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 ניהול וגישור קונפליקטים

 מרצה ד"ר אורית רבי 

בלי קשר לשיעור מומלץ לקרוא את הספר של פרופסור ווקטור פרנקל: האדם מחפש משמעות. בסיס לכל 

 ולראות את הסרט מטריקס הפסיכולוגיה חיובית.

 1שיעור 

30.10.19 

 התפתחות הליך הגישור  -מבוא

טראלי )המגשר( ביחס לצדדים  י )קונפליקטים( באמצעות צד שלישי נשיטה ליישוב סכסוכים  – גישור

  2ולפתרון )לא בא עם פתרון מוכן מראש(, כאשר המטרה להגיע לפתרון שמספק את האינטרסים של 

 הגישה היא פתרון בעיות ולא ויתור. ויתור ופשרה זה לא גישור.  הצדדים באופן אופטימלי ובאמצעות יצירתיות.

ומר מאחורי העמדה בקונפליקט ומה הצרכים של שני הצדדים כדי לפתור את הקונפליקט ולא צריך להבין מה א

 . ושל בני הזוג דוגמה של יפתח ואח שלו להגיע לאלימות או בית משפט.

 . העקרון הראשון של הגישור הוא להפריד בין עמדות לאינטרסים

הוא לא יודע מה הצורך של עצמו.  לפעמים הצורך האמיתי של הצד שהוא לא תמיד יגיד אותו. -אינטרס

לפעמים אדם ממיר עצבות בכעס. הרבה פעמים לא מוכנים להרגיש את העצבות הזאת כי היא מאוד כואבת אז  

 במקום להתחבר לרגש זה כועסים. 

אם עונים  יש צורך לבדוק צרכים יותר עמוקים. צריך לברר ולשער מה הצד השני צריך, מה עומד מאחורי הכעס.

 על הצורך האמיתי שלו יש מצד שאפשר להגיע לפתרון יצירתי. דלצ

   יש קונפליקטים שאי אפשר לפתור.

הולכים להכרעה, במכות   . אם אין שיתוף פעולה אין אפשרות לגישור.גישור קורה רק כאשר יש שיתוף פעולה

 ין.וו-או בבית משפט. בהכרעה בבית משפט יש תמיד מנצח ומפסיד, אין ווין

יש השפעה של מה שאתה רואה באנשים מולך. ההשפעה של ההכרעה    -רוני מראה במוח )הסיפור עם הקוף(ינוי

 בבית המשפט היא מתמשכת. 

 .וזה היתרון בגישור  . השופט בבית משפט לא יכול לעשות זאתפגישות נפרדות  לעשות  אפשר  -הפטנט בגישור

בנוסף מגיעים להסכמה של שני הצדדים ואחר כך   הסכסוך.אין צורך להיפגש פנים מול פנים עם האדם שאיתו 

 , מה שלא קורה לרוב אחרי הכרעה בבית משפט. )אם היו שותפי עבודה למשל( הם יכולים לחזור לעבוד ביחד

   עקרונות בגישור:

 .יש רובד חיצוני )עמדות( ויש רובד פנימי סמוי )אינטרסים, צרכים( -הפרדה בין עמדות לאינטרסים .1

 -להתמקד באינטרסים, להתמקח על עמדות לא  .2
 - להציע פתרונות יצירתיים תוך כדי הרחבת עוגה .3

 צריך לקבוע כלל.? 14-16למשל האם אפשר להפריע בין  -לקבוע ולתבוע קריטריונים אובייקטיבים .4
 יצירת אווירה של שת"פ. בלי מכות, קללות, צרחות וכל זה.  -אווירה של פתרון בעיות .5

 במקום צומת שרק אחד יכול לעבור, כיכר בה כל אחד יכול להשתלב בהרמוניה -* גישור

טרלי.  אגישור מתנהל כמסע ומתן אינטרגטיבי )משלב בין האינטרסים של שני הצדדים( בשילוב של צד שלישי ני

 ווין ווין.  ומצב שלמנסה להביא את הצדדים לפתרון יצירתי  רשמגה

ן בעלויות, זמן, כסף, משאבים ומאפשר שימור מערכות בין אישיות או  חיסכו : היתרון של הגישור הוא אדיר 

 . היום המדינה מחייבת גישור בחלק מהמקרים. עסקיות



 

. כסח את מי שמולךל. שיקוף של הרצון שלך שליליות שלךהאתה מייחס לשני את המחשבות  -ייחוס עוין

. אנשים  אתה משליך על האחר את הכתמים שלך  אגואיסט?האם הוא אגואיסט או אני מרגיש שאני    -לבדוק תמיד

 ים שיש לך עם עצמך.יוהם המראה שלך, של הפחדים והאיש

הרבה פעמים  הקונפליקטים הבין אישיים . תוך אישי הרבה פעמים קונפליקט בין אישי הוא לרוב קונפליקט 

נים את זה אפשר לטפל בהרבה  ברגע שמבי מאוד מתגמדים או גדלים לפי הקונפליקט התוך אישי בתוך עצמך.

 מאוד בעיות בזוגיות ובקשרים בין אישיים. 

אם הם   שמה שעושה אדם מאושר הוא מערכות היחסים האמיתיות שיש לו בחיים. מראההמחקר בהאוורד 

 טובות.

, נגרדייהרצאה בטד "מה הופך חיים לטובים? המחקר הארוך ביותר על אושר" של פרופסור רוברט ווילראינו 

 כתב אלן: 

במחקר עליו מבוססת ההרצאה שואלים סטודנטים את השאלה : אם היו לכם הרבה מניות, על מה  

 הייתם משקיעים אותם?" 

המטרה הנוספת היא להיות  מתוכם אמרו ש   50%אמרו שהמטרה העיקרית שלהם היא להתעשר ו   80%

  60אנשים מבלי לדעת איך חייהם התגלגלו. בערך  700שנה עקבו אחרי מעל  75מפורסם. במשך 

ילדיהם של הנחקרים הראשונים.    2000מתוכם עדיין חיים ומשתתפים במחקר וכרגע המחקר מתמקד ב

רים וחלקם עשו  חלק מהנחקרים התקדמו בסולם מלמטה ועד לתפקידים אדירים במהלך חייהם הבוג

את ההפך וידרדרו. המחקר כלל את המסמכים הרפואיים שלהם, ראיונות איתם ועם המשפחה שלהם  

מתוך כל המחקר הזה נלמד שיחסים טובים שומרים עלינו מאושרים  ועוד פרטים רבים על חייהם. 

ים  נים הם היחסים החברתיים למשפחה, לקהילה לחברים. היחסים הטוב ום הראש יושמחים. היחס

יחסים פחות  מערכות אנשים עם האלו הופכים אותו לבריאים יותר ולחיים מלאים וארוכים יותר. 

. זה שיש  המחקר הראה שזה לא כמות החברים אלא האיכות שלהםהביאו תוצאות הפוכות.  ותטוב

  האנשים שהיו הכי מרוצים  לך זוגיות אבל היא לא טובה עושה בדיוק את ההפך הגמור מאושר ובריאות.

המחקר גילה   , בנוסף הם האנשים שחיו את החיים הכי בריאים בהמשך. 50מהיחסים שלהם בגיל 

שיחסים טובים לא שומר רק על הגוף אלא גם על המוח. אנשים שיכולים לסמוך על האנשים  גם 

בני האדם באמת רוצים זה פתרונות  כמה שאנו    שאיתם הם ביחסים טובים הם בעלי זיכרון יותר טוב.

. אבל המחקר  ועבודה קשה של פיתוח קשר זה לא מה שאנשים אוהבים לתחזק כי זה קשה מהירים

החיים קצרים מידי להתנצלויות וכאבי לב  הראה שוב ושוב שמי שהשקיע ביחסים טובים הצליח יותר.  

 ,החיים טובים יותר כשיוצרים יחסים טובים. 

 

 מאפייני הליך הגישור: 

לזכור   החיסיון הוא מוחלט. .והגישור לא מסתדר אפשר ללכת לבין משפטבמידה  -סודיות וחיסיון .1

 למבחן שהחיסיון הוא מוחלט, המגשר לא יכול להעיד. 

 וולנטריות  .2
 השליטה בידי הצדדים  .3
 העדר כוח הכרעה למגשר  .4
 .צד שלישי נייטראלי -המגשר  .5

   שאורית כתבה. 1ללמוד מהסיכום של נושא  

 . הגישור לבין עקרונות הגישור הבסיסייםלדעת להבדיל בין אפיוני הליך 

 2שיעור 

6.11.19 

שני הצדדים בוחרים מישהו ניאטרלי שישפוט בינינו. לרוב מישהו שיש לו התמחות מקצועית בנושא   -בוררות

 בבוררות יש קצת פחות פורמליות מאשר מבית המשפט. הסכסוך. 

 אדם מקצועי שאנחנו בוחרים בו שיכרע. -יתרון



 

 פה יש מנצח ומפסיד.גם  -חיסרון

 יש כוח הכרעה.  ,לעומת גישור ,בבוררות -השונה בין גישור לבוררות

רונות יש להם להציע, גם אם יש לו פתרון  פתבגישור אנחנו מקשיבים לשני הצדדים ואז שואלים אותם איזה 

בפתרון שאתה   טוב. משלו. אם הפתרון הונחת עליי אז לא בטוח שארצה ליישם אותו למרות שיכול להיות שהוא 

 בוחר יש הרגשה של שליטה על ההליך. 

 

. השופט בסופו של דבר הוא אדם, הוא יכול להיות  בית משפט חוסר השליטה בסיטואציה הוא מאוד מפחיד

בבית המשפט אתה מפחד   מושפע מדברים שלא קשורים בכלל לקונפליקט אבל יכולים להשפיע על ההכרעה.

 שהי שתשפיע ועלולה להכריע את המשפט. שלשופט תהיה נטייה פנימית כל

 וקצת פחות לחץ כי אנחנו אלו שבוחרים את מי שישפוט בינינו. בבוררות יש קצת יותר שליטה

בגישור השליטה לאט לאט חוזרת לידיים שלך, אין למגשר כוח הכרעה. הוא רק עוזר לנו במשא ומתן שעושים.  

 ת מו"מ לבד. ואפשר גם לעש

טבלת  "  על ההבדלים בין הבוררות, שופט ומגשר  1ה שיש בסיכום שאורית הכינה בנושא  לדעת טוב טוב את הטבל

 ".השוואה בין דרכי יישוב קונפליקטים: שפיטה, בוררות, משא ומתן, גישור

אלא גם התכנים שאמרנו במהלך הפגישות, גם אם    , לא רק זאת . וזה לא מחייב גישור בכל שלב אפשר להפסיק

חיסיון  ניסינו להתפשר ובסוף לא הצלחנו, אין שום אפשרות להביא ראיות מהליך הגישור בבית המשפט, זהו 

פסיכולוג אם יש משהו שמסכן את הציבור אז הוא חייב לדווח עליו למרות שיש חיסיון, זהו חיסיון אצל . מוחלט

 חלקי.

הוא בגלל שהמערכת רוצה שאנשים ילכו לגישור לפני שהם מגיעים לבית משפט בגלל כל  החיסיון המוחלט

אם הוא לא היה מוחלט אז אנשים לא היו רוצים ללכת   .תנים לגישור חיסיון מוחלטנו, לכן החסכונות שהוא נותן

 לגישור, לא היה להם כדאי כי אחר כך זה היה עושה להם בעיות אם הגישור לא היה מצליח. 

