
 

 תש"ף  - קורס גישור בסיסי במרחב הכפרי

 :במועצהבחסות מחלקת יישובים והמרכז לגישור ודיאלוג קהילתי 

 מטרות

 הקניית כלים ומיומנויות לזיהוי קונפליקטים, ניהולם ופתרונם בקהילות הכפריות.  .1

 הבנת עולם הקונפליקטים והחלופות שעומדות לרשותנו בתוכו. .2

ת ושפת הגישור, הדיאלוג, והמשא ומתן השיתופי בחיי הדרכה בפיתוח והטמעה של תפיס .3

 הקהילות הכפריות. ובניית ההסכמות ככלי עבודה מרכזיים בישובים.  

ופיתוח יכולות  ,בבניית הסכמות באמצעות כלי הגישור והתושבים הדרכת בעלי התפקידים .4

 .המנהיגות הפורמלית והבלתי פורמלית שלהם ביישובים

, וחיזוק השותפים ה"סמויים" בקהילותשל שלום מובילי דרך העצמת בעלי התפקידים כ .5

 שלהם לשלום

 שיפור האקלים ביישובים, פיתוח תהליכים של קבלת החלטות. .6

הטמעת תפיסת עולם שתוביל תהליכים מניעתיים ו/או מחברים בין קבוצות ציבור שונות  .7

 ביישובים.

 מקרבת בישובים הכפריים.פיתוח מערכות יחסים בריאות תקשורת בונה ומקדמת ואווירה  .8

 

 כלים מרכזיים 

 אבחון ומיון קונפליקטים ומציאת הדרך הספציפית הנכונה לפתרונם. .1

 הקשבה אפקטיבית ופענוח מלא של קונפליקטים והשותפים בהם. .2

היכולת לחולל טרנספורמציה של הצדדים בתפיסת הקונפליקט ובתפיסתם ההדדית את  .3

 יחסיהם.

ונפליקט מורכב כפשוט, והבאתן לידי הסכם ברור מציאותי ובר בניית הסכמות בין צדדים בק .4

 יישום

 הזהלקורס  םייייחודכלים  

  ולדעת לנהל או לפתור אותו ביישוב כפרי ספציפי,היכולת לבחון קונפליקט על רקע החיים 

  לכל קונפליקט על הפרק –של קונפליקטים  היסטוריה יישוביתהיכולת לחבר או לנטרל 

 בהיבט תרבות הקונפליקטים שלהם, ודרכים לשנות או לשפר שוביםניתוח ואפיון יי 

  מה הטריגרים האישיים הסמויים להבנה אישיותית מעמיקה של הצדדים בקונפליקטכלים ,

 שלהם בקונפליקט ומה יעזור לחלץ אותם ממנו



 

  כלים לפיתוח הבנה אישית מעמיקה ותודעה אישית של המגשרים להתייחסות שלהם

 לל, ולהשפעת ההתייחסות הזו על תפקודם בתהליך הגישור שלפניהם.לקונפליקטים בכ

 

 דרכי למידה

o  תיאוריה, תרגילים ומשחקים, ניתוחי אירוע של המשתתפים, סרטונים וסרט, סיפורים

 מדגימים מהחיים, סימולציות.

o  בניית קבוצה תומכת ומעצימה, הנחת בסיס לשת"פ עצמאיים בין חברי הקבוצה, ולטובת

 הישובים

o פגשים חווייתיים ומעצימים, מלווים בהומור ובסיפורים מהחיים.מ 

o  משתתפים 24עד  –גודל הקבוצה. 

o  שח למשתתף  1200   -עלות הקורס. 

o 50 גישור בוהעמקה  תמחות' הש   15+   שעות  5 מפגשים שבועיים בני 10 –ב   ש' הנחיה

  .הכפרי מרחבב

o  מק יזרעאלתושבי המועצה האזורית ע -   בעלי תפקידים ומעוניינים –קהל יעד. 

o  אסתי אשכנזי, "ממבוי סתום לדרך המלך" –הנחיה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 סילבוס הקורס

 תכנים מרכזיים מפגשים

1 o  .הכרות ותאום ציפיות 

o .בניית קבוצה מגובשת ללמידת הגישור 

o .מבוא לתפיסת הגישור והשפעתה הפוטנציאלית על החיים בישוב הכפרי 

o ת עם מורכבות הקונפליקט.מבוא להיכרו 

o ADR.בחברה בכלל וביישובים הכפריים בפרט 

2 o  פרק א' –מרכיבים אישיותיים והשפעתם על תפיסת הקונפליקט 

o עקרונות פעולה אישיים במצבי קונפליקט ובתהליכי משא ומתן 

o .עקרונות הגישור 

o  .מרכיבים מרכזיים במשא ומתן 

3 o .מרכיבים מרכזיים בתפקיד המגשר 

o גישור של בעלי תפקידים ביישוב הכפרי יישומי 

o .היכרות עם תהליך הגישור 

o  היכרות למידה ותרגול –מרכיבי האינטק לגישור 

o מיפוי וניתוח של קונפליקטים בישובים הכפריים 

o סימולציה לאינטק 

4 o  .הכנה למפגש גישור במרחב הכפרי 

o  לימוד ותרגול. -שלב הפתיחה 

o טיפול בהתנגדויות ראשוניות 

o הליך הגישור.הדגמת ת 

5 o שלב ההקשבה ההדדית 

o  מיומנויות הקשבה אפקטיבית מקרבת 

o תרגילי הקשבה 

o ניתוח הקשבה 

o הדגמת תהליך גישור 

o .סימולציה וניתוח במליאה 



 

