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  רת סכסוכים)מ(מבוא להת  :ייחודי קורס

  2019חורף  –' מחזור ב                       
  

  בירושלים| שעות  3מפגשים של  8-12
  20:30-17:30|  27.1.19-ההחל מ 'אימי 

ליצירת רעיונית ויישומית גישה  הינההתמרת סכסוכים 
על מנת לייצר . בקונפליקט חיובייםתהליכי שינוי 

שבאופן רגיל גורמים לכאב , מורכביםבמצבים  טרנספורמציה
מבוא זה נתוודע בקורס . רגשיות ומעשיות, הכרתיות –נדרש מגוון של מיומנויות  ,וסבל

עבודה מקצועית המהווה את התשתית ל ,ת הסכסוכים/לסל הכלים הבסיסי של מתמיר
  .מהאישית ועד לגלובלית –בכל הרמות  בתחום של קידום הבנה ושלום

  

להכיר את הגישה של  יםהמעוניינ נשים/אל   מיועדהקורס 
בין אם הן , התמרת הסכסוכים ולרכוש זווית התבוננות חדשה

ראו . בדרכים אחרות בוות פעילעובדות בתחום ובין אם הן 
  את פירוט נושאי המפגשים בדף הבא

  מורכב מחלק תיאורטי הקורס  תכנית ואופי הקורס
ניתן להירשם רק ). מפגשים 4(וחלק התנסותי ) מפגשים 8(

  . לחלק התיאורטי

הלימודים . הנלמד החומר הטמעתלו להתנסות תרגיליםו קבוצתיים דיונים, הרצאות כולל הקורס
  .מתקיימים בקבוצה קטנה על מנת לאפשר דיון ולמידת עמיתים

    הנחייה
יובילו את הקורס וילמדו חלק , ממובילי התחום של התמרת סכסוכים בארץ, מריו שכטמן ושירי בר

של עמותת  מהרשת המקצועיתמנוסות  מתמירי ומתמירות סכסוכיםבנוסף ילמדו בקורס . מהמפגשים
  . אתגר

 מוצעות עלויותו תאריכים
  :קורס המלאהעלות   |  ח"ש 700  17/3 –27/1  מפגשים 8 – חלק תיאורטי

  ח"ש 1,000  |  ח"ש 300  14/4 – 24/3  מפגשים 4 – התנסותיחלק 

 אנחנו , ות בכך/וכדי לאפשר השתתפות לכל מי שיהיו מעוניינים, כמענה לפניות מהשטח
 .ת לשלם על פי יכולתה/מזמינים כל אחד

 מן המפגשים היא חיונית להשתתפות בקורס 75%-נוכחות ב.  

   אתגר עמותת, שכטמן למריו לפנות נא נוספים לפרטים
5992301-054            info@challenge.org.il   

  
  .פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמות. לקישור הזהנא להיכנס      להרשמה

  אנו כותבות    
בלשון נקבה ובלשון 
זכר לסירוגין במטרה 

  לעודד שוויון 
  מגדרי

  

mailto:info@challenge.org.il
https://goo.gl/forms/7Uib9DMUkWAUCm3n2
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  נושאי המפגשים

  

 נושא ראש פרק  .מפגש מס

 .שלום ובניית סכסוכים התמרת של בסיסיות הגדרות מונחים בסיסייםומבוא   1

  .תיאוריות יסוד בהתמרת סכסוכים  2

ניתוח קונפליקטים   3
 וממדי עומק

 .כוח ומבני התנהגות של עומק חקירת

חסמים פסיכולוגיים ומודעות  :והנחות גישות של עומק חקירת  4
  . עצמית

ר מיכאל שטרנברג"ד: מרצה אורח  

 .בקונפליקט חקירת עומק של אמפתיה  5

 החברתית ברמה לשינוי האישית ברמה משינוי, ומקרו מיקרו מסכסוך לשינוי  6
   .ולהיפך

 ר גל הרמט"ד: מרצה אורחת                                      

  יצירתיות ותקווה  7
  Torge Kuebler: מרצה אורח                                      
 )חלק מהמפגש יתנהל באנגלית(                                      

תכונות תפקידים ואתיקה של : חיים כדרך סכסוכים התמרת ]ביניים[ סיכום  8
 .ת סכסוכים/מתמיר

התנסות מעשית   9
  בהתמרת קונפליקט

  .הגדרת אי ההסכמה

  .הבנת הקונפליקט  10

  .מסכסוך לשינוי  11

  .יישומי חזון ניסוח: פרגמטית תקווה  12

  

  העדר של קונפליקטים אלא אינושלום הוא "
  ,בעזרת אמפתיה עמםהיכולת להתמודד 

  יוהן גלטונג "אלימות ויצירתיות-אי 
  