 

. המדינה הולכת ומתחילה לכפות על אנשים גישור, לטוב  גישור אינו מחייב חוץ מאשר בנושא הגירושיןכיום 

שמסבירה מה    פגישת מהות זה החוב  עד לפני כמה שנים הגישור היה וולנטרי לגמרי ומה שכן היה זה או לרע.

בשנה שנתיים האחרונות עשו שינוי. המדינה   לאיזה הסכמות צריך להגיעה וכאלה. שנים(. 5זה גישור )לפני 

. איך הכעס עד שאנשים היו צריכים פסיכולוג אחד על השני  ראתה שאחרי כמה שנים של קריעות משני הצדדים

שמונה שנים בית המשפט הגיע  \והשסע הזה נוצר: הסלמה של עורכי דין, הקטסטרופה האישית, ואחרי שבע

במדינה ראו שבשלוש פגישות של גישור מגיעים לאותה התוצאה. בית המשפט ראה שיש את    .להכרעה מסוימת

פגישות   3מכריחה מתגרשים ללכת לגישור. יש פגישות היכרות )מהות( ואז עוד  המדינהאותם התוצאות ולכן 

   שהם גם חובה ואחרי זה אפשר לעשות מה שרוצים.

. צריך לפתור בחוק את זה שיש  הרבה זמן וכסף אבל יש גם חסרונות לו ךחוס של בית המשפט זה  יתרונות

שברגע שהיא מגישה   -מקרים בהם אסור לחייב את הצדדים לבוא לגישור, למשל אישה שיודעת שהיא בסכנה

, זה ידוע מראששבמערכות יחסית מאוד אלימות ולמשל אולי  את הרצון להתגרש היא בסכנה להירצח ע"י בעלה.  

עלולה להיות בעייתיות בלחייב גישור, למשל הרצח שהיה בדרום שבעל קיבל זימון לגישור   .ם או משו כזהבעל איי

 גרושים וירה באשתו. 

יש מקומות שיש קושי גדול עם גישור שמציעים במשפט פלילי, למשל גישור בין אונס לנאנסת או רוצח למשפחת  

 הנרצח. 

ממנו קטעים וצריך לראות שעה ראשונה בבית. סרט הדרכה של שעות, נראה  4סרט של  -הסרט שושן צחור

 .מהם המאפיינים של הליך הגישור. עוד דרך לזכור טוב את החומר  משרד המשפטים שהוציאו על מה זה גישור.

בגישור מנסים להגיע לפתרונות שהם שני הצדדים יהיו מרוצים, כמו דוגמת התפוזים   פשרה זה לא גישור!

 א מחלקים את התפוז לשניים אלא אחד מקבל את הקליפה והשני את התוכן לפי הצורך(בשיעור הראשון )ל



 

   שני לא מוכן לשלם. צדאלף ו 30תשלם לי  -בשושן צחור ות ! עמדבמבחן לדעת להבדיל בין עמדות לצרכים

 צרכים זה משהו עמוק יותר.

 

 אומרים לדעת למבחן מה שלושת הדברים  , Felstiner Abel Saratמהמאמר: 

 637עד   631אנחנו צריכים לקרוא מ 

פסק דין על מערכת החינוך ששחורים ולבנים למדו בנפרד  ( על  643יש דוגמה )עמ  

ה פגיעה אבל הוא בהתחלה  ובהתחלה יש קורבן או ניזוק, מישהו שחו .בבתי הספר

האחד שהוא עבר חוויה לא קולט שהוא חווה חוויה פוגעת. כדי שיתחיל קונפליקט צריך שיהיה מודעות של 

זה אומנם נפרד אבל שווה. השחורים אמרו   םהם הלכו לבית משפט להתלונן אבל הממשלה אמרה לה מזיקה.

ובאמת בית המשפט   שזה לא חוקתי )לא מה שמופע בחוקה(, זה לא מתיישב עם השוויון שכתוב עליו בחוקה

 סטוריה. פסק שזה לא חוקתי ומאז הופסקה ההפרדה. משפט מאוד חשוב בהי

Naming-   מעבר ממצב של    . )לתת לזה שם(  שיוםUNPIE    למצב שלPIE.     מעבר של הצד הפגוע להכרה בכך

 מצב שאתה לא מודע לזה שעברת חוויה פוגעת.  -UNPIE  .ויה שעבר הינה מזיקה ופוגעתושהח

Blaiming- מוציאים   האשמה. ייחוס הפגיעה למי שאחראי לה. הפניית אצבע מאשימה כלפי הפוגע עוד לא

בסופו של דבר זה יתפוצץ. אם רוצים לחיות   -זה כמו חצ'קון את זה החוצה אלא מבינים מי הגורם הפוגע.

 בחברה בריאה צריך לפוצץ את הדברים החוצה. 

Claiming-  השלב הכי קשה זה    ה )החלק הגלוי(.עטיעון. הפניית התלונה בצורה חיצונית כלפי האחראי לפגי

 החוצה פסיכולוגית.לצאת עם זה 

עפ"י המאמר, מעט מידי קונפליקטים עוברים את כל התהליך ועולים מעל פני השטח. חשוב שקונפליקטים  

 דוגמת השייטת.  י, על מנת שיזכו לטיפול.נ יקבלו ביטוי חיצו

בו, נחשפים מנגנונים הקודמים   הטיפולנקודה מרכזית במאמר: מהלך הקונפליקט הוא דינמי, מעצם 

ואם   סכסוכים מעל פני השטח. דווקא קונפליקט שיצא הוא חצ'קון שפוצץ וטופל. ףהם רוצים להצי תו.להתפתחו

 וזה פוגע בחברה בריאה.  אז מתחילות להיות אוכלוסיות פגועות זה לא מטופל

וגיה היא מאוד ולולכן אידיא PIEל UNPIE האידיאולוגיה משתנה וברגע שהאידיאולוגיה משתנה אדם עובר מה

אחרי פסק הדין הזה כל ילד שחור  אפשר לחוקק מוסריות. חשוב להעלות מודעות של אפליות וכאלה. .חשובה

התחיל להבין את הזכויות שלו ולהיות מודע לזה שהוא פגוע ואז לראות מי האשם ולפנות לגורם הפוגע, כל 

 Naming, Blaiming, Clamingהתהליך של ה 

 . יש התאגדות אז יודעים שיש חרם, כאשר דוגמה נוספת היא לחרם צרכנים

הרבה פעמים המערך המשפטי הוא דרך טובה לשינוי אידיאולוגיה בחברה. אחרי פסקי דין שקובעים משהו הוא  

 .אחרי פסק הדין של אליס קורס הטייסנשים בלא חוקי. כמו \חוקי

 3שיעור 

20.11.19 

ראט. יכולה להיות כשאלה אוס לטיבר אב, לדעת את שמות החוקרים: פס631עמוד דיבור על המאמר הראשון: 

 במבחן! 

שיש פחות מידי סכסוכים.   -בניגוד לתפיסה הקלאסית שאומרת שיש יותר מידי סכסוכים הם טוענים הפוך

שעד היום בסוציולוגיה של המשפט חוקרים אמרו שיש המון סכסוכים. האג'נדה   טוענים הכותבים: מה הכוונה

הזאת היא זאת שעיצבה את הדרך לאיך שסכסוכים מתוארים. מה עושים מוסדות: הם הופכים את הסכסוכים 

ים, הסטטיסטים והמשפטיים והכל הופך ילמשהו שטוח, לתיעוד של מקרים. הם בודקים את ההקשרים הכלכל

בואו נבדוק את התהליכים שקורים בהקשרים יותר משפטיים אבל הקונפליקטים הם לא כל המקרה. לדברים 

אז אפשר לעבור לשלב   (pie-)ל  ברגע שמגיעים למודעות  מתחת לפני השטח שבאו לפני הסכסוך וגרמו לו לפרוץ.



 

מקום שנותן לנו  לאם בשלב הזה רואים שמדובר בפסיכופט אז כדאי ללכת ישר לבית משפט או  .-Blaingשל ה

 הכרעה.

בכלל נמצא בתודעה או האי תודעה של המסוכסכים. איך   הקונפליקטבכלל לא רישום קר,  ם רוב הסכסוכים ה

רוצים להבין איך הם נוצרים ואיך לפתור אותם.   םאי אפשר לשכוח מזה א  - קונפליקטים בכלל נולדים ומתפתחים

הם  ביש כל מיני שבילים    וך זה יכול ללכת לכל מיני מקומות.הדרך שבה חוויות נהפכות לתלונות. ברגע שיש סכס

 הסכסוך יכול לצעוד ומגיעים לסוג של הבנה חדשה לגבי כל המהות של הסכסוך.

. צריך להבין איך קונפליקטים בכלל רוב הסכסוך נמצא בתודעה )או באי תודעה( של הצדדים:  באמצעעמ'  633

מתחת לפני השטח . הדרך שבה חוויות נהפכות לתלונה ומשם לסכסוכים נוצרים. אתה צריך להבין את מה שקרה  

 מובילים לקונפליקט. בסופו של דבר אנחנו מגיעים להבנה לגבי כל המהות של הסכסוך.

לנתפסת   בהמשךבכדי שסכסוכים יצצו ופעולת תיקון תתבצע חייבת להיות קודם חוויה בלתי נתפסת שתהפוך 

   . אחרת אין לך מודעות ולא תבין את מה שקרה.(PIE  למצב של UNPIE)מעבר ממצב של 

  ןחייבים לדעת שהם חולים, אחרת אי  כדי שקודם בכלל יצוץ משהו חייבים לתפוס את החוויה הנתפסת כמזיקה.

 לך מודעות, אין מידע.

אשר מראים להם את  כסרטים גם אם הם שקריים, גם בדומה למשל המערה של אפלטון. אנשים מקובעים 

. אנחנו משכנעים את עצמנו שזה  ולא להאמין באמת מוכנים להרוג אותך  םהמציאות. זה מאוד מאיים עליהם וה 

 אמיתי. חוסר מודעות לזה שאתה נמצא בחוויה מזיקה. 

שנו קש ששבר את גב , ילהתפתח ולקרות namingיש תהליכים שלמים שגורמים ללמשל המחאה האתיופית: 

אנחנו קולטים מי עומד מולנו   -Blaing יה שאומרת דיי נמאס לנו להיות אוכלוסייה מופלה. יסויש אוכל .הגמל

, השלב בו אומרים  יוצאים עם זה החוצה -Claing  )המשטרה, קולטים מי זה שפוגע בהם, עדיין לא יוצא החוצה(.

יוצא עם הדרישה שלך החוצה   .פלה" "אני דורש לקבל יחס הגון""אני דורש זכויות" "אני דורש להפסיק להיות מו

 עצם זה שאומרים דיי עד כאן. לעולם.

אנשים שיש להם אפס אכפתיות לזולת.   -)לפעמים כטראומה בילדות( יש אנשים שהופכים להיות פסיכופטים

אי אפשר  ליו ממטר. איכול להיראות נחמד כהצגה חברתית אבל בפועל הוא לא סופר את הקרובים  הפסיכופט

אפשר לקרוא את ה"הזר" של אלברט    ברבדים עמוקים הוא לא רואה אף אחד ממטר.   . להתגשר עם פסיכופטים

 אדם אנושי מסמל אמפתיה, זה מה שהופך אדם לאדם.  יש מצבים בהם צריך פתרון הכרעתי. קמי.

