
מרכז גישור ודיאלוג  
גן-בקהילה רמת



מטרות המפגש

הצגת תובנות מהשטח להבדיל מתאוריה

מחשש להזדמנות

והמלצותמענים –דילמות 



רקע–!שלבמתקדמים

דגשים אתיים ומשפטיים לקיום הליכי גישור במערכות היוועדות  מסמךפרסמנו 
(2020, ד ריקי כספי"ר עומר שפירא ועו"ד)( דוגמת זום)חזותית 

,  2020בחודש אפריל סוגיות אתיות בגישור מקווןבנושאהכשרה מקוונת קיימנו 
של תכנית גישורים" דיאלוג וגישור בתקופת הקורונה"כחלק מתכנית 

לעשרות מרכזי שאלוניםהפצנו , לאחר ניסיון של חודשים ארוכים בגישור מקוון
ניהול צבירת ידע מהשטחגישור בקהילה לצורך 

!  תודה לכל מנהלי המרכזים והמגשרים ששיתפו במידע שיוצג בפניכם



תהליך איסוף הנתונים      

ים  /מרכזי גישור בקהילה ולמגשרותות/למנהלי: סוגי שאלוניםשניבנינו ■

שנערכו בתקופת  ( בווידאו ובטלפון)מקוונים השאלונים התייחסו לגישורים■
הקורונה בשנה האחרונה

מנהלי מרכזי הגישור  45-השאלונים הופצו באמצעות תכנית לגישורים ל■
בקהילה ובאמצעות המנהלים הופצו למגשרים במרכז



מנהלי מרכזים22בסקר השתתפו 
מודיעין

עמק  
יזרעאל

טבעון

אלפי מנשה

יקנעם

עמק חפר

קרית אונו

דרום השרון

באר שבע

רעננה
חוף השרון

נס ציונה

ערד

פתח תקווה

צפת

כרמיאל

גן-רמת

לוד
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מרכזי 21-מגשרים מ77ענו על הסקר , בנוסף
גישור



:בין הנתונים שסיפקו מנהלי המרכזים
מתחילת השנה  

מגשרים395
גישורים 723
"רגילים"

גישורים 83
בווידאו

מקרים 57-ב
מגושרים סירבו 

לגישור מקוון

מגשרים בקשו  85
שלא לגשר בווידאו 

(21%)



גישורים בווידאו שביצעו  120המגשרים דיווחו על 
השנה







:דיווחי מגשרים
גישור בווידאו אפשר לך לקיים גישור במקרה שלא ניתן היה  האם ה

?"רגיל"לקיימו כגישור 



מהגישורים המקוונים הסתיימו בהסדר83

הסתיימו בהסדר
טרם הסתיימו69%

3%

ללא הסדר
28%



שהתקבלו  ( לא פורמליים)דיווחי מגשרים על משובים 
שהשתתפו בגישורים בווידאו  ממגושרים

שביעות רצון
71%

חוסר שביעות רצון
3%

גישור לא )אחר 
, טרם התקבל, הסתיים

"(כמו בגישור רגיל"
26%

תגובות מגושרים



דיווחי מגשרים ומנהלים–הצומחים מהשימוש בווידאו יתרונות

בעלי , חשש מהדבקה, ריחוק גיאוגרפי: נגישות
אינם רוצים או אינם יכולים , מוגבלות פיזית

