התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ ,אוניברסיטת בר-אילן
ומרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה
תוכנית "גישורים"
שמחים להזמינך לכנס גישורים ה!12-
בכנס השנה נתמקד בגוונים בחברה הישראלית נבחן את הקשר שבין תאוריה לפרקטיקה וכיצד הגוונים באים לידי
ביטוי במרחבי העשייה השונים של מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה .נעסוק בשאלות כגון כיצד נקדם דיאלוג קהילתי,
כיצד המגוון משפיע על החברה בה אנו חיים ,על תהליכי בניית הסכמות וחדר הגישור? כיצד ניתן לתת ביטוי לעושר
התרבותי ,לגשר על הפערים 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.

הרשמה עד ליום ג'25/11/19 ,
ה תוכנית לניהול ויישוב סכסוכים
ו מו"מ אוניברסיטת בר  -אילן
מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה
ו תוכנית "גישורים"

3/12/19

8:30-15:45

יום שלישי ,ה' בכסלו ,תש"פ

מרכז וואהל ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן

נרשמים ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ושותפים לתוכנית
דמי הרשמה  - ₪ 90יש להירשם באופן מרוכז במרכזים בלבד
נרשמים שאינם מהמרכזים
דמי הרשמה  - ₪ 150יש להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון
מספר המקומות מוגבל וההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה ובתשלום מראש
לפרטים נוספים
בת-יה יחיא ,צוות גישורים | gishurim@mosaica.org.il
ריכוז אקדמי :ד"ר רויטל חמי זינימן ,אוניברסיטת בר-אילן
הכנס השנתי של תכנית "גישורים" מוקדש לזכרו של דוד כנפו ז"ל ,ששימש כמנהל האגף לתפקידים מיוחדים במשרד
הרווחה והשירותים החברתיים וכיהן כיו"ר הוועדה הארצית לקידום ההידברות ,יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה

8:30-9:15

התכנסות

 9:15-10:15מושב פתיחה
 10:15-10:45הפסקה
 10:45-12:00מרחבי למידה מקבילים :מגשרים בשטח
❖ שולחנות למידה לבחירה
❖ פאנל :סמכות וחוק מול דיאלוג והכלה  -שוטר ,שופט ומגשר
❖ פאנל :מנהלי אגפים ומחלקות ברשויות המקומיות ומרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה  -שותפות והשפעה
 12:00-12:45ארוחת צהרים
 12:45-13:00הרכב מוזיקאלי 'כלים שלובים'
 13:00-14:15מרחבי למידה מקבילים :מגשרים במציאות החברתית בישראל
❖ שולחנות למידה לבחירה

סדר יום

❖ פאנל :מנהיגי דת כמיישבי סכסוכים
❖ פאנל :גישור בשטח בוער  -מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה אל מול המציאות החברתית בישראל
 14:15-14:30הפסקה
 14:30-15:45מושב סיכום :מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה אל מול האתגרים המרכזיים בחברה
הישראלית

3/12/19

8:30-15:45

יום שלישי ,ה' בכסלו ,תש"פ

מרכז וואהל ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן

הרצאה :ד"ר מיכה גודמן  -ניהול מחלוקת בריאה במקום שבו מחלוקת קורסת

8:30-9:15

התכנסות

 9:15-10:15מושב פתיחה
בהנחיית עוס"ק נועה שלו ,מנהלת תכנית גישורים
עוס"ק דליה לב שדה ,מנהלת אגף משאבי קהילה ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
הרב מיכאל מלכיאור ,נשיא מוזאיקה – דת ,חברה ומדינה
פרופ' אפרים תבורי ,ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עוס"ק נעמי תור ,יו"ר התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה ,מנהלת המרכז לדיאלוג
קהילתי וגישור מועצה אזורית מטה יהודה