 .  naming, blaing, claing כל תהליך חברתי של שינוי עובר דרך שלושת השלבים:

 .  Naing: מהו שלב הדוגמה לשאלה במבחן

לגבי  . השלב הראשון במאמר שמתארים פסטיבר אבנט וסארטpie-ל unpie: נקרא שיום. המעבר בין תשובה

 איך מתפתחים ונולדים קונפליקטים, המעבר מחוויה מזיקה בלתי נתפסת לחוויה מזיקה נתפסת. 

 : שלושת השלבים מבחינת התהליך שנשים עברו

   :םפמיניזשלושת הסוגי דוגמה לאוכלוסיות מופלות, 

באמת   אפשרות להצביע., תנו לי . פמניזם של שוויון, צריך לתת שיוון זכויות לבני אדםליברלי: פמניזם ראשוני

 התקבלו החוקים. עברו כמה שנים 

ניזם הליברלי ילשונות הזאת. הפמ וותתייחס. יש הבדלים תרבותיים בין המינים תרבותי  םפמיניז :פמניזם שני

למה נקבה שיולדת תינוק תפוטר מהעבודה.   לא מספיק טוב. הוא לא לוקח הבדליים ביולוגים בין זכרים ונקבות.

אנחנו רוצים שיקחו בחשבון שיש שוני ביולוגי ואנחנו רוצים חוקים שאפשרים לאישה לצאת לחופשת לידה וכאלה.  

 . פמיניזם של שונותנקרא גם 

 אנחנו עדיין מופלות ואנחנו דורשות משהו מעבר, 

. אנחנו רוצות שליטה  נקרא גם פמיניזם של שליטה, יותר דומיננטי היום. פמיניזם הרדיקלי  :פמיניזם שלישי

במוסדות השלטון, בדירקטוריונים, להיות בעמדות מפתח כי כל עוד אנחנו לא נמצאות בעמדות מפתח אז תמיד  

תהיה אפליה בשכר, בעבודות. רוצות לשנות את המצב בו יש הגמוניה זכרית להגמוניה נקבית. הם קיבלו את  



 

מי מפלה אותנו: הממשלה,    blamingמחודש, אנחנו עדיין אוכלוסייה מופלת,    namingל  תה שהם רצו אבל הולכומ

. הבעיה איתו שהגברים תקף ירגישו מופלים  הוא שיריון של מקום "אפליה מתקנת"  clamingהתאגידים, החוק. ה

 בעצמם. 

 גמה לאחד מהסוגים של הפמיניזם. : לתת דוגמה בהתאם למאמר או לתת דוגם יכול להיות שאלה במבחן

ויותר קשה להסתיר   מופלות, יש התקדמות, גם ככל שהמדיה יותר פתוחה היום \כאשר יש אוכלוסיות מיעוט

לאבל במקום אחד להיות משודר במקום אחר בצד השני  תאפשרמדברים, המודעות עולה בשנייה. הטכנולוגיה 

 בים יותר מהר. של העולם זה מאפשר לאנשים לעבור את שלושת השל

 :טרבדים של קונפליק 

 לקרוא מהסיכום של אורית. 

 

בין אישי ביחסים קרובים,   -הקונפליקט התוך אישי, מסביב -העיגול האמצעי ציור של עיגולים אחד בתוך השני. 

 אחרי כך בין אישי ביחסים יותר רחוקים, אחרי זה בין תאגידים, אחרי זה בין לאומי.

חושבת שהיא סבבה. אחד   האינטליגנצי: אישה הולכת ברחוב ומבחינת דוגמא . התוך אישי הוא הבסיס להכל

יפשה. נעלבת, אחרי כמה דקות שוכחת וחוזרת לשגרה. אם מישהי חושבת שהיא  ברחוב צועק לה שהיא ט

 לאיש הזה, האיש הזה הרס לה עכשיו שבוע או יותר.טיפשה בלי קשר 

אם מישהו מאוד מסוכסך עם עצמו ומישהו נגע בנקודה שכואבת לה הוא יקח את הכעס הזה איתו הביתה או  

בקונפליקט תוך אישי זה בדרך כלל משתקף בתור קונפליקטים  הכל קורה כי כשאתה    לעבודה או לכל מקום.

איתו( וההפך.   ךאדם פחות סכסיך )קשה יותר להסתכס  אתהככל שיש לך פחות קונפליקטים פנימיים  בין אישיים.  

הנטייה הטבעית שלנו  .  בין אישיים  ויש הזנה של שני הדברים. אדם שיותר שלם עם עצמו נמצא בפחות סכסוכים

רב על הזמן עם אנשים, אולי  אני. חשוב להבין את זה: אם )להקרים( על האחר את הסרט שלך היא להשליך 

אני צריך לפתור משהו עם עצמי קודם. קשה לצאת מהמערה שכולם אשמים, גם להגיד לעצמך שאתה האדם  

 . naming, blaing, claing פל בעצמך זה קשה, זה גם טשצריך לוהבעייתי 

CBT-  ,נותנת לך כלים לשפר . בחסמים י שיטת טיפול קיצרת טווח שנותנת טיפול קוגניטיב טיפול התנהגותי

  אחרי ההפסקה.  3דוגמאות בהקלטה של שיעור    מחקרים מראים שמחשבה יוצרת מציאות.  היבטים בתוך עצמך.

 שיטה טובה כי היא ממוקדת. למשל חרדה ממעלית. 

למשל הפחד של   יש יותר סיכוי שיהיה לי קונפליקטים בין אישיים.  ישיקונפליקט תוך א ימרגיש שיש ל אניאם 

 אורית מכלבים, אתה יכול לריב עם מישהו כי אתה מפחד ממשהו והוא לא יודע על הפחד הזה. 

  בבית בין בני זוג זה בית קולנוע. כל אחד מקרין על השני את הסרט שלו.  (: בהרחבה  5)נלמד בנושא מס'    דוגמה

 . , חובת קריאה5נושא   הנדריקס -אהבה" "לבסוף מוצאים

שנתקלים בו בחיים זה מתנה של ללמוד על  קונפליקטאת הפתרונות לא מוצאים אף פעם בלהאשים מישהו. כל 

דווקא הוא יתקל בהם. החיים    , מפחידות  בסיטואציותמי שהכי חרדתי כל הזמן יתקל    מה אתה צריך לתקן בעצמך. 

אנחנו עסוקים  מזמנים לך תמיד סיטואציות לאימון אישי. צריך להספיק לחשוב שהבעיות נמצאות מחוצה לך.

 בלהשליך את הבעיות שלנו על אחרים. 



 

שהיה נמוך וכנראה פיצה   ןנפוליאוהרבה פעמים גם ברמה הבין לאומית זה קשור לקונפליקט תוך אישי, למשל 

 על זה. 

 , לשמוע את הסיכוםיכולה להיות על זה שאלה במבחן :של אורית, תוספות קטנות קונפליקט הגדרה בסיכום

. אם אין את  naiming, blaing, claming מתקשר למאמר -הבעה חיצונית – מאבק שיש לו ביטוי  .1

ה חייב השלבים אי אפשר להגדיר זאת כקונפליקט. כדי לדבר על קונפליקט צריך להתחיל לדבר עליו וז

 .אין ביטוי חיצוני לא אז  לעבור את שלושת השלבים. אם

הבדלים מייצרים קונפליקט. אם אין קשר ביניהם אין סיבה לייצר  -תלות בין הצדדים – תלות הדדית  .2

 ככל שאתה יותר תלוי במישהו יש יותר קונפליקטים. -קונפליקט. מערכות יחסית

 שני הצדדים רוצים דברים שונים -זה עם זה םמתיישביתפיסת הצדדים שיעדיהם אינם   .3

 

 שלושת הדברים האלה חייבים להתקיים כדי שיווצר קונפליקט.

 . 4בה בנושא חשתי גישות, הר -ייעוד הליך הגישור

 של אורית  מועתק מהסיכום : הקשר בין גישור ותחומי דעת נוספים

כיום ספרות הגישור  .ניהול ושל תורת המשחקים מבחינה היסטורית, חקר הגישור התחיל במסגרת גישות של 

כוללת דיונים בתחומים שונים כגון: משפט, כלכלה, יחסי עבודה, לימודי משא ומתן, ניהול, סוציולוגיה, פסיכולוגיה 

חקר רגשות, תקשורת, יחסים בינלאומיים, פילוסופיה,  ,פסיכולוגיה אישיותית ופסיכולוגיה קוגניטיבית –

השילוב בין פרספקטיבות נפוץ הן לצורך הבנת   .קה, שיח תרבותי, שיח בין נשים וגברים ועודסוציולינגוויסטי

הרקע לקונפליקט, וניתוחו במסגרת הליך הגישור, והן להבנת המחסומים, הקשיים והכשלים בדרך לפתרון  

 .הקונפליקט

היות בו יותר טוב. יש לו גישור היום הוא לא רק תחום אקדמי מופרד, אם אתה בא מכמה תחומים אתה יכול ל

 השקה להרבה תחומים. 

 שיעורי בית אישיים: למצוא את הקונפליקט התוך אישי בינינו ולראות האם רצנו על זה עם מישהו? 

 4שיעור 

27.11.19 

 הגישור כמתודה: עקרונות בסיסיים ומגמות חדשות : 2נושא 

 בסיוע של צד שלישי ניטרלי.  )משלב( כמשא ומתן אינטגרטיביבגישור עוברים לדון 

 שני סוגים שלמשא ומתן:  

 יותר טקטיקות של קרב, חוסר אמון. .העמדות הדגש הוא על  -תחרותי .1

בין הצרכים האמיתיים של שני הצדדים. יש פה  . משלב הצרכים ש הוא על גהד -משלב  \י אינטגרטיב  .2

 אין פה צד שלישי ניטרלי. -רצון למצוא פתרון. ההבדל מגישור טקטיקות של אמון,

 הבדלים בין משא ומתן תחרותי למשא ומתן משלב: 

 :משא ומתן תחרותי

 " .) או – תפיסת עולם של "או )יריבות בין הצדדים.  •

  י(בינאר lose – Win (:התוצאה היא •

 .השונההעדר אמון בין הצדדים. חשדנות והסתרת מידע. דגש על  •

 .כל צד מתחפר בעמדותיו ועומד עליהן בתוקף •

 .הפעלת לחץ וטקטיקות "קרב". תוקפנות •

 : משא ומתן אינטגרטיבי

  ם"(תפיסת עולם של "גם וג)סיון לשתף פעולה. ינ משלב •



 

  (Win – Win) שאיפה לפתרון יצירתי המספק את שני הצדדים  •

  .החלפת מידע. דגש על המשותף  .מתן אמון  •

  .אינטרסים ולא בעמדות התמקדות ב  •

 .טקטיקות ידידותיות. יצירתיות וצמיחה  •

 

 

 

 

Getting to Yes Chapter -Fisher Ury: 

במשא ומתן תחרותי אנשים מאוד מתבצרים בעמדות ולא מצליחים להגיע להסכם חכם. אנחנו רוצים להגיע 

 הגיע להסכמים כאלה. להסכמים חכמים כמו שמירה על מערכת יחסים. במשא ומתן תחרותי אי אפשר ל

 

 אלא אם כן את גרה בלבנון ואז אולי כן.   המלצה לחיים: להתגרש בצורה טובה = לא להתחתן.

