
גישור ודיאלוג בקהילה 
ממשבר מתמשך 

להזדמנות
יום ג׳ | 21.12.2021 | י"ז טבת תשפ"ב

בין השעות 9:00-15:00
מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 

b i u . a c . i l משפיעים על המחר, היום.

בתחום  המרכזי  והאקדמי  המקצועי  הכנס  הינו  גישורים  כנס 
הגישור והדיאלוג בקהילה בישראל.

שונים.  בתחומים  מתמשכים  משבר  למצבי  עדים  אנו  האחרונות,  בשנים 
משברים אלו משליכים על מערכות היחסים הסובבות אותנו כגון משפחה, 

קהילה, מפגש בין תרבויות ויחסי עבודה.

והדיאלוג  הגישור  בו  ובאופן  לשטח  האקדמיה  שבין  בחיבור  יעסוק  הכנס 
בקהילה, נותנים מענה למצבי משבר מתמשכים ומקדמים חיים משותפים. 

בכנס יוצגו חידושים בחדר הגישור, בתהליכי בניית הסכמות, בתהליכי דיאלוג 
בקהילה, בהתפתחות המחקר האקדמי בישראל, בחיזוק החוסן הקהילתי 

ובהתמודדות עם משברים מתמשכים.

כמנהל  ז"ל, ששימש  כנפו  דוד  של  לזכרו  מוקדש  "גישורים"  תכנית  של  הכנס השנתי 
האגף לתפקידים מיוחדים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים וכיהן כיו"ר הוועדה 

הארצית לקידום ההידברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה



מאורעות מאי: קונפליקט הזהויות של מיישב 
הסכסוכים בקהילה 

בהנחיית רות נחנסון | סמנכ"לית מוזאיקה 
מינו אבו לבן | חבר מועצת העיר רמלה

ומו"מ, אוניברסיטת  ויישוב סכסוכים  לניהול  | התוכנית  רוט  דניאל  ד"ר 
בר-אילן, סמנכ"ל מוזאיקה

עליזה סילוורה | מנהלת מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה רמלה
יסכה ברדה | מנהלת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה, לוד

אימאן דאוד | מגשרת מתנדבת, מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה עכו 

כלים ועקרונות לבניית שותפויות 

סדנה בה נלמד ונתנסה בעקרונות ובכלים ליצירת שותפויות בקהילה 
מורכבת ורב-תרבותית

טל קליגמן | מנהלת תחום דמוקרטיה דליברטיבית, המרכז הבין-תרבותי 
לירושלים

ד"ר רחלי אשוול | התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת 
בר-אילן

התכנסות    9:00
מושבי בוקר   9:30

מבית המשפט לחדר הגישור ובחזרה 
בהנחיית ד״ר רויטל חמי זינימן | מנהלת מרכז הגישור בקמפוס, התוכנית 

לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת בר-אילן

| מנהלת אקדמית של מערך הקליניקות, הפקולטה  פרופ' מיכל אלברשטין 
למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 

השופטת דפנה בלטמן קדראי | מנהלת המרכז להכשרה ולהשתלמות שופטים, 
משרד המשפטים

עו"ד נטלי לוי | מנהלת יחידת הגישור, הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים 
ד"ר דיויד שמעוני | מגשר מהו"ת ומשפחה, מנהל אקדמי קבוצת גושרים

ודיאלוג בקהילה רמת השרון,  גישור  | מנהלת מרכז  עו"ד אווה ענבר שדה 
נציגת התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה

תפקיד הגישור והדיאלוג במניעת אלימות 
סכסוכים  ויישוב  לניהול  התוכנית  ראשת   | שיף  אמירה  ד"ר  בהנחיית 

ומו"מ, אוניברסיטת בר-אילן
עוס"ק לימור מוסייל | מנהלת השירות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה 

