סדנת גישור למנהלים ולממלאי תפקידים במרחב הכפרי
כלים יישומיים להתנהלות בסביבה עם קונפליקטים ,התנגדויות וחוסר הסכמה
והקיבוצים
המרחב הכפרי עובר תמורות רבות ,בהן נדרשת האוכלוסייה להתמודד עם שינוי באורחות החיים ,אופי וצביון הישובים .כתוצאה
מכך ,מתרחשות תופעות של מחלוקות ,התנגדויות ושסעים חברתיים ,המחייבים התייחסות ומתן פתרונות מתאימים בדרך של
גישור ,פתרון קונפליקטים והגעה לשביעות רצון מרבית של כל הצדדים.
סדנת גישור זו ,נועדה לסייע למנהלים וממלאי תפקידים במרחב הכפרי ,הפועלים בסביבה מאתגרת זו .הסדנה תעניק
ידע ,כלים ומיומנויות אישיות ,להתמודדות עם סכסוכים והתנגדויות של פרט וקבוצות – דרך התבוננות פנימית בדפוסים
אישיים ושיפור היכולת להתמודד ולנהל מצבים אלו.

למי מיועדת הסדנה?
למנהלים ולממלאי תפקידים בפועל במרחב הכפרי ,המוכנים לבוא בפתיחות ,להביא מניסיונם ולהתפתח בתהליך הלמידה :מנהלי
קהילות ,רכזי חינוך ,ראשי ועדים ,רכזי תחומים ,ראשי ועדות ,מרכזי משק.
נושאי הלימוד:
• אני והעימות :זיהוי הסגנון האישי והכרות עם "מעגל הקונפליקט" דרך דוגמאות.
• הקשבה :מחסומי הקשבה ,הקשבה פעילה וניסוח מחדש.
• ניתוח הקונפליקט ופירוקו :הבחנה בין האמירות והעמדות הראשוניות והגלויות ("קצה הקרחון" של הקונפליקט)
לבין הצרכים האמיתיים המניעים אותו (לב ליבו של הקונפליקט).
• קונפליקטים בקהילה :מאפיינים ,שיח רב משתתפים.
• הצגת מגוון הכלים :המנהל כ״מגשר״ ,ייעוץ אישי לניהול קונפליקטים מאחורי הקלעים ,גישור ,בניית הסכמה ,מעגלי שיח.
 הלמידה תלווה בדוגמאות והתנסות של המנהלים וממלאי התפקידים מהשדה .בתום הסדנה ,ייפגשו הלומדים עם אחת המנחות,
לשיחה אישית לזיהוי האתגרים האישיים והמלצות אישיות להמשך ההתפתחות האישית.
מנחות הסדנה :יעל פוקס לוי ,עו"ד ומגשרת מומחית ,בעלת ניסיון רב בהכשרת מנהלים ובעלי תפקידים בקהילה בארגונים.
איילת הריס ,יועצת ארגונית ,רכזת צמיחה ופיתוח באזור הצפון – התנועה הקיבוצית .
מסגרת הקורס 25 :ש"ל אקדמיות 5 ,מפגשים (אחת לשבוע) ,יום ה' ,בין השעות 09:00-13:00
מועד פתיחה  7.11.19ובמהלך  5שבועות רצופים
עלות הקורס( ₪ 1500 :כולל דמי הרשמה)
תעודת סיום :למסיימים את הסדנה בהצלחה ,תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ במכללה האקדמית כנרת.
*פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים
הנרשמים

להרשמה ופרטים נוספים :היחידה ללימודי חוץ כנרת
teuda2@kinneret.ac.il | 04-6653762 | 04-6653661