10:45 – 9:15
מושב פתיחה

טקס הענקת מענק החדשנות למרכז גישור ודיאלוג בקהילה ,ע"ש דוד כנפו ז"ל
בהנחיית עוס"ק ברוך שוגרמן ,מנהל השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ויו"ר הוועדה הארצית לקידום ההידברות ,הגישור ויישוב הסכסוכים בקהילה
❖ הצגת המענק הזוכה לשנת  :2019פרויקט "משלים ומשאלות" ,המרכז לגישור ודיאלוג
בקהילה עכו
❖ הענקת המענק למרכז הגישור והדיאלוג בקהילה הזוכה לשנת 2020
הרצאת פתיחה

3/12/19
יום שלישי ,ה' בכסלו ,תש"פ

8:30-15:45
מרכז וואהל ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן

פרופ' שחר ליפשיץ ,ראש המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן,
על דמוקרטיה בחברה מרובת גוונים

 10:45-12:00מרחבי למידה מקבילים :מגשרים בשטח
בכל מרחב למידה ניתן לבחור בין השתתפות במושב או בשולחן למידה
❖ שולחנות למידה לבחירה :מהנעשה בשטח ,פירוט בהמשך ההזמנה ובלינק ההרשמה
❖ פאנל :סמכות וחוק מול דיאלוג והכלה  -שוטר ,שופט ומגשר
בהנחיית ד"ר רויטל חמי זינימן התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ אוניברסיטת בר-אילן
השופטת מירב קליימן ,בית הדין האזורי לעבודה תל-אביב
סנ"צ עירן ניהון ,ראש יחידת הסדר מותנה ,משטרת ישראל
פרופ' מיכל אלברשטיין ,ראש צוות מרכז מחקר ליישוב סכסוכים שיפוטי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר–
אילן
הגב' דפנה גלוסקה ,מגשרת קהילתית במרכזי הגישור והדיאלוג ברעננה וברמלה
כאשר בעלי תפקידים משמשים כמיישבי סכסוכים ,עם אלו אתגרים תרבותיים הם מתמודדים? מהו הפער בין החוק לבין
הגמישות וההכלה? אלו פערי כוחות קיימים וכיצד ניתן להתמודד עימם?

10:45-12:00
מרחבי למידה מקבילים #1

❖ פאנל :אגפים ומחלקות ברשויות המקומיות ומרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה  -שותפות והשפעה
בהנחיית הגב' עליזה סילוורה ,נציגת התאחדות מרכזי הגישור ,מנהלת המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה רמלה
גב' רונית פדלון ,מנהלת מחלקת חינוך יסודי ,עיריית רמת-גן
מר יאיר גולדמן ,מנהל אגף התפעול ,עריית לוד
עוס"ק חני אמסלם ,מנהלת המחלקה למשאבי הקהילה ועבודה קהילתית ,עיריית ירושלים
גב' רות דיין מדר ,מנהלת מחלקת חברה ,מרכז השלטון המקומי
מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה פועלים במרחב הרשות המקומית .איזו השפעה יש למרכזים על העבודה של מנהלי אגפים

3/12/19

8:30-15:45

יום שלישי ,ה' בכסלו ,תש"פ

מרכז וואהל ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן

ומחלקות ברשות בהתמודדות עם מגוון קהלים ? אלו שיתופי פעולה מעוררי השראה קיימים? אלו כלים מעניקים מרכזי
הגישור והדיאלוג לעובדי הרשות ולתושבים? נבחן מקרים של אגפי תפעול ,רווחה וחינוך מרשויות שונות.
 12:00-12:45ארוחת צהרים
 12:45-13:00הרכב מתוכנית 'כלים שלובים' :בשיתוף המחלקה למוסיקה בר-אילן ,אקים ישראל ומשרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים

 13:00-14:15מרחבי למידה מקבילים :מגשרים במציאות החברתית בישראל
בכל מרחב למידה ניתן לבחור בין השתתפות במושב או בשולחן למידה
❖ שולחנות למידה לבחירה :מהנעשה בשטח ,פירוט בהמשך ההזמנה ובלינק ההרשמה
❖ פאנל :מנהיגי דת כמיישבי סכסוכים
בהנחיית הרב ד"ר דניאל רוט ,מנהל היוזמה הדתית לשלום ,מוזאיקה
הרב ישראל סמט ,רב הגרעין התורני בעיר לוד ומרצה במכון הגבוה לתורה ,אוניברסיטת בר-אילן
השייח' ג'מאל אלעוברה ,רהט
השייח׳ סמיר עאסי ,עכו
הרב יוסף ישר ,רב העיר עכו והמחוז
מנהיגי דת קהילתיים משמשים פעמים רבות כמיישבי סכסוכים .נבחן עם אלו סכסוכים הם מתמודדים וכיצד .נבדוק
האם קיים קשר בינם לבין מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה אשר בסביבתם והאם המנהיגים רואים בעצמם גם מיישבי

סכסוכים בין קהילתיים ובין דתיים.

13:00-14:15
מרחבי למידה מקבילים #2

14:30-15:45
מושב סיכום

❖ פאנל :גישור בשטח בוער-מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה אל מול המציאות החברתית בישראל
בהנחיית ד"ר ליאת פרידגוט נצר ,ממונה מוסדית ,תקווה ישראלית באקדמיה ,אוניברסיטת בר-אילן
גב' מרגלית פרץ ,מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה רעננה
גב' אביבה ישיטו ,מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה קריית עקרון
גב' סואעד אבו שעב ,מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה ברהט
במציאות החברתית בישראל קיימים אתגרים חברתיים רבים ,מחאות ,ביטויי גזענות ועוד .נבדוק כיצד מרכזי הגישור
והדיאלוג בקהילה פועלים במציאות זו ,מתי וכיצד עולם הגישור רלוונטי לסוגיות אלו .ייבחנו מקרים של יוצאי אתיופיה,
אנשים עם צרכים מיוחדים וסוגיות בחברה הערבית.

3/12/19
יום שלישי ,ה' בכסלו ,תש"פ

8:30-15:45
מרכז וואהל ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן

 14:15-14:30הפסקה
 14:30-15:45מושב סיכום :מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה מול אתגרים המרכזיים בחברה הישראלית
הרצאת סיכום :ד"ר מיכה גודמן  -ניהול מחלוקת בריאה במקום שבו מחלוקת קורסת

שימו לב :חלק מהשולחנות יציגו רק במרחב למידה בוקר או רק במרחב למידה צהרים ,פירוט בלינק ההרשמה
 .1כלים נרטיביים לשיח בין זהויות בקונפליקט
בהנחיית מריאלה יעבץ בוחניק ,מלווה מרכזים לגישור קהילתי ומנחה
סדנא חווייתית בה יתנסו המשתתפים בשיח בין זהויות באמצעות כלים נרטיביים וייחשפו לתהליכים שהובילה המנחה בין
המשטרה לקהילת יוצאי אתיופיה ,בין בני נוער יהודים וערבים ובין מבוגרים לצעירים במושב שיתופי.
 .2כשנאשמי בית משפט קהילתי פוגשים את השפה הגישורית
בהנחיית רינה הראל וערן כהן ,מגשרים מתנדבים במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה ברמלה
סדנה ייחודית המקנה מודעות למצבי עימות וכלים פרקטיים להתמודדות יומיומית של נאשמי בית המשפט הקהילתי.
 .3גישור בחינוך במגזרים שונים
בהנחיית בנג'י גולן ,מנהל מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בקריית טבעון ,רגדה חכים ומייסון עואודה ,מגשרות מתנדבות
ניהלו סדנת גישור לשכבת כיתות ד' בבית ספר יסודי בכפר כנא ,לתלמידים מוסלמים ונוצרים .בשולחן זה ישתפו המנחים את
המשתתפים באתגרים של עשייה משותפת של מגשרים מתרבויות שונות וחוויות ממפגש עם מגושרים מתרבויות שונות.
 .4משפחות צבעוניות :גישור בקהילת הלהט"ב
בהנחיית עו"ד והמגשרות אדווה נטל ושגית ארגמן-הוט
נלמד לתת את הדגשים המיוחדים בגישור עבור קהילת הלהט"ב בהתאם לצרכים ולמורכבויות הייחודיים .בנוסף ,נחשף
למושגים ומונחים בסיסיים בקהילה.
 .5דיאלוג מוזיקלי :כלים מעולם המוסיקה ליצירת דיאלוג
בהנחיית אילנה ברוך ,ראשת בית הספר לדיאלוג מוזיקלי ע"ש אברהם עומר ז"ל אוניברסיטת בר-אילן

