
  : בשדות חיינו קונפליקטיםהתמרת 
  מרחב למידה והתנסות

   אל עמכללת עמק יזר | 19:30 – 16:00חמישי  ימי
  נובמבר-ספטמבר, אמצע יולי -יוני  אמצע |שעות  3.5מפגשים בני  10

  

רעיונית גישה  הינה )Conflict Transformation(התמרת סכסוכים 
י וויות לשיננלהזדמבאשר הם להפיכת מצבי קונפליקט ויישומית 

רגשיות ה, הכרתיותההיא בנויה על היכולות . טרנספורמטיבי
  :מעשיותהו

  שיח מכיל ליצור 
 הסלמה של אי הסכמות  למנוע 
 גורמיםמגוון פתרונות מול  לייצר  
  מעוררי מחלוקתדיאלוג אפקטיבי בנושאים לקיים 
 מערכות יחסים לשפר ולחזק 

  
  ונלווה אלו את אלו בתהליך  באמצעות ההשתתפות במרחב הלמידה נפתח מיומנויות של התמרת סכסוכים

  .בשדות חיינוהאלו נחקור במשותף סיפורי מקרה כדי להביא ליישום בפועל של המיומנויות . של למידת עמיתים

כעבודה או (וחברתיים בחיי היומיום ת בנושאים קהילתיים /לכל מי שעוסק :מיועד מרחב הלמידה
מנחי , נשות חינוך, פעילים בעמותות, מארגנות קהילתיות, עובדים קהילתיים, עובדות סוציאליות): בהתנדבות
  .'קבוצות וכד

  :נעסוק בנושאים כגון
 דיאלוגי כל״י״מ ויצירת שותפות בניית  
 ולמידה משותפים חקרל מיומנויות פיתוח  
 להבנת וניתוח קונפליקטים נקודות מבט חדשות  
 מודעות לעצמי ולאחר בקונפליקט  
  התנהגות, יסוד הנחות :קונפליקטיםחקירת עומק של,  

   ואמפתיה מבני כוח
 שינוי מיסגורים )reframing( בשדה ועיצוב העצמי  
 תודעת סכסוך ותודעת פיוס 
 התמרת סכסוכים כדרך חיים :יצירתיות ותקווה  

 
  

    :השותפים   
מציעה דרכים חדשניות  עמותת אתגר

 כל הרמותלהתמודדות עם קונפליקטים ב
. יצירתיותואלימות -אי, בעזרת אמפתיה

הינו להביא את החברה העמותה חזון 
להיות יותר , על כל מרכיביה, בישראל

מכילה ופחות אלימה באמצעות הטמעה 
   . של התמרת סכסוכים

המרכז למחקר פעולה וצדק מובילי 
דמית עמק מכללה האקב חברתי
גישת העצמי פיתחו את  יזרעאל
המסייעת , למחקר פעולה בשדה

לאנשים להכיר בתרומתם ליצירת 
ומאפשרת להם לגלות , שדות חייהם

  .דרכים להרחבת גבולות האפשר

הוא ארגון אזרחי  ZFDפורום 
 מקדם שרא בינלאומי מגרמניה

 התמרתתהליכים לא אלימים ל
הפורום שנה  22במשך . סכסוכים

לארגון  מתנדביםגדל מקבוצת 
 ותחבר 100- מקצועי עם יותר מ

  .מדינות 12-צוות ב
 

, לפנות למריו שכטמן נא נוספים לפרטים
  info@challenge.org.il  עמותת אתגר

054-5992301  

  . לקישור הזהנא להיכנס  להרשמה

  שעות 3.5 שלמפגשים  עשרה :מבנה
  :בתאריכים הבאים) כולל הפסקה(

13/6 ,20/6 ,27/6 ,11/7  
5/9 ,19/9 ,3/10 ,24/10 ,7/11 ,21/11 .   

במהלך חודשי הקיץ יתנהל פורום אינטרנטי 
  .לדיון ולמידת עמיתים

 .לכל המפגשים 750₪: עלות
אם יש לכם צורך  .יש מספר מלגות חלקיות

  .במלגה אנא פנו אלינו

  עמותה להתמרת סכסוכים
 

 המרכז למחקר פעולה  ולצדק חברתי
 المركز للبحث االجرائي والعدالة االجتماعیة
Action Research Center for Social Justice 

http://www.challenge.org.il/
https://www.yvc.ac.il/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99/
https://www.forumzfd.de/en/israel-palestine
mailto:info@challenge.org.il
https://forms.gle/Q6ab3zZH9ubTN9f59
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