 תכנים מרכזיים מפגשים

6 o המעבר לניסוח מחודש של מרכיבי הקונפליקט 

o  הגדרה מחודשת של הקונפליקט 

o ( גישור בצוותco) 

o הדגמת תהליך גישור 

o סימולציה מונחית 

7 o ניתוח סימולציה 

o שלב המשא ומתן 

o איתור ויציאה ממבוי סתום בתהליך הגישור 

o משמעותן וכוחן של הפגישות הנפרדות בתהליך 

o הדגמת תהליך גישור 

o .סימולציה מונחית 

8 o מיומנויות באיתור וגיבוש פתרונות אפשריים 

o  בחירת הפתרון הטוב ובניית ההסכמות 

o המעבר מהסכמות להסכם 

o  שולחן הגישוריצירת איזון סביב 

o סוגי פתרונות בתהליך הגישור 

o עקרונות מרכזיים לכתיבת הסכם גישור 

o הדגמת תהליך גישור 

o .סימולציה מונחית 

9 o מבנה הסכם הגישור 

o  הגישורתהליכים חברתיים שהשפיעו על התפתחות עולם 

o אסכולות בגישור והתאמתן לחיי הישוב הכפרי 

o  מודל ריסקין -סגנונות גישור 

o "דעבודה עם עו 

o הדגמת תהליך גישור 

o  רחבת משתתפיםמונחית סימולציה 



 

 תכנים מרכזיים מפגשים

10 o אתיקה ודילמות של המגשר בכלל ובישוב הכפרי בפרט 

o )ולתפקיד  רלוונטיות הגישור ליישובים הכפריים )כולל עבודה עם עו"ד

 .ותובנות מהשטח קונקרטי דיון – המשתתפים 

o סיכום הקורס הבסיסי, ופרידה 

11 o יישובים / בתפקידם: כלים עמוקים לניתוח פרופיל המשתתפים כסוכני גישור ב

 יישובי

o  בחינת המציאות מול תפיסת המציאות באירועים. -היישוב בעין הגישור 

 ם המשתתפים מהשטח ב"עין הגישור" ניתוחי אירוע שמביאי

o וראיה עתידית התועלות הספציפיות של הגישור, לגבי האירועים 

 

12 o סיכום מעשי – המשתתפים כסוכני גישור בישובים 

o ניתוח שינויים שעברו המשתתפים במהלך הקורס בתחום הקונפליקט הכפרי 

o תובנות ייחודיות למרחב הכפרי 

o  מאסטר מיינד ייחודי וסוחף, סבב ראשון -בסימן עמיתים מנהלים גישור בקהילה 

13 o בסימן עמיתים מנהלים גישור בקהילה 

o מאסטר מיינד ייחודי וסוחף, סבב שני 

o רוע מהשטחניתוחי אי 

o העשרה לא תסולא בפז, פינת הטיפ המשמעותי 

o .משוב, סיכום ופרידה 

 

 ובהתאמה למה שיעלה מהשטחהמנחה  ייתכנו שינויים בסדר הסילבוס בשיקול דעת. 

  משעות הקורס  85 %–חובת השתתפות ב. 

  300לחלק של ההתמחות יש הרשמה בנפרד, ועלותו ₪  

 מועדי הקורס

 :שימו לב לכלל מועדי הקורס הבסיסי וההתמחות.   20:00 – 15:00רביעי בין  הקורס יתקיים בימי

27/11/19   ,04/12/19  , 11/12/19  ,18/12/19  , 25/12/19  ,01/1/20  08/01/20  15/01/20  

22/01/20  , 29/01/20 . 

        . 19/02/20+  12/02/20+  05/20/20 והעמקה בגישור בקונפליקטים קהילתיים: התמחות 

 .מצורף טופס הרשמה    מספר המקומות מוגבל! -שימו לב 



 

 :טופס הרשמה

 שם המשתתף/ת:____________________

 :____________________ / אחר מזכיר ישוב/רכז קהילה

 ת.ז:_______________________________________________

 ________________טלפון סלולרי:_________________________

 כתובת מייל:__________________________________________

 הרשמה לקורס הבסיסי, סמן בעיגול או מרקר

 הרשמה לקורס הבסיסי + ההתמחות הכפרית, סמן בעיגול או מרקר

                                   04-6520156ניתן לשלוח את הטופס למחלקת יישובים  לפקס שמספרו: 

   lilachk@eyz.org.ilלמייל :  או

 מימון עצמי: כן/לא

 נדרשת חתימה של יו"ר הוועד: -במידה והקורס במימון היישוב

________ __                          ____________                              __________ 

 תאריך                                      חתימה                                      שם יו"ר הוועד
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