 

 יכול להופיע במבחן.    1988דרמה קומית מ  פאץ' אדמס:

 

הסרט מבוסס על סיפור אמיתי. יש רופא אמיתי שקוראים לו הנטר אדמס, פאץ' זה טלאי שבא לתקן.    -רקע לסרט

הוא מחליט שהוא רוצה לעזור לאנשים ולכן הוא מאמץ את השם הזה. הוא מבין שאם הוא עוזר לאנשים הוא  

יה להתאבדות, אישפז  נטי הוא גילה את זה מהמקומות הכי קשים, המחלקות הכי קשות.  יכול לעזור גם לעצמו. 

את עצמו בבית חולים פסיכיאטרי, גילה שהוא יכול לעזור לאחרים בצורה גישורית. הוא מצליח לצאת מהמחלקה  

ולהתקבל לאוניברסיטה. ניסו להעיף אותו כל הזמן משם כי הוא רצה להיות ליצן רפואי ולא אהבו את זה. היום  

פו אותו אבל בסוף הוא מצליח לסיים את הלימודים והקים בית  כמעט העי אין כמעט בית חולים ללא ליצן רפואי.

 סרט מומלץ מאוד לחיים.  ספר משלו.

 רואים פה שתי גישות: 

 לא רואה את האדם מולו בכלל. לחלוטין לא אמפתי. -הפסיכיאטר .1
ברמה של הקונפליקט. עמדה של פאץ' תפסיק לקפוץ על  -רואה את האדם מאחורי העניין. רודי -פאץ' .2

המיטה, רודי לא יכול. מה הצורך של פאץ' ללכת לישון ולשמור על יחסים עם רודי. הצורך של רודי הוא 

פל בבעיה. ככה הוא מאפשר  טאבל לא יכול בגלל הסנאים. פאץ' זורם איתו ולא הולך נגדו ומ להתפנות

הכי   צורה ים בלרודי את הצורך הכי בסיסי שזה כבוד, ללכת להתפנות בשירותים. הוא שילב בין הצרכ

א פתרון יצירתי תוך כדי הרחבת העוגה.  מצהוא  יצירתית בעולם. היה גם אחד מהצדדים וגם המגשר.  

 . הוא גילה שיש לו יכולת לראות דברים מעבר כי הוא הלך לאיש המבוגריצר אווירה של פתרון בעיות

ים. אם אתה מתמקד מעבר לבעיה שאתם רוצ  להסתכלאמר לו תסתכל מעבר לחלק הגלוי של הקרחון.  ש

בעמדות לא תוכל לפתור את הקונפליקט )אם אתה רואה את הבעיה ולא מעבר לה אז אתה לא יכול 

הוא נתן לרודי כלים להתמודד מול רודי רואים את העניין של היכולת לגשר וכמה זה חכם.  לפתור אותה(.  

 .שי אז זה פחות גישור()לא היה צד שלי היה פה משא ומתן משלברודי שיתף פעולה,  לבד בחיים.

 לחפש את הפנימיות של הדבר ולא את מה שרואים חיצוני. -המהות של גישור

 . אותו הדבר עם הבחור מהחדר באוניברסיטה

 תתייחס לחולה ולא למחלה.   על האנשים החולים. הכל הזמן מנסה לראות איך גישה חיובית משפיעפאץ' 

 



 

יש לשניכם בעיה משותפת שצריך ההבנה שהאדם הוא לא בעיה שלך אלא  -אנשים מהבעיהאת הלהפריד 

 לא מתמקדים בבן אדם אלא בבעיה.  לפתור אותה.

אם זה לא בסדר לעקוף בתור אז למה זה בסדר כשאתה עושה את זה? כי   למה אנחנו קובעים סטנדרט כפול:

לטובתו רוב הזמן. יש לנו נטייה לשפוט את    באופן טבעי אנחנו נוטים  םסובייקטיבייאנחנו  אנחנו לא אובייקטיבים.  

בגלל זה חשוב שאחד העקרונות בגישור יהיה התבססות ותביעת קריטריונים  עצמנו בעדינות לעומת האחר.  

גם ביום יום כדאי לקבוע כללים אובייקטיבים כי אם לא אז תמיד נחשוב שהאחר לא בסדר ואתה  אובייקטיבים.

 כן באותה הסיטואציה.

 שפה נקייה, בלי קללות.  -פתרון בעיות אווירה של

 ואת האפיונים ממש טוב.  )לדעת גם לפי הסדר( קרונותעצריך לדעת את ה

ל  ש בבסיס שיטה לתקשורת בין אישית.  -("ימין מקרבת" )כתבה שצריך לקרוא תקשורת מקרבת 

בסיסי, שוויון, שני שותפים  . למשל נראות, כבוד אנושי בין אישית נמצאים הצרכים של הצדדים האינטראקצי

 בבית. הדגש בגישור הוא על הצרכים האלה. 

 מנהל בית ספר. -יואב לבנה

  צרכים. -כל אדם רוצה שידעו מה הוא מרגיש ומה חשוב לו גם בבעיות משמעות הוא השתמש בשיטה הזאת.

 שאתה מרגיש שמישהו מקשיב לך אז אתה מוכן להקשיב לו.

 5שיעור 

4.12.19 

 רה של פתרון בעיות?  יאחד מהעקרונות של הגישור זה אווירה של פתרון בעיות. אם כן איך עושים אוו

בשושן צחור ראינו את זה לא להתפרץ, תן לה לדבר ואח"כ תעיר את מה שאתה   - קודם כל כבוד הדדי .1

 רוצה.

 הבעיה. בואו ביחד נפתור את   -גישה שיתופית .2

לדבר בשפה יפה    .המגשר גם מסיע לעצב את השפה בה ישתמשו הצדדים -עידוד תקשורת בונה .3

. צריך לשים לב םהקונפליקטימגביר את שונעימה, לא בעלבונות והאשמות. כל אחד מוצף ויש לו תיק 

ה  לאיך מדברים וכו' וכך לא ליצור הצפה רגשית אצל הצד השני. להתחיל לעבור ממשרה אתה למשר

 אני ואז אתה עוזר לייצור אווירה של פתרון בעיות.

האשמה גוררת מתקפת נגד ואינה  -  "(מבט לעתיד )לא מחפשים "מי אשם", אלא "איך לפתור .4

מקדמת את הפתרון. בסרטון של שושן צחור הוא אומר להם אני לא פוליגרף אני לא בודק מי אומר אמת  

א רלוונטי, אני לא ביקורתי אל מול אנשים ולא שופט אותם.  ומי לא, לא אומרים מי אשם או לא אשם זה ל

אנו לא יודעים מה השני שעומד מולנו עבר בחיים ועם מה הם מתמודדים ברגע זה. כאשר אנו מוצפים  

רגשית ואנו במקום שאנו לא יכולים לשאת כבר יכול ליצור קונפליקט קשה, שיחזירו לנו על זה שתקפנו  

 מישהו אחר. 

 .משלב בין האינטרסים של הצדדיםחיפוש פתרון  .5

המאפיין העיקרי של קונפליקט בינאישי     Broome  ( 1993)בהקשר לעידוד תקשורת בונה וכבוד הדדי יצוין כי לפי  

, סגנון תקשורת, צרכים או   : שוני בגישות, תפיסות, ערכים תרבותייםהוא קיומם של הבדלים בין הצדדים

פתרון קונפליקט בצורה טובה יש להתמודד עם ההבדלים הללו, והמחבר מציע  . כדי לקדם מטרות של הצדדים

(, ככלי טוב להתמודדות עם ההבדלים הללו בסיטואציה    Relational Empathy" )אמפתיה בינאישיתאת המושג "

 ..)של קונפליקט( נדון באמפתיה בחלק השני לקורס, בעיקר בהקשר ליסוד "ההכרה" בגישה הטרנספורמטיבית

י שראינו בסרט לפאץ יש המון אמפתיה בין אישית. הוא מסוגל לראות באמת את האחר. אני באמת רוצה  כפ

יכולה לעזור הרבה מאוד  ו . היכולת הזאת להיכנס לנעליים של האחר ולהבין אותלהבין אנשים ולעזור להם

ים. כיום ילדים כבר לא עיניים מול עיני -קשר אנושי תמיד קשור גם למבט פנים מול פניםבלהכיר את האחר. 

האמפתיה הבין אישית היא מולדת אך גם נרכשת וגם מדרדרת. המחקרים  מדברים בעיניים ופנים מול פנים. 

את היכולות של אמפתיה ותקשורת בין אישית. ככל שיש   יםומדרדר יםמראים היום שהמסך והטכנולוגיה הולכ



 

בצורה טובה יותר. אדם במצוקה מה שיכול לעזור לו  לך יותר אמפתיה אתה יותר יכול לפתור בעיות קונפליקט

 זה הומור, לפעמים הומור גורם לך לשכוח מהסטרס.  

 המשך ניתוח הסרט פאץ אדמס לפי רעיונות הגישור:

אנחנו נוציא ממכם את   -לגישה של פאץ' מגיע ללימודי הרפואה רואים את ההבדל בין גישת הדיקן 'כשפאץ

רופאים. פאץ אומר על מה אתה מדבר? צריך להפוך להיות רופאים לפי אנושיות  האנושיות, נגרום לכם להיות 

ה. מראה שיש דרך אחרת לתקשר נואמפתיה. אני חושב שאם אתה משנה את הפרמטרים אתה מגיע גם לתוב

עם הסכרת. כאשר   תעם אנשים ושנדרש להבין את הפציינט. הוא מגיע לשם דבר ראשון רואים את הפציינטי

את שמה אפילו הרופא בודק בטופס ולא שואל אותה לשמה. רואים שהיא מפוחדת מאד, פאץ נותן  הוא שואל 

. פאץ אומר שאני יכול להקל על 315לה את היד ומרגיע אותה. רואים איך פאץ מצליח להגיע אל הפציינט בחדר  

החיים ולא רק להאריך  זה לשפר את איכות    התפקיד שלנו בתור רופאיםהכאב הפיזי של הילדים דרך הומור.  

. מחקרים היום מראים שהומור וצחוק מעלים את רמת החיסון בגוף, מזרזים את הריפוי ומפחיתים  את החיים

. הסרט קודם כל מראה חשיבה יצירתית שחורגת  פאץ נולד עם הרבה אמפתיה ותקשורת בין אישית כאב. 

 הפתרון.  מהדברים המקובלים, להתמקד במעבר לבעיה כדי שנוכל לראות את  

. הזדהות זה למשל כשילד קטן פתאום נופל ברחוב ומשתפשף לו הברך יש הבדל בין הזדהות לבין אמפתיה

והאמא בוכה. אתה כל כך איתו מזדהה איתו שאתה לא יכול לעזור לה. אמפתיה זה כשאתה כן שומר מרחק  

ור. באמפתיה אתה נכנס  אם אתה בהזדהות מוחלטת עם מישהו אתה שוקע איתו יחד בב . וויכול לעזור ל

אם כן רופאים צריכים שיהיה להם   לנעליים שלו, ומבין אותו אך עדיין נמצא מבחוץ ויכול לעזור לאדם השני.