להיפגש

מיופי 'פחות : השתתפות צדדים
צדדיםמשתתפים במקום ' כוח

מקל על תיאום : חיסכון בזמן וכסף
, קביעת מועד מוקדם, גישורים

וזמן , בחניה, חיסכון בנסיעות
גישור נטו

נינוחות מגושרים  : ביטחון אישי
; במרחב פיזי מוכרכשמצויים 

?איזון פערי כוח? העצמה

במרכזי הקלה על מצוקת חדרים 
גישור

? חינוך לתקשורת יעילה
הפלטפורמה אינה מאפשרת 

אין טעם , לדבר בו זמנית
בהתפרצות לדברי האחר

אפשרות קלה לקיום מספר רב יותר של 
" הבשלה"המאפשרת זמן מפגשים קצרים 

לצדדים





שסירבו  מגושריםחששות של 
לקיים גישור מקוון בווידאו

היעדר נגישות  
מגושרים  )לאינטרנט 

(  מבוגרים, חרדים
וציוד מתאים

חששות שקשורים  
לשימוש בטכנולוגיה

חשש מהיעדר קשר 
אישי

העדפה להגיע לבית  
המשפט

ההליך נתפס כלא 
יעיל

חשש שהזום לא  
בטוח



שאינם  מגשריםחששות של 
רוצים לגשר בווידאו

קושי ביצירת  
קשר אישי 

ואמון

קושי לעבוד  
ולהתרכז לאורך זמן  

מול מסך המחשב

חוסר שליטה  
על התהליך

היעדר ניסיון  
והתנסויות בגישור  

בווידאו

התמודדות עם  
-הצד הטכני
טכנולוגי

CO-קושי לגשר ב





נדרשים ציוד וסביבת עבודה  
מתאימים  

נדרשים מהמגשרים ידע ומיומנות  
חדרים )בהפעלת תוכנת זום 

(מסמכים, שיתוף מסך, נפרדים

תקינות  : הכנת סביבת הגישור
, מיקום המצלמה, מצלמה וקול

לבוש הולם, סביבה שקטה

התנסות מעשית  , הכשרה
הדרכה של מגושרים  , בסימולציות

לפחות : CO-שילוב מגשרים ב
מגשר אחד בעל מיומנות טכנית

טרום גישור

אתגרים ודרכי התמודדות



ריחוק פיזי שמקשה על יצירת קרבה 
רגשית ובניית אמון

סרבול בהחתמת הצדדים על הסכם 
הכניסה

נדרש זיהוי הצדדים

שיחות + אינטייק על ידי המגשרים 
מקדימות לביסוס הקשר האישי 

ולבניית אמון 

על הסכם הכניסה מוקדמתהחתמה 
לגישור  

ייפוי כוח במייל  . / ז.משלוח צילום ת
ווטסאפ/ 

חתימה אלקטרונית

טרום גישור

אתגרים ודרכי התמודדות



העברת מסרים –סודיות וניטראליות 
חשש ; אט'סודיים בצ/אישיים

מקריאת שפתיים

:קשיים בתקשורת
ובהבנת " קריאת המגושר"קושי ב

מסרים לא מילוליים

!ערנות וזהירות
אט בין 'שימוש בווטסאפ במקום בצ

מגשרים

דגש מיוחד על מסרים מילוליים  
הדגשת מסרים לא  ; ברורים
חידוד  ; (קשר עין, הנהון)מילוליים 