והביטחון החברתי 
ממשל  אגף  בין-מגזריות,  שותפויות  תחום  ראש   | רונן  עינת  עו״ד  ד"ר 

וחברה, משרד ראש הממשלה
השייח' תייסיר מחאמיד | רכז תחום חברה ערבית בתוכנית גישורים, מוזאיקה

עוס"ק אביבה חלבי | מנהלת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי עירוני רחובות, 
יו״ר התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה

נציג משטרת ישראל 

תוכנית הכנס



ניהול ויישוב קונפליקטים בקהילה 
בהנחיית ירון לוין | מנהל מרכז חיפה לדיאלוג ויישוב סכסוכים, בית 

הגפן 

דיאלוג בין שתי ערים: כפר קאסם וגבעתיים  
שייח' ד"ר איאד עמאר | ראש תוכנית שייחים מגשרים, מוזאיקה

עו״ד דורית קראוס שחר | מנהלת מרכז גישור ובניית הסכמות גבעתיים
קהילה, גישור, שיטור: רציונל עם פוטנציאל

עו"ד טל קדוש | מגשרת מתנדבת במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 
הרצליה

בני ארובה: אמנת הקמינים  
דורית אלמליח | מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה גליל עליון

מנהיגות דתית בעת משבר בקהילה 
הרב מתניה ידיד | ראש תוכנית רבנים מגשרים, מוזאיקה

מעגלי שיח: הזדמנות לדיאלוג  במצבי קונפליקט
עוס"ק ענת ירון | מנהלת המרכז לגישור ודיאלוג קהילתי  עמק יזרעאל

קהילות מרפאות את עצמן: יישום פרקטיקות מאחות
ומגשרת, מובילה את תחום הצדק מאחה  | קרימינולוגית  יורן  נעמי לבב 

במוזאיקה

הפסקת קפה    10:45
הרצאות בזק   11:15

ניהול ויישוב קונפליקטים בארגונים ובעסקים 
בהנחיית ליאת משיח | מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה רמת-גן

מערכת MULTIDOOR: האחריות בידיים שלנו 
עו"ד שרי לוז קנר | מנהלת הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים, הפקולטה 

למשפטים באוניברסיטת בר-אילן 
כמה זה עולה לנו? רתימת עסקים לתהליכי גישור

רוני קלינסקי | מנהל שותף במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה אלפי מנשה 
גישור עסקי בתקופת שינוי

עו"ד מיכל לנדאו | יו"ר ארגון המגשרים בישראל 
בטוח לגשר: פתרונות מעשיים לסכסוכים בתחום הביטוח 

בת שבע לוין | סמנכ"ל ממונה על פניות הציבור, מגדל חברה לביטוח בע"מ 
חיבורים בין הישן לחדש במקום העבודה

מגי דוד | מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה טירת הכרמל 
טוויסט בעלילה: הפתרון לסכסוך עסקי בין חברים

מריאלה יעבץ בוחניק | עובדת סוציאלית, יועצת ארגונית ומגשרת
שמואל הראל | יועץ לשותפים ולעסקים משפחתיים 



ניהול ויישוב קונפליקטים במשפחה ובחינוך 
בהנחיית שרון דלמן | מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה ערד

רק רשת: כדורגל ככלי גישורי לילדים  
בן ציון ולוטקר | מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה אשדוד 

יישוב סכסוכים ובריונות ברשת
ריטה אוסטראומוב | בוגרת התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת 

בר-אילן
נוער דיפלומטי לומד גישור בעולם היברידי

סכסוכים,  ויישוב  וניהול  דיפלומטיה  מגמת  רכזת   | ארושס-פישר  סוזן 
כפר מוסינזון

גישור תוך-משפחתי
יהודה זקס | מנהל שותף במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בית-אל

אימון לבני משפחה מטפלים כתוכנית עבודה 
לימור אטון | מגשרת ומאמנת, מנהלת תחום הגישור הבין-דורי במוזאיקה