רואה את הכאב שלהם ולהבין שהוא יכול לעזור להם. כשלאדם יש כאב פיזי וגם יש  הוא אמפתיה ולא הזדהות, 

 ב פיזי אבל הוא חווה חוויה רגשית טובה אז פחות כואב לו.לו בדידות רגשית עוד יותר כואב לו. כשלאדם כא

עיניים. ספר בסיסי בגישור. הפרק הראשון נקרא לא להתמקח על   4בואו נפתור את הבעיה ב -גישור פרגמטי

עמדות שזה עקרון ראשון בגישור. הנטייה הטבעית כשאתה נמצא בקונפליקט כלשהו הוא להיכנס למשא ומתן 

הוא יעשה פשרה, אבל עדיין הוא לא מגיע לאידיאל של כל מה ששני הצדדים רוצים. נותנים    תחרותי. לכל היותר

פה דוגמא קלאסית לדבר הזה שיש פה לקוח ואדם שיש לו חנות יד שנייה. הלקוח שואל כמה המוכר רוצה עבור 

לו. לא מגיעים  הפריט נחושת הזה. הם מתווכחים על המחיר, רואים שהם בעמדות כל אחד מתווכח על העמדה ש

לכלום כי מתנהל משא ומתן תחרותי, כמו שאמרנו שהולך לכיפוף ידיים. או שלא מצליחים להגיע להסכם או  

 שאיכשהו בכיפוף ידיים שאף אחד מהם לא יוצא מרוצה כל כך. זה ממשיך אולי הם יגיעו להסכם ואולי לא. 

 איך ניתן להעריך שיטה של משא ומתן אם היא טובה או לא? 

 לפי מה שאנו מגדירים, אם ההסכם אפשרי בכלל.  -הסכם חכםך שיצא לנו ממנה צרי .1

 קריטריונים לשפיטה נכונה של הסכם חכם:

פוגש את הצרכים והאינטרסים הלגטימים של כל צד עד למקסימום האפשרי. לענות על אותם  •

 צרכים.

 פותר ומיישב את הצרכים בקונפליקט בצורה הוגנת וטובה/ יעילה. •

 משהו שיכול להחזיק מעמד, אמיד, יציב לא מתפוגג בשנייה. -אבר קיימ •

 לוקח אינטרסים קהילתיים בחשבון כדי שיהפוך לחכם ויהיה יעיל ושלא יגרור בעיות אחרות. •

 אחרת מה עשינו בזה יעיל ואפקטיבישההסכם יהיה  .2

 בין הצדדים. לשפר או לפחות לא להזיק ליחסים המשא ומתן אמור  .3

לא עונה על צרכים וכו'. משא ומתן   ,הוא לא יציב -תחרותי הוא על הפנים לפי הקריטריונים האלהמשא ומתן 

הם טוענים  האלה שיהיה הסכם חכם, אפקטיבי ובצורה ידידותית.  הקריטריוניםשמתבסס על עמדות נכשל 

. ככל הם לזוז מ אנשים נוטים להינעל בעמדות שלהם ולא שוויכוח לגבי עמדות מייצר הסכמים לא חכמים. 

שאתה יותר מתחיל לדבר על העמדה שלך ולהידבק בה אתה יותר תקוע בעמדה שלך, ואף אחד לא חושב שיש 

שאני עומד על שלי ולא   ואומר האגו שלך מזדהה לגמרי עם העמדה שלך, האגו כבר בא סיכוי לצאת משם. 

 .  ות שלי שעומדת על הכףניתן להוריד את זה ממני כי אני כבר מזדהה ומרגיש שזה כאילו האישי



 

( שזה לא חכם ואף לא אפקטיבי. לא  5בגישור אמרנו שמפרידים בין העמדה לאנשים. מראים )בלמט של ע"מ 

. אתה  תחרותירק זאת שאתה לא מצליח להגיע להסכם חכם אבל זה גם פוגע ביחסים כשאתה במשא ומתן 

אם כן השיטה הזאת  אני אראה לו מזה.  -במרגיש שזה מלחמה קיומית שאחד מנצח ואחד מפסיד, האגו מעור

)לפעמים נדרש לפעול לפי משא ומתן זה אבל ברוב    של משא ומתן תחרותי לא טובה ובריאה למערכות יחסים

 המקרים הוא לא עוזר(.  

  -לדוגמה האו"ם .כשיש יותר משני צדדים ויש כמה גופים שנמצאים ביחד במשא ומתן בכלל אין לך מה לפתור

ינות מתדיינות בלתי אפשרי לפעמים להגיע להסכמה ולפתרון בעיות, רק בעיות ובלאגן. זה שתהיה  כאשר כל המד

  -הצדדים הם חברים, בקשה  -רך או קשה. ברך  -יש שני סוגים של משא ומתן תחרותינחמד זה לא יעזור לך.  

 בקטע באנגלית. 9. להשלים את הטבלה מע"מ  הצדדים הם יריבים

. משא  עקרונות, לעזוב את העמדות ולהתחיל לעשות משא ומתן על ות את המשחקהפתרון הוא לשנ  13בע"מ 

שבו הם פותרים בעיות.   principal negotiationזה בעצם משא ומתן שמוביל לגישור. נקרא  עקרונותומתן על 

היות  אני לא רוצה כל הסכם אני רוצה הסכם חכם. להתחיל להשתמש בקריטריונים אובייקטיבים, לתת נימוקים ול

 להיכנעכנע לעקרון ולא ללחצים. אני לא נכנע ללחץ שהשני מכניע עלי, אני כן מוכן  יפתוח להנמקות ולמחשבה. ת

 . 13לעקרון. העקרונות נמצאים בצד ימין מודגשים בבולד בטבלה בע"מ  

הצדדים  אנשים לבעיה. אחד הקשיים בפתרון קונפליקטים, הוא העובדה שהעקרון נוסף בגישור הוא להפריד בין  

לקונפליקט "מערבבים" בין הבעיה העניינית )סוגית הקונפליקט( לבין עניינים אישיים. נדרש להתמקד רק 

בעקרונות ולא בבן אדם הספציפי. החלק הקשה הוא להפריד בין הסוגייה האישית לבעיה עצמה. צדדים למשא  

 אופן אישי". הבנות, כעסים ו"לקיחת דברים ב-עם חוסר  "ומתן פעמים רבות "מסתבכים

 :המחברים מציגים מספר נקודות שיש לשים אליהן לב בהקשר זה

 .'התנהגותית וכד ,: על כל המשתמע מכך מבחינה רגשיתהצדדים למשא ומתן הם קודם כל בני אדם .1

אינטרס שקשור למהות של הקונפליקט ומערכת יחסים.   :לכל צד במו"מ יש שני סוגי אינטרסים .2

בקונפליקט של מערכת יחסים הכל מתערבב יחד עם הבעיה. משא ומתן המתבסס על עמדות )משא  

)לעומת זאת,    .ומתן תחרותי( "מכניס לתוך הקונפליקט" הן את הבעיה )הסוגיה( והן את מערכת היחסים

 ח טוב יותר "לפתור את התסבוכת"(.גישור כמו"מ משלב המתמקד באינטרסים, מצלי

הקונפליקט קשור בסופו של דבר לתפיסה איך אני משנה את    :הפרד בין מערכת היחסים לבין התוכן .3

המציאות והבעיה. הקונפליקט נמצא בראש של האנשים ולא במציאות. ממליצה לראות את הסרט הכל  

 שני בבעיה שלך ועוד. בראש. לשים את עצמך בנעליים של האחר, לא להאשים את הצד ה

 

 אל תתווכח על עמדות( -)העיקרון השלישי לא להתמקח על עמדות -פרק מהספר של פישר ויורי 

 בואו נפתור את הבעיה שעומדת לנו מול העיינים. עקרונות מאוד טכניים פשוטים.  -פגרמטי

להיכנס למו"מ שמבוסס ן רוטיני  בין אם מו"מ מדבר על חוזה, הסכם משפחתי או הסכם שלום. אנשים נוטים באופ

הוא יעשה   תרעל עמדות )מו"מ תחרותי שמתבסס על עמדות(. לכל צד יש עמדה שהוא מתבסס בה ולכל היו

 וויתור בשביל להגיע לפשרה )לא אידיאל(.

לפעמים יש שאלות במבחן של: איזה דוגמה  . לקוח ובעל חנות יד שנייה -דוגמה קלאסית למשא ומתן תחרותי

רואים שהם מתווכים כל עמדות, כמה הלקוח מוכן לשלם וכמה   תחילתו של הפרק בנוגע לקונפליקט.ניתנת ב

 . וככה זה ממשיך. לא מגיעים לפתרון כי מתנהל מו"מ תחרותי המוכר מוכן לקבל.

 ? )שואלת הרבה פעמים במבחן( איך אפשר להעריך שיטה של מו"מ אם היא טובה או לא 

 : זאת בוחניםשלושה קריטריונים דרכם 

 הוא אפשרי בכלל ם צריך שיצא לנו ממנה בסכם חכם א .1
 צריך להיות יעיל .2

 צריך לשפר או לפחות לא להזיק ליחסים בין הצדדים .3



 

 

 )שואלת לפעמים במבחן מה זה הסכם חכם(  -הסכם חכם

 .של כל צד עד המקסימום האפשרי םצרכים הלגיטימיי\את האינטרסים)עונה על( פוגש  .1

 .יעילה( \מיישב את הצרכים בצורה הוגנת )או בצורה טובה\פוטר .2
 . הוא בר קיימא, יכול להחזיק מעמד. הוא עמיד ולא מתפוגג בשנייה -יציב \עמיד .3

   לוקח אינטרסים קהילתיים בחשבון. .4

 חכם? יכולה להיות שאלה בסגנון: מה הקריטריונים דרכם אפשר לשפוט הסכם 

בסוף תגיעו להסכם כלשהו אבל מו"מ שמתבסס על עמדות נכשל ביכולתו להצליח לגעת בקריטריונים בסיסים 

 להשלים של...... 

  תר. ננעלים בעמדות ולא זזים ממנה. ככל שאתה יוהם טוענים שוויכוח לגבי עמדות מייצר הסכמים לא חכמים

האגו שלך מזדהה   ושב שאי אפשר לצאת מזה. מדבר ודובק בעמדה אתה באמת תקוע בה וגם שצד השני ח

האגו כבר אומר, אני עומד על שלי ואתה לא תוריד את זה ממני כי זה כבר פוגע בי . לגמרי עם העמדה שלך

 אישית. זה כבר פוגע באישיות. 

. ומסבירים שוויכוח על בסיס עמדה הם מראים שוויכוח על עמדה זה לא רק לא חכם אלא זה גם לא אפקטיבי 

השיטה של מו"מ תחרותי לא טובה   אחד מנצח ואחד מפסיד, זה אישי וכל מה שדיברנו עליו. ע ביחסים.פוג

לרוב אנשים פשוט נכנסים למו"מ תחרותי וזה לא    אויב צבאי.  אינםלמערכות יחסים. בכל המקרים הבני זוג שלנו  

 מסדר אלא רק פוגע במצב.

 הם אומרים שכשיש יותר משני צדדים )כמה גופים( זה עוד יותר גרוע. נותנים דוגמה על האו"מ. 

 . הם אומרים משהו אחר. פראיירלא יעזור לך. הם לא אומרים לך להיות נחמד או להיות  דזה שתהיה נחמ

שווים בין רך וקשה  משה. קך או קשה. בסופו של דבר זה קשה. זה לא משנה אם זה רך או מו"מ תחרותי ר

 . 9בעמוד 

. אל תתווכחו על עמדות. תתחילו לעשות מו"מ על עקרונות. זה מה  תשנו את המשחק  -הפתרון שלהם-  13עמ'  

תמקדו באינטרסים אתה יכול לשנות את העמדה שלך. ת  אל תקשור בין האנשים לבין הבעיה. שמביא לגישור.