פירוט שולחנות הלמידה

המשתתפים יתנסו ויחוו את כוחה של המוזיקה במפגשי הדברות וכיצד ניתן להשתמש בה לחיזוק דיאלוג ,הקשבה מכבדת
והכרות מעמיקה .בנוסף יוצגו דוגמאות מקבוצות דיאלוג מוזיקלי ממגוון אוכלוסיות קונפליקט.
 .6גישור מונגש :הכשרת נאמני גישור במסגרות דיור בקהילה לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית
בהנחיית לירז כץ ,מנהל המרכז לחיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות ,ירושלים
בשולחן זה נחשף לפרויקט בשיתוף מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בירושלים .דיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואנשי
הצוות ,קיבלו כלים גישוריים לניהול קונפליקטים בדירה ומחוצה לה והוכשרו כיחידת נאמני גישור מסגרתיים.

3/12/19
יום שלישי ,ה' בכסלו ,תש"פ

8:30-15:45
מרכז וואהל ,אוניברסיטת
בר-אילן ,רמת-גן

 .7דילמות אתיות ופערי כוחות בחדר הגישור
בהנחיית כרמלה זילברשטיין ,מרכזת פורום האתיקה ,מרכז גישור ודיאלוג בקהילה קריית אונו ,וד"ר עומר שפירא -מרצה
בכיר למשפטים ויישוב סכסוכים ,הקריה האקדמית אונו.
בשולחן נדון במעמד הניטרלי של מגשר בפערי כוחות בקהילה ומחויבותו האתית כמגשר ,על ידי למידת עמיתים וניתוח סוגיה.
 .8חיים ביחד :שבת במרחב הציבורי
בהנחיית יואב שטיין ,אילנה פרילנדר ובני פריץ ,פעילים בקבוצת צדק חברתי ובמרכז הגישור והדיאלוג בקהילה רחובות
השבת במרחב הציבורי הישראלי הפכה לזירת מאבק וניכור בין אוכלוסיות .שיח מתלהם ,מרוץ לחקיקה דורסנית ועוד .קבוצת
פעילים ביקשו להוביל שיח אחר בנושא .בשולחן יציגו את התוכנית שבנו לצורך בניית הסכמות בין המגזרים השונים ברחובות.

שימו לב :חלק מהשולחנות יציגו רק במרחב למידה בוקר או רק במרחב למידה צהרים ,פירוט בלינק ההרשמה
 .9תהליכי גישור משפחה בין דורית :הפער בין נקודות המבט של הורים וילדים
בהנחיית לימור אטון ,מנהלת תוכנית 'יחד – עוברים לגיל השלישי' ,מוזאיקה.
 .10גישור במקלטים :מגשרים בזמן חירום
בהנחיית אירנה גייבסקי ,עו''סק ,מנהלת המרכז העירוני לגישור ודיאלוג בקהילה באר שבע
בזמן חירום כאשר אנשים נאלצים לעבור ביחד חוויות של סכנת חיים נוצרים סכסוכים קשים סביב חיים משותפים במקלטים
ציבור יים .על מנת לאפשר לאנשים שנאלצים להיות זמן מתמשך במקלטים ולנהל את החיים עם אחרים עלה צורך בבניית
תכנית להתערבות גישורית כחלק מחוסן קהילתי.
 .11מיני אקטיב :תקשורת בין תושבים לרשות העירונית בירושלים
בהנחיית אינתיסאר קאראעין ,מנהלת רשת מיני אקטיב ,המרכז הבין-תרבותי לירושלים.
נלמד כיצד נשים במזרח העיר ירושלים ,הפכו להיות אקטיביסטיות לקידום השכונה .תוך כדי העבודה ,נוצרה תקשורת