הקשבה  ;שיקופים;כללי דיבור
מסגור מחדש;אקטיבית

ניהול הגישור

אתגרים ודרכי התמודדות



:  CO-אתגרים בעבודה ב

,  צורך בחלל גדול: כשיושבים ביחד
שני מחשבים

קשיים –כשיושבים בנפרד 
בתקשורת בין מגשרים

מורכבות ביציאה לפגישות נפרדות  
ובחזרה למפגש משותף

תכנון ותיאום מוקדמים ומוגברים

בין מי שעובדים טוב יחדCOרצוי 

כערוץ ווטסאפ/שימוש בטלפון
תקשורת מקביל ודיסקרטי

!תירגול

ניהול הגישור

אתגרים ודרכי התמודדות



קושי בשמירה על קשב  
התמודדות עם  -והקשבה 

"עייפות זום"ריבוי הפרעות ו

חשש מהקלטה על ידי אחד  
הצדדים ומהמצאות גורם  

נוסף בחדר

סיכומי ביניים  ; תיאום ציפיות
לשקול הפסקה  ; של המגשר

קיצור מפגשים; קצרה

התאמת הסכם הכניסה לגישור 
החתמה והסבר מראש, מקוון

-ניהול הגישור 
המשך

אתגרים ודרכי התמודדות



-בחשבון זום שאינו בתשלום 
דקות 40-ניתוק לאחר כ

,  ניתוקים–בעיות אינטרנט 
שיבושים בצפייה ובתקשורת

–ניתוק יזום והתחברות מחדש ]
[  בעייתי

שימוש במנוי בתשלום

הכנת חלופות תקשורתיות מראש  
–למקרים של בעיות תקשורת 

דרך " נקודה חמה", ווטסאפ, טלפון
הנייד

ניהול הגישור  
המשך-

אתגרים ודרכי התמודדות



סרבול בהחתמת הצדדים על הסדר  
הגישור

לסיים את  /קל לצד לגישור לעזוב
הגישור בפתאומיות

אבל לא שונה ממקרה שבו –נכון 
צדדים מחליטים לחתום על הסדר 

ניתן . לאחר שהגישור בחדר הסתיים
להשתמש במייל ובפקס

השקעה בבניית אמון במגשר  
מתחילת ההליך

הקשבה אקטיבית
לנסות להחזירו , לברר, ליצור קשר

סיום הגישור

אתגרים ודרכי התמודדות



:שאלנו מגשרים–? מה מבקש השטח
?מה יעזור לכם לגשר טוב יותר בווידאו

כלי נוח לחתימה  
דיגיטלית על מסמכים

רכישת אפליקציה  
שאיננה מגבילה את 

זמן המפגש  

התנסות מעשית במקרי  
תרגול השימוש  , אמת

בתוכנה באמצעות  
סימולציות גישור

,  CO-היכרות עם ה
תיאום דרכי עבודה  
משותפות מראש

רכישת ידע לגבי שפת  
גוף

,  תשתית אינטרנט טובה
מקום שקט לביצוע  

הגישור



המחשת אתגרים וקשיים-מקרים מהשטח 

נוכחות –' מקרה א
אדם נוסף בחדר לא  

ידיעת המגשרים 
מה  . והצד האחר
?עושים

עצירת הגישור

העלאת הנושא  
ובקשת הסכמה של 

שני הצדדים

החתמת הגורם 
הנוסף על הסכם 

ההשתתפות בגישור  
('סודיות וכו)

חשיבות חידוד הכללים עם הצדדים טרם הגישור–לקחים לעתיד 



המחשת אתגרים וקשיים-מקרים מהשטח 

צד  -' מקרה ב
לגישור מקיים את 
הגישור במהלך  

נסיעה ברכב

עצירת הגישור

הבהרה כי לא 
ניתן לקיימו  
בתנאים אלו

תיאום מפגש  
חדש

פסק זמן בהליך  /עדכון על יציאה. חידוד כללי השתתפות–לקחים לעתיד 



המחשת אתגרים וקשיים-מקרים מהשטח 

צד  -' מקרה ג
לגישור לוקה  

בגמגום ויש קושי  
להבין אותו

הצעה לכתוב את 
הדברים  

והקראתם על ידי  
המגשר

שימוש מרובה  
בשיקופים קצרים  

ווידוא כוונת  
המגושר

מתן תשומת לב  
לצד האחר לצורך  

איזון ושמירת  
ניטראליות





–CO-גישור ב

תקלות-טכני איך מתקשרים

לא  –ריחוק 
מרגישים

אי שליטה  
בהליך



יתרונות הגישור המקוון גם בתקופה שאחרי  

מחשש  
להזדמנות

פגישות קצרות 
ורבות

הבשלת הליך

אין צורך במשרד
אין ביטול זמן 

נסיעות

שליטה  
בתהליך 

העדר 
התפרצויות

תחושת 
בטחון  

למגושר 
באזור 
הנוחות

השתתפות 
הצדדים עצמם  

בעלי , מבוגרים
מגבלה

מצבי רוגז קשה
"אתו לא אשב"

ריחוק גאוגרפי
"מחיפה לא אגיע"

הרגל החיים בזום
"כך אני עובד"

תקשורת  
שוטפת  
עם הקו



סיכום ותודות

חלק מארגז הכלים של המגשר ומרכז  , הגישור המקוון כאן כדי להישאר■
הגישור

תודה רבה לכל המגשרים ומנהלי המרכזים שמילאו את השאלונים■

!  על ההקשבה, משתתפי הסדנה, תודה לכם■

!מוזמנים לפנות לפורום האתיקה עם שאלות■

מרכז גישור ודיאלוג  
גן-בקהילה רמת

אתר פורום האתיקה למגשרים
https://mediatorethics.com
mediator.ethics@gmail.com

https://mediatorethics.com/

