
         
  

  טרנספורמטיבי מורחבטרנספורמטיבי מורחבגישור גישור קורס קורס 
  כלים להעמקה של תהליכי שינוי בקונפליקטכלים להעמקה של תהליכי שינוי בקונפליקטבסיסי בתוספת בסיסי בתוספת   קורס גישורקורס גישור

  מטעם עמותת אתגרי ועדת גדות "מוכרת עת /הקורס מעניק תעודת מגשר
   21:30 – 16:30ימי שני | שעות אקדמיות  72 ,מפגשים 12

הוא מביא . נשים את היכולת לתפקד טוב יותר במצבי כאוס אישי וארגוני/אמפתח ב מודל הגישור הטרנספורמטיבימודל הגישור הטרנספורמטיבי
  . חיזוק מערכות יחסים ובניית עתיד משותף, לצמצום קונפליקטים

ות לגשר במחלוקות כצד שלישי ולסייע /ומיומנויות מעשיות המכשירות את המשתתפיםהקורס מעניק ידע תיאורטי 
ות לומדות להכיר ולהבין את הגישור ככלי /המשתתפים. מחדש את ערוצי התקשורת ביניהםח ולמגושרים לפת

  .מקצועי ולהפנים אותו כשפה וככלי לחיים

 לצמיחהשם דגש על גישור כתהליך המהווה הזדמנות זה ייחודי קורס 
כיצד להעצים  ילמדו המשתתפיםבמהלכו . שיפור מערכות יחסיםלו

אכפתיות , ולעזור להם לפתח מודעות עצמית ולחזק את המגושרים
על חסמים פסיכולוגיים הגורמים להתקבעות כמו כן נלמד . ודאגה לזולת

חזקו את ות י/משתתפיםה .פליקטים ועל דרכים להתגבר עליהםשל קונ
פתרונות יצירתיים המקדמים את הצרכים והמטרות של יכולתם להוביל ל

  .כל הצדדים בקונפליקט

במהלך הקורס יערכו . הקורס יתנהל במתכונת המשלבת הרצאות עם תרגילים והתנסויות   הוראההוראה  ודרכיודרכי  תוכןתוכן
   :מרכזיים בקורסהתכנים ה .סימולציות בקבוצות קטנות להטמעת החומר הנלמד

 הגדרת הגישור והסדרתו המשפטית -
 הבנת קונפליקטים והתמודדות עמם -
 מודל הגישור הטרנספורמטיבי -
 מ תחרותי"מ משתף מול מו"מו -

 ומקצועיות המגשר אתיקה -
 כלים אפקטיביים להקשבה -
 תודעת סכסוך ותודעת פיוס -
 בניית הסכמות -

  
משא ומתן וניהול קונפליקטים של יות לפתח מיומנו, את הליך הגישורת להכיר /כל מי שמעוניינל  ??הקורסהקורס  מיועדמיועד  למילמי

  .שיתוף פעולהעל מבוססת החדשה  לרכוש שפהומצבי משבר ו

  .מ"מגשרת מנוסה ובעלת ניסיון רב בהנחיית קבוצות וקורסים ביישוב סכסוכים ומו –מעיין גלוזברג   הנחייה הנחייה 
  .מנחה ומפתחת תכניות בנושאים של בניית שותפויות והתמודדות בונה עם אי הסכמות, מרצה –שירי בר     

  .שעות אקדמיות 72כ "סה, שעות 5בני , מפגשים שבועיים 12  מבנה ודרישות הקורסמבנה ודרישות הקורס

 75הרצל ' רח, "חדר משלך"במרכז ההדרכה  21:30 – 16:30 בשעות 13.8-העד  28.5-מן ה' בהקורס יתקיים בימי 
  . רמת גן

י הועדה המייעצת לבתי "קבל תעודת סיום קורס גישור אשר הוכרה ע/בדרישות הקורס תעמוד /ת אשר ת/משתתף
  .מהמפגשים 85% - בהשתתפות ב, בין היתר, קבלת התעודה מותנית). ועדת גדות(המשפט לעניין הגישור 

  
פתיחת הקורס מותנית . הנחה לחברי העמותה .ח"ש 250דמי הרשמה בסך  ,₪ 2,450: עלות הקורס   הרשמההרשמה

   הה זטופס הרשמבים נא למלא את הפרט, ורסלהסדרת הרישום והבטחת מקומכם בק .במספר הנרשמים
  

  עמותת אתגר ,מריו שכטמןללפרטים ולשאלות ניתן לפנות 
5992301-054      info@challenge.org.il  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2gVDn7FCjVy5KukGN6ai1siirjyER1p1v0z6h7OCX9ZdLyA/viewform
mailto:info@challenge.org.il