הטבלה בעמוד  זה לא רלוונטי אם הם חברים או לא, הם פוטרי בעיות. המטרה היא הסכם חכם.  ולא בעמדות.

  הזה מראה לנו איך הגיעו לעקרונות הגישור שלמדנו עליהם. 

 . שאלה שיכולה להתאים למבחן מה ההבדל בין הזדהות לאמפטיה

 

 "הרחבה לגבי העקרון של "הפרדת האנשים מהבעיה .6.2על  של אורית הרחבה מהסיכום

 הבעיה העניינית לבין האדם שעומד מולם. \היאנשים מתחילים לערבב בין הסוגי הרבה פעמים בריב

 צריך להיות אובייקטיבי. צריך לראות איך לא מערבבים את הדברים.

   , התנהגותית, עם חושים שונים. הצדדים בוויכוח הם קודם כל בני אדם. צריכים לדעת שאנשים הם שונים רגשית

 לכל צד במו"מ יש שני אינטרסים: 

 אינטרס הקשור למהות של הקונפליקט .1
 אינטרס קשור למערכת יחסים  .2

הקונפליקט נמצא בראש של האנשים ולא במציאות   קונפליקט קשור לאיך אתה תופס את המציאות.

לראות את הסרט הקול בראש. אם אתה מבין שאתה משליך הרבה פעמים את הקשיים   חשוב. האובייקטיבית. 

 שלך על השני זה יכול להיות פנימי, מערבב את הבעיה. 

 לקרוא מהסיכום.



 

 6שיעור 

11.12.2019 

בלי עניינים   -גישה הומניסטית שפאץ' מייצג לעומת השיטה שהדיקן והשאר מייצגים - ''מסקנות על הסרט פאץ

אם תצחיק אדם אז הריפוי יהיה יותר מהיר כי זה משפיע על הרבה   רגשיים, לפתור את הבעיה, מאוד טכני.

 מערכות בגוף חיובית. 

הוא רוצה לשפר את   פאץ' אומר אני לא מטפל במחלה אני מטפל בחולה.  -בין הנפש לגוף האינטראקצייש 

מחקרים מראים שאם אדם משפר את איכות חייו הוא גם יחייה   איכות חייו של החולה גם אם הוא עומד למות.

 יותר.

 מומלץ לראות על חיים ווירמוט.

, חייבים  שזה מאוד מכני אז מפספסים בגדול  דרושותפו לח  הדיקנטפאץ אומר שאם יש לנו את הקו של 

לטפל באדם ולא במחלה. הגישה האנושית שאומרת שאם אני רואה את האדם מאחורי העניין אני יכול הרבה 

אם אני לא רואה מולי קוץ בתחת אלא   רובד יותר עמוק, -אותו הדבר בגישוריותר לרפא אותו אז זה יותר קל. 

סרט עם  ם לראות פנימה.בינפליקט. חייאדם ואת הצרכים שלו אז אני יכול הרבה יותר בקלות לפתור את הקו

 הרבה מסרים. 

  הזמן מסך.  את   עצמנול. מומלץ להגביל  אמפתייםמי שהרבה מול מסכים הם הרבה פחות    מראה גם על אמפטיה. 

 זה חלק מאיך אנחנו בוחרים לראות את המציאות. 

 : הפרד בין מערכת היחסים לבין התוכן . 7, עמוד 2מתוך הסיכום של נושא  

 ייחוס עוין.   -את כוונת הצד השני מתוך פחדיךאל תסיק  

, הנדריקס. שאתה משנה את הדפוס האוטומטי שאתה רגיל עליו מול השני אז גם הוא  6נלמד על זה בשיעור 

אז    לזה  אם אתה לא מודע  יוצא מהדפוס הרגיל שלו. המוח העתיק לא חייב לפעול אלא המוח החדש יכול לפעול.

זה לא היחסים זה   -המוח העתיק פועל ברגע שהאדם מרגיש מותקף. מפרידים בין המערכת יחסים לבין התוכן

 התוכן של מה שנאמר.

אי אפשר להציע   -דא כי הצעתך תואמת את הערכים של הצד השניולתת הרגשה טובה" ולשמור על כבוד: לו"

 .כבדצריך לדעת למשהו שנוגד על הערכים הבסיסים של האדם.  

כי  . יש מחקר שמראה שגברים מוציאים את העצב שלהם בכעסצריך ללמוד לזהות את הרגש שלך -רגשות

אמא שמגיעה אחרי יום עבודה קשה לבית מבולגן. במקום שהיא   -דוגמהיותר מקובל להרגיש כעס מאשר עצב. 

צמה למה כל פעם שזה  על כולם היא רגע נרגעת ומבינה שהיא עצובה ולא כועסת ושואלת את ע ותצא  תכעס

  ., היא מרגישה שלא מתייחסים עליהקורה היא כועסת על הילדים? אולי זה משהו בילדות שהיא לא טיפלה בו

אם אתה מדבר על עצמך במקום על האחד זה מקל עליו להבין אותך ואתה לא תוקף את האדם ולכן יותר קל לו  

 להקשיב לך.

יש גישה חדשה יותר שאומרת שזה לא טוב   .כימה עם זהאורית לא מס - *אפשר לצד השני שחרר קיטור

 .5לשחרר קיטור כי זה רק מחמיר את הבעיה. נלמד בשיעור 

הצד השני מבין שאתה רואה   ככה מפחד.\אפשר להגיד אני מבינה שאתה כועס -אל תגיב להתפרצות רגשית

אם כל הזמן אומרים לאדם בילדות לא נורא  מכירים ברגש ומנסים לפתור את זה. שאתה לא נגדו. ןמבי אותו.

 לא קרה כלום אז גם כשהוא יהיה גדול הוא לא יביע רגשות. 

. לרוב גם נשים  את צריכה"(  מה)"תגידי  לפעמים נשים מדברות בצורה לא ממוקדת לעומת גברים -תקשורת

זה יוצר הרבה פעמים בעיות   .אז הוא לא עוצר לאכול( , לא )אתה רעב? מדברות עקיף וגברים מדברים ישיר

 שיש הבדלי תקשורת אז הקונפליקטים קטנים.  מביניםאם  תקשורת.

בנה "מערכת יחסים". הכרת הצד השני באופן אישי, עוזרת להתמודדות.   -מניעה היא הפתרון הטוב ביותר

 .טוב יותר היכולת שלך להפוך אדם זר ל"מכר" תהפוך אותך ל"נושא ונותן"

 יש בעיית תקשורת ולא בעיה עם האדם עצמו.  -התעמת עם הבעיה ולא עם האדם



 

 מודלים תיאורטיים למיפוי סגנונות ניהול קונפליקטים: 3נושא 

 המודל של תומס וקילמן 

 מודל למיפוי סגנונות ניהול קונפליקטים 

למפות סגנונות שונים של ניהול   ? תשובה:שאלה שיכולה להיות במבחן: מה המטרה של המודל של תומס וקילמן

 .קונפליקטים

, איך נקרא הסגנון שהוא מינימום באגרסיביות ומינימום Y-ו Xנת הצירים ימבחעוד שאלה שיכולה להיות בסגנון: 

 לדעת טוב את הצירים  .פרטיביות? )תשובה: הימנעות(אובקו

 במודל למשל(  X  -מורכב משני צירים: )יכולה לשאול במבחן מה הוא ציר ה

 מידת המכוונות לזולת או ציר מידת שיתוף הפעולה )קופרטיביות(  -Xציר 

 . לא ציר מידת התוקפנות אלא התקיפותאסרטיביות \ מידת התקיפות \ציר מידת המכוונות לעצמי -Yציר  

 . X- 100 ,Y-0 רואה את האינטרסים שלו בכלל אלא רק את של הכלל.לא  -ויתור

 הופכי לחלוטין מוויתור. .X- ,0 Y-100 מרוכז בעצמי, אפס זולת. ראש בראש. -תחרות

 .X-0 ,Y-0לא דואג לא לאינטרסים שלי ולא של הזולת.  -הימנעות

 . X-50 ,Y-50)פשע רע(, לא אידיאלי.  -פשרה

 . X- 100 ,Y-100מחפשים את המקסימום לשני הצדדים.   -פתרון בעיות

לדעת מתי כדאי להשתמש באיזה    יהיה על זה שאלה במבחן בוודאות  -תלדעת טוב את מפתח התוצאו

למשל, שאלה שהייתה במבחן פעם: לפי המודל של תומס וקילמן כאשר דרושה פעולה מהירה והחלטית   סגנון.

 . חרותי(כדאי להשתמש בסגנון____ )תשובה: ת

איך תשפיע? לפעמים צריך לעמוד על שלך בשביל  ,אם תוותר -נקודה חשובה בקבלת תוצאה גבוהה וויתור

בנוסף, לפעמים חייבים להיות תקיף כדי לקבוע גבולות ברורים שלא ינסו למתוח אותם    הארגון ולא בשביל עצמך.

 כל הזמן. 

או שהוא  זה לא אומר שהוא בהכרח תחרותי כי אולי הוא בורח להימנעות  בוויתור  אם מישהו קיבל תוצאה נמוכה  

 פותר בעיות מצוין ולכן הוא לא צריך לוותר.

ך עלולים לא להגיד לך שהם לא מוכנים או לא יודעים טוב את החומר  אנשים מתחתי -בעיה עם תחרות גבוהה

   וזה עלול לפגוע בביצועים של הכפופים. עלולים לפספס מידע חשוב.

אולי זה עובד  X-ואתה מנהל אז צריך לעבוד על העצמה. אבל אם מנהל מאוד נמוך בציר ה Y-אם חסר בציר ה

 חשבות יותר בזולת. לו תמיד יופי ואולי הוא צריך להתאמן על הת 

הרב פעמים משקיעים הרבה אנרגיה בדווקא לא להתעסק בנושא מסוים ודווקא הוא    -הימנעותבעיה עם גבוה ב 

 זה שצריך פתרון. אם דוחים קבלת החלטות בהחלטות חשובות. 

ם הרבה התעסקויות בהרבה נושאים.  עאם אדם לא נמנע אז יש לו התעסקות כל הזמן  -בעיה בנמוך בהימנעות

. אז  7אם לא מבינים את  לדעת מתי כדאי להשתמש בהימנעות. ועלולים לפגוע באחרים וליצור אצלם טינה.

 . 8לשמוע את ההתחלה של שיעור 

מכירים כדי שברגע האמת כשנצטרך להשתמש בכלי   עושים אימון ממוקד כדי להשתמש בכלי שאנחנו לא

בסיטואציה מסוימת נוכל להשתמש בו. אם צריך להיות אסרטיבי כדי שלא ינצלו את הנחמדות שלך או משהו  

 כזה אז זה בעייתי אם אתה רק וותרן. 

 יד שמאל נחשבת לרוב שיותר חלשה. בעיקר כאשר עובדים בחינוך.  -יד ימין מקרבת ויד שמאל מרחיקה



 

כי לפעמים נדרש מאיתנו לפעול אחרת. צריך להיות   מאוד חשוב לדעת מי אתה כדי לדעת על מה צריך לעבוד.

מאוזנים ושיהיו לנו את כל הכלים. ללמוד להתאמן על משהו שלא נוח לך כדי שהרגע האמת נשלוף את הכלי  

 המתאים ולא את מה שהכי קל לי.