משמעותית (אך גם אתגרים רבים) בין הרשות לתושבים .נשמע עליהם ונלמד את מודל העבודה בין התושבים לרשות.
 .12מגשרים בין גיבורי התנ"ך
בהנחיית רעות פוקס -מנהלת תחום קבוצות ושטח  ,929הרב ד"ר דניאל רוט -מנהל היוזמה הדתית לשלום במוזאיקה
בשולחן זה נלמד טקסט מקראי ונפעיל כלים גישוריים עליו .באמצעות לימוד בחברותות וכתיבה ,נלמד כיצד לשכלל כלים
גישוריים על טקסט.
 .13שיוך דירות בקיבוצים :ממצב של אי אמון ,התנגדות וקיפאון למצב של הידברות
בהנחיית דבורה חילי ,מגשרת מתנדבת במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה עמק חפר
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בשולחן נלמד על התהליך המורכב של שיוך דירות בקיבוצים .נלמד מהו תהליך שיוך דירות? אלו אתגרים הוא מציב? כיצד
הגישור יכול לסייע? נשמע על דוגמא וסיפור כיצד בעזרת תהליך בניית הסכמות ,עברו התושבים ממצב של אי אמון,
התנגדות וקיפאון למצב של הידברות.
 .14כלים מעולם התיווך בתוך חדר הגישור
בהנחיית ד"ר אמירה שיף  -חברת סגל בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ ,אוני' בר אילן והגב' רחלי אשוול,
דוקטורנטית בתוכנית ומגשרת מוסמכת ,פעילה בפלוגתא.
מה הערך של תהליכי מדידה והערכה במרכז גישור? מהם הקריטריונים להצלחת גישור? האם ניתן לנבא הצלחה בגישור?
נבחן את התאמת המודל של ג'ייקוב ברקוביץ להערכת פעילות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.
 .15מעגלי הקשבה
בהנחיית עירן הלוי ,מרכז אוריאל ,ביה"ס הישראלי להכשרת מנחי קבוצות בשיטת "מעגל הקשבה )."(council
דרך המעגל מאפשרת לנו להשמיע את קולנו בדרך כנה ואותנטית ולהקשיב לאחרים בנוכחות מלאה .השיטה פותחה
בהקשר רב תרבותי ועוזרת "לחבר את הראש ללב ".הסיפור האישי מהווה את לב השיטה -דרכו אנו נזכרים בערכים
המשותפים ובמאחד ביננו .במעגל נתרגל הקשבה לא תגובתית ,אבחנה בין עובדות לדעות וכלים נוספים.