בית הדין השרעי: מעבר מבוררות לגישור 
עו"ד ניבאל רסלאן חסנין | ממונה במחלקה המשפטית - יחידת בתי הדין 

השרעיים, משרד המשפטים

ניהול ויישוב קונפליקטים: ממשבר להזדמנות
בקהילה  ודיאלוג  גישור  מרכז  מנהלת   | קדרינל  פישר  מעיין  בהנחיית 

ראשון-לציון

חשיבותו של אמון בניהול משבר
ד"ר מעיין קציר | התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר-אילן

אתגרים חדשים בעולם הגישור בעקבות הקורונה
בנג'י גולן | מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה, קרית טבעון

AI בתקופות משבר: התקווה ליישוב סכסוכים
ד"ר חנן מנדל | התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר-אילן

זה לא כל כך נעים לראות גן סגור  
ודיאלוג קהילתי  גישור  גישור בחינוך, מרכז  | רכזת תחום  אביגיל דורה 

עירוני רחובות
המודל הבינארי ליישוב סכסוכים מקוון

 Disputec מנשה אייבס | מנהל תחום השיווק, מיזם
׳תיווך דתי פנימי׳ בהתמודדות עם משבר הקורונה

רייצ'ל ליברמן | רכזת פרוייקט ״כבוד קארמה״ בתמיכת ארגון הבריאות 
העולמי, מוזאיקה 

12:30 ארוחת צהריים



b i u . a c . i l משפיעים על המחר, היום.

הרשמה עד יום ג׳  | 14.12.21  | י׳ טבת תשפ״ב
עלות השתתפות ודמי הרשמה 

והדיאלוג  הגישור  מרכזי  מטעם  לנרשמים  ש"ח   90
בקהילה )ההרשמה מתבצעת אל מול מנהל.ת המרכז(
110 ש"ח לנרשמים מטעם ארגונים שותפים לתוכנית 

150 ש"ח מחיר מלא

גישור ודיאלוג בקהילה 
ממשבר מתמשך להזדמנות
מושב מסכם בשיתוף הקונגרס הישראלי

13:30  דברי פתיחה
  נועה שלו, מנהלת תוכנית גישורים 

 מיכל אורבנו, רכזת הכשרות ופיתוח ידע, תוכנית גישורים 

13:40  מענק חדשנות למרכז גישור ודיאלוג בקהילה,  
  ע״ש דוד כנפו ז״ל

 בהנחיית לימור מוסייל, מנהלת השירות לעבודה    
 הקהילתית, משרד הרווחה והביטחון החברתי

14:00  בוחרים טוב: על קבלת החלטות בגישור
 יהודית כץ | יועצת, מאמנת, סופרת ומרצה המתמחה  

 בפסיכולוגיה החיובית
 בהנחיית ד״ר עו״ד גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי;   

 התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת  
 בר-אילן

15:00 סיום

ריכוז אקדמי: ד"ר רויטל חמי זינימן, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים 
ומו״מ, אוניברסיטת בר-אילן 

ניהול והפקה: עוס"ק נועה שלו, מיכל אורובנו, בת-יה שרון
תודה לחברי וועדת ההיגוי ולשותפים נוספים בחשיבה ובהפקה:

אביבה חלבי, אבי סנדר, אורנה שני, ד"ר אמירה שיף, אתי אפל, בנג׳י 
גולן, הרב ד"ר דניאל רוט, טל קליגמן, לימור מוסייל, נג'לה סולימאני, 
רות  קלינסקי,  רוני  סילוורה,  עליזה  אלאעסם,  סוועד  בכרך,  נורית 

נחנסון, תייסיר מחמיד

להרשמה לחצו כאן <<

לפרטים נוספים
   gishurim@mosaica.org.il :אלמוג

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1UXMWcAyDEtqMKCfA4QlsDQIAi1_W-OMVrHh-KgYN6zc/edit?usp=drive_web