 7שיעור 

18.12.2019 

 אלרד  -ות בקונפליקטיםהמודל של כעס ותגובתי 

לדעת להבדיל בין השמות של הצירים  .  רק באנגלית  "התפקיד של ייחוס  –כעס ונקמה בקונפליקט  המאמר נקרא: "

 בכל מודל

אדם עומד בין שני כבישים ומחכה לעבור את הכביש ופתאום מרגיש שמישהו דרך עליו, הוא רוצה להסתובב  

 עיוור. שמי שדרך עליו הוא בכעס ולהגיד משהו אבל אז הוא רואה

שאתה נותן לאירוע. אם אתה חושב שהצד השני התכוון לפגוע בך אז  אם יתפתח קונפליקט זה קשור ביחוס

הייחוס הוא בעיקר  כנראה יתפתח קונפליקט אבל אם אתה חושב שזה נעשה בטעות אז לא יתפתח קונפליקט. 

 להשלים קצת מהסיכום של אורית מה שחשוב.

ים דו"ח. הסיבה שהיא אינה  במאמר הוא נותן דוגמה על מרגרט שמתבקשת לבוא יום למחרת לעבודה כדי לסי

. אם היא מייחסת  נשארת עד מאוחר בעבודה ביום שישי הוא כי היא ובעלה הולכים למופע. הבעל מופיע באיחור

לו כוונה של זלזול )נשאר כדי לשחק משחקי מחשב בעבודה( אז היא תכעס ויהיה קונפליקט בדרך למופע. יום 

 הבוסית שלה כי היא לא מאורגנת ולא מסיימת בזמן. כעס על ותאחרי שהיא תבוא לעבודה היא תבוא מחוממת 

ונת דרכים אז היא  תאאם הבעל מגיע הביתה והוא  אומר שהוא נתקע בפקק בגלל    -אחר  ייחוסעכשיו הוא עושה  

תגיד אוי מסכן והם יגיעו באיחור אבל יהנו. ואז יום אחרי זה היא תסתכל בסימפטיה על הבוסית שלה ותחשוב  

 מסכנה כי היא חד הורית ולבת שלה יש התקפי אסטמה. על זה שהיא 

 מה שהוא אומר שזה לא תלוי בסיטואציה אלא בייחס שאדם עושה כלפי הצד השני בסיטואציה. 

מציעה שמה שקובע האם מתפתח קונפליקט ולאיזה כיוון הוא ילך זה האמונות שלך לגבי    התיאוריה של הייחוס

 מה הכוונה של הצד השני.

 בהחלט מתיישב על תיאוריית הייחוס. אירוע, פירוש, רגש, תגובה. -אפרתמודל 

מקל עלינו להגיד   רוב הקונפליקטים הם בראש שלנו. אנחנו מייחסים דברים לאחרים.  האם תלוי בפרשנות שלך.

 משהו דחוף ולא כי הוא סתם נהג מסוכן. והוא מיהר בכביש כי היה ל

ום באתר. יש שני שלבים עקרוניים כשאר אנחנו באים לבדוק האם מה  . יש תרגלדעת אותו טוב   -תרשים זרימה

 שאדם עשה לי זה בכוונה

א יפגע? האם הייתה  והאם המעשה היה מכוון? לא אז לא נורא, עוזבים. האם הוא ידע שה -שלב ראשון בנוי

 אם עונים כן אז עוברים שלב ב  אפשרות לפגוע?

 אתה חושב שכן אז יש יותר סיכוי שתיכנס לקונפליקט. אם האם זה נובע מנטייה של האדם?  -שלב שני

 2שאלה שיכולה להיות במבחן: כמה שלבים עקרוניים יש בתרשים זרימה? תשובה:  

 הגרף:

 

 

 

 



 

 -כעס, שיפוט נמוך  -שיפוט גבוהה  פגוע לגבי הצד הפוגע.המידת השיפוטיות של הצד  \הטיית המאשים  -Xציר  

 סימפטיה.

שופט במידה   .ו . איך המואשם שופט את עצממידת השיפוט של הפוגע את עצמו \הטיית המואשם -Yציר 

 אין רגש אשמה ואין לקיחת אחריות.  -ירגיש אשם, ייקח אחריות. מאוד נמוך -מאוד חריפה

  -דם הפוגע לא מרגיש אשם )נמוך בהטיית הנאשם(אם אתה בתור פגוע כועס )שיפוט גבוהה כלפי הפוגע( והא

 המצב הכי קשה שיש.  בקונפליקט. זה המצב בו הכי קל להגיע להסלמה

סימפטיה, אם דן היה מאחר והיא הייתה אומרת לו "איזה חמוד אתה, נשארת ילדותי, לא נורא"  -הצד הכי קל

 והוא נורא מרגיש אשם ומבקש סליחה. 

 לא באמת ככה קוראים למצבים אלה, סתם שיהיה נוח.  -מצבי ביניים

קח אחריות והיא אומרת לו לא נורא, לא נורא. צד אחד לא מעניין אותו אבל השני מחליק והוא לא ל -אישה מוכה

 כי הוא סימפטי. בסוף זה משתחרר. 

אם הוא מספיק  -למה זה יסתדרהיא כל הזמן כועסת והוא כל הזמן מתנצל ובסוף אולי זה יגמר.  -אישה מכה

 ירצה אותה 

כאשר  ? תשובה: מה האינטרקציה הכי קשה בין הפוגע לפגוע :לפי המודל של אלרט -שאלה לדוגמה למבחן

בשיפוט   Y-בשיפוט גבוהה וציר ה  X-. )ציר הנמוךהמאשים נמצא בכעס וכאשר המואשם תופס את האשמה שלו 

 .נמוך(

 מי המאשים ומי המואשם מחייב אותנו לקבוע  -המודל מפספס

 אשמה בקונפליקט בין אישי. ותאוריינטצי -המודל של אורית

 הדוקטורט שלה "דינמיקת האשמה בהליך הגישור וחיפוש אחר אמפטיה ואחריות" 

 רקע

ביצירה הזאת מדובר על עורך דין שתופס את עצמו    "הנפילה" של אלברט כמוס.   -כתבה את זה על בסיס היצירה

כאדם מאוד מוסרי, אכפתי, תורם צדקה לנזקקים, עוסק בחסדים ומפרסם את זה. הנפילה שלו מתחילה בלילה  

בגשר בפריז, רואה אישה נשענת על המעקה, ממשיך ללכת והיא נופלת למים )לא ברור למה( הוא לא מסתכל  

מידי וכאלה" וממשיך ללכת, לא קורא עיתונים. הוא מתחיל לחשוב לעומק על  "קר  אחורה והוא חושב לעצמו

האם הוא באמת כזה אוהב אדם. מגלה שהוא מאוד שחצן, אגואיסטי, עושה הכל רק בשביל שאחרים יראו. אחרי 

שמתחילה היצירה הוא כל הזמן מסביר למה הוא אשם, יצירה של רגשות אשם בלתי פוסקים על עצמו. הוא  

א מזיזים לו בכלל. יש לו רגש אשמה אבל הוא לא פרודקטיבי. זה אשמה  שהרגשות אשמה האלה ל מגלה

שסגורה בתוך עצמו. הוא מתחרט אבל ממשיך לפגוע באנשים אז מה בעצם יש לו פה? רגש אשמה שלא מוביל 

יש פה   שואה()אומרים שזה משל על נפילת אירופה בתחילת ה של הזולת.  הלשום שינוי התנהגותי ולשום ראיי

, ניגוד הפוך רגש עקר שלא מוביל לשום לקיחת אחריות. ניתחה גם את "הזר" יצירה של אותו סופר על פסיכופט

 . סיפרה לנו על זה בשיעורים הקודמים -לגמרי

החליטה לעשות מודל בגישור   אחרי זה היא למדה קורס גישור, בלי קשר. המשיכה לדוקטורט, מילגת מצטיינים.

 המחקר הזה, התובנות האלה הספרותיות פסיכולוגיות.שמתבסס על 

 ( 0,0: ציר שהאמצע שלו הוא )גרף

העדר רגש \צד הפלוס הרבה רגש אשמה. צד המינוס אין בכלל חוסר אשמה ציר קיום רגש האשמה. -X-ציר ה

   .אשמה 

 קשור להתפתחות האשמה בילדות: 

 : שני צדדים קיצוניים

 מרגיש אשם כל הזמן.  -. יש לו רק בלמיםלהרגשת אשמהכל דבר גורם  -אשמה נוירוטית .1

 אין לו בלמים.  אדם שהוא נטול רגש אשמה לחלוטין. -פסיכופט .2



 

 רובנו נמצאים בטווח האמצע. 

 .דגש תוך אישי -. צד המינוסבין אישידגש  -צד הפלוסציר דגש ביטוי האשמה   :Y-ציר ה

 החלק הבין אישי של האשמה.  -החלק העליון של הציר •

 החלק התוך אישי של האשמה.  -החלק התחתון של הציר •

  תופעה תוך אישית. בה האדם חווה תחושת חרדה, אי נוחות ועוד. רגש פנימי. -התפיסה המקובלת של אשמה

זה רגש בין אישי  םאשמה לפי תפיסת -שאמרו שאשמה היא תופעה בין אישית ג'ונס ובודקרחוקרות ההגיעו 

 .הם מדברות על אשמת הניצוליה וחרדה מנידוי חברתי.  תרחבים: אמפ משמתבסס על שני 

. זה קשור  ואדם שהיה בשואה וכל המשפחה שלו נרצחה והוא מסתובב עם רגשות אשם כל חיי -אשמת הניצול

רק  יה וחרדה בפני נידוי חברתי. איך רק אתה נשארת בחיים. קורה גם לאנשים שלחמו בקרבות קשים שתלאמפ

 . במבחן הזה יכולה לשאול על משהו בסגנון אחד או מטעים נשארים בחיים.

 רגש האשמה הבין אישי נותן הסברים על תופעות שרגש האשמה הקלאסי לא נותן. 

  ית כן בונה יחסים. תרגשות אשמה יכולות לבנות יחסים. אשמה שהולכת פנימה לא בונה יחסים אבל אשמה אמפ

   אפשר להשתמש ברגש הזה למשהו בונה.

זה אשמה פנימית. מכלה את עצמו מבפנים ורק מעצים    -במקום של האשמה הנוירוטית האדם האשם הוא המרכז

אם רואים מחוץ לעצמך וחושבים   ., זה בור בלי תחתית כי האגו פה הוא המרכז וזה הרסניאת האשמה האישית

לרגש אשמה יש תפקיד  , נמצאים במקום של חשיבה.  די לתקן את זהמה האחר מרגיש אז מחליטים מה עושים כ

 בונה אם נכוון אותו לבין אישי. 

 :במודל רבעיםה

רגש אשמה בלי לקיחת   (" )הנפילהאורנטציית אשמה מסוג "האשמה עצמית  Y-ומינוס ב  X-פלוס ב  .1

 דלא עוזר בגישור. זה ההבדל מאלר -אחריות

אם יש אמפתיה אז הרגש אשמה שלי   : אורנטציית אשמה מסוג "אמפתיה".Y-ופלוס ב  X-פלוס ב  .2

  כמגשרים ננסה לנתב את הצדדים לפה.  אחריות. כן פרודקטיבי לניהול הקונפליקט.הוא רגש אשמה עם  

 ניתוח לכיוון ראית זולת. 

