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תכנים מרכזייםשעהתאריךמפגש

 24.4פתיחה ומבוא 1
זום

9:00-13:00

• הכרות ותאום ציפיות. 
• הגדרת הקונפליקט
• מאפייני הקונפליקט

•  מודלים ליישוב קונפליקטים והמשמעות 
שלהם לקהילה הכפרית.

• הגדרת הגישור. 

 מבוא לגישור 2
ניהול מו"מ שיתופי

1.05 
זום

9:00-13:00
• הכרת שני סוגי המו"מ: תחרותי ושיתופי

• 7 אלמנטים במו"מ אינטגרטיבי. 

 הגדרת הגישור, 3
שלב ההכנה

8.05 
זום

9:00-13:00

• עקרונות הגישור
• סקירת תהליך הגישור.

• מודל הגישור האפקטיבי
• שלב ההכנה.

•  לימוד והתנסות במודל אינטגרטיבי 
לניתוח קונפליקטים – מחיי הקהילות.

• הכרות ומיפוי קונפליקטים בישובים כפריים.

4
השלמת הכנה 
 15.05ושלב הפתיחה

זום
9:00-13:00

• גיוס הצדדים לגישור 
• התארגנות למפגש הגישור.

• שלב הפתיחה - לימוד ותרגול.
• תפקיד המגשר - מאפייניו ומורכבותו.

• בעלי תפקידים בקהילה כמגשרים? 

5
 שלב הצגת הסיפורים

ומיפוי נושאים ואינטרסים

)מפגש ארוך פרונטלי(

22.05 
פרונטלי 

בית התנועה 
הקיבוצית

יקום 

9:00-16:30

• מבוא להקשבה
• הכרת הטכניקות להקשבה אפקטיבית

• שלב הצגת הסיפורים
• האמפתיה ככלי גישורי 

• שלב זיהוי נושאים ואינטרסים
• השאלות ככלי עבודה של המגשר

• סימולציה מונחית 1

 29.05שלב ההגדרה המחודשת6
זום

9:00-13:00

• סיכום וניסוח מחדש.
• העצמת המגושר. 

• פגישת מגשרים
• הגדרה מחודשת 

• סימולציה מונחית 2  

 12.06שלב הדיאלוג7
זום

9:00-13:00
• המשך הגדרה מחודשת

• שלב הדיאלוג.
• סימולציה מונחית 3. 

8
 שלב יצירת 

הפתרונות והסכם

)מפגש ארוך פרונטלי(

19.06 
פרונטלי 

בית התנועה 
הקיבוצית

יקום 

9:00-16:30

• שלב דיאלוג, המשך – יצירת אפשרויות לפתרון.
• פגישות נפרדות

)COגישור בשניים )ב •
• עבודה פנימית של המגשר

• סימולציה מונחית 4. 

 26.06אתיקה9
זום

9:00-13:00
•  דילמות אתיות בגישור – בקונטקסט 

משפטי וקהילתי.

• סימולציה מונחית 5.

 3.07הסכם10
זום

9:00-13:00
• שלב ההסכם

• סימולציה מונחית מסכמת 6.

11
 10.07השלמות ומבט לעתיד

זום
9:00-13:00

•  סגנונות גישור על הרצף מעריך 
– מאפשר מודל ריסקין.

• אסכולות שונות בגישור - מחקר ומעשה.
• התפתחות הגישור בארץ ובעולם 

- עבר, הווה ועתיד.

•  דיון: הרלוונטיות של הגישור 
למשתתפים ולקהילה. 

12
סדנת ניהול 

 DBN קונפליקטים

)מפגש ארוך פרונטלי(

17.07 
פרונטלי 

בית התנועה 
הקיבוצית

יקום 

9:00-16:30

 DBN סקירת שלבי תהליך ה־  • 
)Dialogue Based  Negotiation( תהליך מובנה 

בן 6 שלבים לניהול השיח בממשק הקהילתי.

•  מודל DifCon - שלושת המימדים 
בניהול מפגש טעון. 

•  סימולציות בקבוצות מונחות 
– אירועים קהילתיים.

• דיון, משוב וסיכום – של כל הקורס כולל הסדנה.