שימו לב :חלק מהשולחנות יציגו רק במרחב למידה בוקר או רק במרחב למידה צהרים ,פירוט בלינק ההרשמה
 .16יזמות גישורית :לצאת מחדר הגישור ולהפוך לאקטיביסטים
בהנחיית ד"ר אמירה שיף ,חברת סגל בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ ,אוניברסיטת בר אילן והגב' רחלי
אשוול ,דוקטורנטית בתוכנית ומגשרת מוסמכת ,פעילה בפלוגתא ומנכ"לית Agree-online
בשולחן נעסוק במקרי בוחן בולטים בעשייה היזמית אשר הובילו שחקנים בעולם הגישור .נבחן כיצד נולדו יוזמות אלו?
אלו סוגיות הן מציפות כלפי הגישור הקלאסי .נשוחח על העוצמות שביציאה מהקופסה ,ברעיונות חדשניים ובאתגרים
שהם מציפים .המשתתפים יוזמנו להציג יוזמות שהובילו ולחשוב יחד על עתיד העשייה הגישורית.
 .17בניית הסכמות בין קיבוץ למושב
בהנחיית עמיקם ברמן ,מגשר מתנדב במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה עמק חפר
בשולחן נספר על תהליך גישור ובניית הסכמות בין קיבוץ למושב בעמק חפר ,סביב בניית מעגל תנועה .הגישור נגע בכל
הגופים כגון ועד מקומי ,אגודה שיתופית ,מועצה והתקשורת בין כולם.

 .18לחבר תאוריה ושטח :מודל הפדרליזם
בהנחיית ד"ר בן מולוב  ,התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן ,אוניברסיטת בר אילן ושי חורב ,מנהלת מרכז
הגישור והדיאלוג בקהילה בעכו .דיון ביתרונות הנובעים משיתוף פעולה בין אנשי אקדמיה למגשרים הפועלים בערים
מעורבות בפרט ובאזורי קונפליקט בכלל.
 .19יצירה עכואית :חיבור בין תושבים באמצעות תאטרון ואמנות
בהנחיית כפאיה עיאיטי ,מיה צ׳נטאי ,ד״ר ענת אניקסט ויבגניה שפיגל

שולחנות למידה
פירוט

בשולחן זה יחשפו המשתתפים לפרויקט "אקטיביזם לסובלנות" הפועל זה השנה השנייה בעכו .בפרויקט ,היוזמות מגיעות
מצד התושבים ומרכז הגישור משמש כפלטפורמה מסייעת .בשנתיים האחרונות יצאו לפועל מגוון של פעילויות
משמעותיות ומרגשות לקידום הסובלנות בעיר.
 .20התחדשות עירונית :החידות שבין האנשים והמרחב
בהנחיית עידו קלינברגר ,מנהל תחום התחדשות עירונית ,מוזאיקה
בשולחן נספר שלושה סיפורים על התחדשות עירונית בערים שונות .ננתח יחד כיצד מגוון אנושי ותרבותי הובילו לתכנון
שונה ולפתרונות יצירתיים .דרך השיח נקבל נקודת מבט חדשה על ניתוח צרכים תרבותיים בתהליכי התחדשות עירונית.
 .21שכנות טובה :בין ערד לכפרי הסביבה
בהנחיית אופיר כהן ודורון אורגיל ,פעילים בקבוצת "שכנות טובה" ערד  -תל ערד ,אל פורעאה
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קבוצות הפועלות יחד למפגש בין יישובים בדואיים ויהודיים .הקבוצה מקדמת קשרי קהילות בנגב ,פועלת לבניית מרקם
חיים הדוק יותר והרחבת נקודות המגע הבין אישי ובין קהילתי .בשולחן נציג את מודל הפעולה ונספר על הפעילות ,תוך
דיון עם המשתתפים.
 .22חיים במשותף :הקמת פאבים בסביבת מגורים ותיקה
בהנחיית עו"ד דורית קראוס שחר ,מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בגבעתיים
בשנים האחרונות ,העיר גבעתיים עברה שינוי דמוגרפי וצעירים רבים עברו לעיר .שינוי זה יצר אתגרים חדשים ,וברחוב
הראשי בו פעלו עסקים מסורתיים ,נפתחו פאבים רבים .התהליך יצר קונפליקטים בין התושבים הוותיקים לבעלי הפאבים
ובין שניהם לרשות המקומית .בשולחן נציג את תהליך ההידברות שהוביל לפתרון הקונפליקט בעיר משתנה.

