
  

 



  

הכנס השנתי של תכנית "גישורים" מוקדש לזכרו של דוד כנפו ז"ל, ששימש כמנהל האגף לתפקידים מיוחדים במשרד 

 כיו"ר הוועדה הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילההרווחה והשירותים החברתיים וכיהן 

 

3/12/19 
 

 יום שלישי, ה' בכסלו, תש"פ

 

8:30-15:45 
 

אוניברסיטת מרכז וואהל, 

 גן-אילן, רמת-בר

 אילן -אוניברסיטת בר ,מו"מו וב סכסוכיםהתוכנית לניהול וייש

 מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילהו

 תוכנית "גישורים"  

 !12-לכנס גישורים השמחים להזמינך 

 
בגוונים בחברה הישראלית ונבחן כיצד הגוונים באים לידי ביטוי במרחבי העשייה השונים של  בכנס השנה נתמקד 

מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה. נעסוק בשאלות כגון כיצד נקדם דיאלוג קהילתי, כיצד המגוון משפיע על החברה 

התרבותי, לגשר על הפערים  בה אנו חיים, על תהליכי בניית הסכמות וחדר הגישור? כיצד ניתן לתת ביטוי לעושר

ולהפוך אותם לחוזקה ולהון חברתי מפרה? נחשוב יחד, כיצד ניתן לקדם הקשבה ושיח בחברה ונלמד מהן צורות 

 הביטוי השונות שיש למגוון הזהויות והקולות בפעילות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.

 

 25/11/19 ,ג'הרשמה עד ליום 
 

  כנית ובקהילה ושותפים לת  והדיאלוג הגישור ממרכזי נרשמים

 במרכזים בלבד מרוכז באופן להירשם יש - ₪  90 הרשמה דמי

 

 נרשמים שאינם מהמרכזים

   טופס הרשמה מקווןיש להירשם באמצעות  - ₪ 150דמי הרשמה   

 תשלום מראשבו בהרשמה מותנית  בכנס וההשתתפות  מוגבל המקומות מספר

 

 לפרטים נוספים

 gishurim@mosaica.org.il | יה יחיא, צוות גישורים-בת  

 

 אילן-ריכוז אקדמי: ד"ר רויטל חמי זינימן, אוניברסיטת בר

ויישוב סכסוכים  תוכנית לניהולה

 אילן -אוניברסיטת בר מו"מו

 בקהילה מרכזי הגישור והדיאלוג

 תוכנית "גישורים" ו

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzptrVbW4XshULFFDCCiKxfvB5UbrvEM6WD8QsN-5pYSH9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzptrVbW4XshULFFDCCiKxfvB5UbrvEM6WD8QsN-5pYSH9g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOzptrVbW4XshULFFDCCiKxfvB5UbrvEM6WD8QsN-5pYSH9g/viewform?usp=sf_link
mailto:%7Cgishurim@mosaica.org.il
mailto:%7Cgishurim@mosaica.org.il
mailto:%7Cgishurim@mosaica.org.il


  

 התכנסות   8:30-9:15

 מושב פתיחה  9:15-10:15

 הפסקה  10:15-10:45

 : מגשרים בשטח מרחבי למידה מקבילים 10:45-12:00

 שולחנות למידה לבחירה   ❖

 שופט ומגשר שוטר,   - סמכות וחוק מול דיאלוג והכלהפאנל:  ❖

 שותפות והשפעה  - ברשויות המקומיות ומרכזי הגישור והדיאלוג בקהילהומחלקות מנהלי אגפים פאנל:  ❖

   צהריםארוחת  12:00-12:45

 וזיקאלי 'כלים שלובים' הרכב מ 12:45-13:00

 ישראל ב חברתית ה במציאות  : מגשריםמרחבי למידה מקבילים 13:00-14:15

 לבחירה שולחנות למידה  ❖

 מנהיגי דת כמיישבי סכסוכיםפאנל:  ❖

 מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה אל מול המציאות החברתית בישראל   -ר גישור בשטח בועפאנל:  ❖

 הפסקה  14:15-14:30

ברה  בחמושב סיכום: מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה אל מול האתגרים המרכזיים  14:30-15:45

 הישראלית 

 ניהול מחלוקת בריאה במקום שבו מחלוקת קורסת  -  ןד"ר מיכה גודמ הרצאה:

 

 

 

 סדר יום  

3/12/19 
 

 יום שלישי, ה' בכסלו, תש"פ

 

8:30-15:45 
 

אוניברסיטת מרכז וואהל, 

 גן-אילן, רמת-בר


