–אי קבלה 

 .פגיעה באינטרסי� של נמע�, למוע�
 ו� נית� להפחית תקלות תקשורת בארג

 תקשורת כלפי מטה
 יש לתת  הוראות עבודה ברורות כדי שהעובדי� יבינו מה מצופה מה�.1
 יש להבהיר לעובדי� את הסיבה למטלותיה� . 2
 .הנהלה מחוייבת לתת משוב על איכות ביצוע של העובדי�. 3
 יש להשתמש בערוצי תקשורת רבי� כדי להגביר את הסיכוי שהמסרי� אמנ� יגיעו ליעד� על. 4

 מסרי� חשובי� לחזור כמה פעמי�
במקרי� מסוימי� רצוי לעקו' את ערוצי התקשורת הפורמאליי� ולהעביר מסר ישירות למע� . 5

 .רלבנטי
 תקשורת כלפי מעלה

 . לסנ� מסרי� כלפי מעלה כדי שרק הנושאי� החשובי� ביותר יועברו. 1
 .ליצור אוירה בה יוכלו לעבור מסרי� חיובי� ושליליי�. 2
 מוני� צריכי� לפתח רגישויות בקשר לעיוותי תקשורת מצד הכפופי�מ. 3
יש להסיר מחסומי סטאטוס  בי� עובדי� ומנהלי� ברמות שונות כדי לאפשר זרימת מסרי� . 4

 ספונטאנית
 

 תקשורת אופקית 
יש להשקיע מאמ( בפיתוח מיומנויות בי�  אישיות  בי� חברי קבוצות ומחלקות ולהגביר את 

 יה�הפתיחות בינ
 כדי להשתמש במערכת תגמולי� המחזקת שיתו' פעולה בי� מחלקתי

 יש להרבות במפגשי� בי� מחלקתיי� כדי להעביר מידע על הנעשה במחלקות מקבילות. 3
כאשר כמות המידע ומורכבותו רבות רצוי ליצור מבנה מטריצי היוצר הזדמנויות רבות יותר . 4

 . במפגשי� בי�  מחלקתיי�
  התקשורת בארגו�השפעת המחשב על

המחשב מאפשר תקשורת . מהפיכת המחשוב הכניסה מימד חדש ליכולת עיבוד מידע בארגוני�
מהירה למאגרי מידע או הזנת� נית� לקבל מידע מעובד ומוסכ� על תפוקות של יחידי� צוותי� 

 'מחלקות לערו� השוואות וכד
בעיות ארגו� מורכבות אינ� . הוא מידע פשוט וחד משמעי באופיו: למידע ממוחשב כמה מגבלות

אבחנה . מידע הרב לעיתי� מקשה על הבחנה בי� מידע חיוני למידע שולי.  מתמצות בתיאור כמותי
 עושה הבחנה בי� דאפט. בי� עיקר לטפל דורשת תקשורת אנושית שתפרש את המידע הממוחשב

.  פשר לכשעצמ�מידע נתוני� הנפלט מערוצי תקשורת וה� פריטי� מוחשיי� ומדידי� א� חסרי
נתוני� כמותיי� לא יסייעו בקבלת . מידע לעומת זאת הוא מסר שבו משמעות הכולל הבנה והסבר

 מידע עשיר מבחי� בי� דאפט. החלטות א� לא יתבצע בו תהלי� עיבוד שיהפו� אות� למידע
�  מידע עשיר מורכב פחות מוגדר ופחות מדויקת כמות המידע ועושרו הנחוצי� לארגו.למידע דל
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ככל שמורכבות המשימות גדלה . תלויי� במורכבות המשימות וברמת הוודאות שאפשר לממש�
. גדל הצור� במידע עשיר אלא שמידע עשיר מכיל נתוני� מגווני� לעיתי� מעורפלי� וסותרי�

מידע כזה אופייני לסביבת עבודת� של .  לפיכ� נדרשת השקעה ארגונית גדולה יותר בעיבוד�
כל שיורדי� בסול� ההירארכיה היעדי� והמטלות מוגדרי� וחד משמעי� יותר כ. מנהלי הארגו�

 ופשוטי� יותר ליידוע
התקשורת הישירה פחות .  סבור כי מנהלי� זקוקי� למידע שאינו תלוי במחשבי� מינצברג

א� . מדויקת וחשופה לתקלות ולהטיות א� היא מספקת מידע עשיר יותר להבנת תהליכי� בארגו�
ר להתעל� מחידושי הטכנולוגיה בתחו� כבר עתה נפתחות אפשרויות להעביר זאת אי  אפש

בתקשורת חוצצת מידע עשיר ומשוב מיידי יתכ� שאמצעי� אלו ישמשו בעתיד תחלי' לתקשורת 
 .ישירה

 
  
 

 

 