לא מרגיש אשמה וגם לא רואה את   - אורנטציית אשמה מסוג "התעלמות": Y-ב  ומינוס  X-מינוס ב  .3

 אי אפשר לגשר כשאחד הצדדים נמצא שם.  -מאוד בעייתי לגישור  הזולת.

לא מרגיש אשמה אבל גם רואה את    - : אורנטציית אשמה מסוג "האשמת זולת"Y-ופלוס ב   X-מינוס ב  .4

 הזולת. 

 

 : ממפה את הצדדים ורואה איפה הם נמצאיםאני בתור מגשר 

 אפשר להתחיל את הליך הגישור. -יהתבאמפ ששני הצדדיםאם רואים  •

. זה לא מתאים  אי אפשר לעשות הליך גישור  -אם יש צד שנמצא בהתעלמות ולא מצליחים להזיז אותו •

 . בגישור חייבים מינימום של ראיית זול לגישור. 

רואה את הזולת, מבין    -לו רגש אשמה וזה אומר שיש רגש חיובייש    -אם מישהו נמצא בהאשמה עצמית •

 אותו ורוצה ללכת לקראתו. צריך לנתב אותו לאמפתיה 

   לא טוב כי הוא לא מרגיש אשמה אבל הוא עדיין רואה את הזולת.  -האשמת הזולת •

ת לפחות  למשל זוג: אם הם מאשימים אחד את השני אז יש אכפתיות, יש על מה לדבר. אם יש האשמה הדדי

 נות לזולת, אפשר לקחת אותם יותר לכיוון האמפתיה. ויש מכו

. כי מרוב שהוא מרגיש אשם הוא  מיםיכול להיראות מאשי מים הרבה פעמים מרוב שאנשים מרגישים אש

הרבה פעמים אשם שמרגיש מאוד אשם   -האשמת תוך אישית זה מראה של האשמת זולת מאשים את השני.

 מאשים את כל מי שסביבו. ובעקבות כך הוא 



 

לשמוע    (., איפה הם נמצאים בתחילת הוויכוחלנתח את נורית ואברהם לפי מודל מסויםיכולה להגיד לנו במבחן  )

על מה היא אמרה על שושן צחור וכל מודל!! וגם איך המודל שלה מתיישב  חלק ב(    8שיעור  )את סוף השיעור  

 השמות של הצירים בכל מודל!!   לדעת ממש טוב למבחן את על המודלים הקיימים. 

 8שיעור 

25.12.19 

 -הבדלים מאלרד לעומת המודל של אורית

  -בונה שני היבטיםמזהה בין האשמה לאחריות ואילו אצל אורית רגש אשמה לא שווה אחריות אלא  אלרד   .1

 יש רגש אשמה עם אחריות ורגש אשמה בלי אחריות. 

מחליט באופן דיכוטומי מי המאשים ומי המואשם ואצל אורית אפשר לעשות את המודל כל פעם  אלרד .2

בשושן   על שני הצדדים וככה יש הרבה אפשרויות. אצל אורית לא רלוונטי מי המאשים ומי המואשם

 . מגביל אותנו בעייתי,  -במודל של אלרד -צחור

 במבחן לא להתבלבל -יה לסימפטיהתיש הבדל בין אמפ  -לשים לב 

  איפה הוא נמצא.  -לפי שלושת המודלים  ואת סימבה  בסרט מלך האריות את סקארמפו  :  דוגמה לשאלה במבחן

במלך האריות בסוף רואים   בהתחלה באשמה עצמית ואחר כך עובד להאשמת זולת. -סימבה במודל של אורית

 .שאין אפשרות לגשר בין סקאר לסיבמה

 המודל של אורית ושל תומס וקילמן מתיישבים. 

  -יותפתהתעלמות. אורנטציית אמ  -תחרות. אורנטציית התעלמות - נוטה לוויתור. האשמת הזולת -האשמת עצמי

 פתרון בעיות. פשרה באמצע. 

 של וויתור, סביר להניח שבמודל אורנטציית  בסגנון: צד שנמצא לפי המודל של תומס וקילמן  דוגמה שאלה במבחן

 צד שנמצא בתחרות ימצא באשמת הזולת.  ." אצל אוריתאשמה עצמית"אשמה ימצא ב

 צפייה בפאץ' אמדס ביקור של החולה סרטן כבד סופני.

 

אומרת שהליך גישור טוב לא רק    הגישהעיקר על הגישה הטרספורמטיבית לגישור.  במדברים    -4הכנה לנושא  

ההבטחה של הגישור   . נותן להם כלים לראות אחרת את המציאות.משנה את הסיטואציה אלא גם את האנשים

  -של עצמך עד הסוף. הכרה םהאינטרסיאת  -העצמה .דרך שני מרכיבים: העצמה והכרה  לקונפליקטיםלגשת 

כלים לקונפליקטים נתינת תוך אישית, ב ין אישי וגם תראה את הזולת. יכול גם לתת לצדדים כלים להיות בב

 עתידיים.

 

 מראה במוח י נוירונ -לעברית שקשור לאמפטיה מתורגםמאמר 

  .מים יותר חכ  יםמראה איך האמפטיה עוזרת לנו להיות מנהלהמאמר    ייסוד ההכרה חייב להיות קשור לאמפטיה. 

הדבקה    כמנהל או כסמכות.   -משפרים ביצועי צוות של עובדיםיה. איך  תאיך להיות יותר בהרכה דרך הבנת האמפ 

 דומה לניורוני מראה.   -רגשית

 האמפתיה עובדת על הנוירונים. אפשר להבין שדרך הביטוי יותר חשובה ממה שאמרת.

 . 9לשמוע את החלק השני של שיעור 

 9שיעור 

1.1.2020 

 חייבים לדעת מי המאשים ומי המואשם!   -במודל של אלרד

לסיטואציה. אם רואים אחרי כמה גירושים שהאדם לא זז   םספציפיי אלא  , כל המודלים האלה אינם אישיותיים

  -מודל דינמיקת האשמה  -המודל של אורית לא אומר שזה אישיות, זה תלוי בסיטואציהבכלל אז אולי זה אישיותי.  



 

היא יכולה לשאול במבחן איפה הדמויות נמצאות מהסצנות   שיות שם אדם.זה משתנה. זה לא בא לקבע אי

 צריך לתת נימוק יפה. שראינו.

הוא לא חשב רק על עצמו, זה מאפשר   -החולה הסופניביל מול  פאץ'דרך אמפתיה. ניתוח של  -ייסוד ההכרה

חובה    למן בהשוואה למאמראם הולכים למודל של תומס וקי. win-winצריכים להגיע בגישור לפתרון של  הכרה.

... זה מתאים  blaingמהמאמר של  או איזה ציר יותר מתאים להעצמה.איזה ציר מתאים להכרה  4נושא 

אם תלמיד רוצה  -לכל אדם יש צרכים כמו נראות, שוויון, כבוד אז צורך בנראות -בתקשורת מקרבת להעצמה..

)לשמוע שוב את הדוגמאות למבחן שאורית  נראות אז צריך להעצים אותו כדי שידע להגיד שהוא צריך נראות.

  הוא נמצא באפס לאדם שנמצא בוויתור מאוד קשה להעצים את עצמו ולהגיע לתחרות כי (.10שיעור -נתנה

 מכוונות לעצמו. 

 . ותגיד לנו את התשובה להזכיר לה שתיתן את זה כשאלה במבחן -ופולגרמהי הצלחה בהכרה לפי בוש 

 

 תיאוריות גישור: הגישה הפרגמטית והגישה הטרנספורמטיבית  -4נושא 

 הפרגמטית והטרספורמטיבית -שתי גישות בסיסיות )תאוריות(

 . מה שלמדנו עד עכשיו.הקונקרטית מוליפותר את הבעיה  -פרגמטית

 לזכור את השמות!  -בוש ופולגר  . הבטחה חברתית.לשנות את האדם ולא רק לפתור את הבעיה  -טרספורמטית

לעומת  יאומר שצריך לפתור את הבעיה בלי לשנות את האדם. המודל הטרנספורמטיב המודל של תומס וקילמן

זאת אומר שצריך לשנות את האדם, לתת לו כלים להבא, לא מספיק רק לפתור את הסיטואציה. צריך שפעם  

 הבאה האדם ידע להגיב אחרת לאחר או לעמוד יותר על דעותיו ולהבין שהם חשובות. 

הם ממפים את זה והספרות גישור  לגישת הגישור )כתוב בסיכום שלה וצריך לדעת(מובא שיש כמה סיפורים 

אפשר לעשות   -כדבר חברתיגישור נכנס בחלק מהמקומות    חושפת סיפורים שונים של איך צמחה התנועה הזאת.

לפעמים    ונים ומנסים ליצור תרבות של גישור. נותנים לתלמידים את הכלים והיכולתקתיכאולי תוכניות של גישור  

   יכול לתת להם כלים לחיים.  -הבאות

חלק מדגישים את העובדה שגישור מפחית עומס מבתי משפט, ומספק צדק באיכות   :שביעות הרצון  -1סיפור 

 . פשוט מפחית עומס מבתי המשפט אז כולם מרוצים. גבוהה יותר במקרים פרטיים

אפשר .  ון בני אדם וקהילות בצורה הוגנת יותראחרים מדגישים את הגישור ככלי לארג  :הצדק החברתי  -2סיפור  

 קשור לזה.  neming, blaing, claingלהגיד ש

לצד החלש אין  . המפתיע מביניהם . אחרים רואים בו אמצעי לשליטה חברתית ודיכוי החלש :הדיכוי -3סיפור 

מראש חושב על מעט יותר  עורך דין שיסביר לו מה הזכויות שלו, הוא חושב שהוא יוצא מרוצה מגישור אבל הוא 

החזק לא ירצה ללכת לבית משפט כי הוא חושש שזה   כי הוא מרגיש נחות יותר, הוא מאוכלוסייה חלשה יותר.

הוא גם ככה בעמדת נחיתות,  ויפגע במוניטין שלו אז הוא יעדיף ללכת לגישור, הוא אומר לחלש בוא נלך לגישור 

יכול להגיד  בהכרחהחלש לא    .לדוגמה בהקלטה של השיעורלהקשיב .  מפחיד ללכת לבין משפט מול גוף חזק

לפי חלק מהחוקרים   יכול להיות כשאלה מטעה במבחן.  את הצרכים האמיתיים שלו אולי הוא אפילו לא יודע אותם.

מביאים את הסיפור   בוש ופולגר -אם היא תשאל על חיסרון במבחןיש לגישור גם חסרונות, כמשהו בעייתי. )

 ( הזה כדוגמה לחיסרון עפ"י חלק מהחוקרים

כדרך  (תנועת הגישור - ADR)רואים את התנועה  (כולל המחברים )חוקרים אחרים  :הטרנספורמציה - 4סיפור 

הכרה באחר וגם להעצמה. ואם האחר  למביא כל צד  .  לאפשר טרנספורמציה איכותית של אינטראקציות אנושיות

יצירת טרנספורמציה,   ים אז השני ירגיש את ההעצמה הזאת ואת ההרכה ויתן ממנה חזרה.ירגיש יותר מועצ

 משהו חברתי אחר. 

 : או שאלות בסגנון להיות במבחןות שיכול ותשאל

 הסיפורים של הגישורים לפי בוש ופולגר.  4מנו את   .1

 מהו סיפור שביעות הרצון. -לפי בוש ופולרג .2



 

שמביאים חוקרים  ופולגר  בוש    האפשריים של הליך הגישור: על פי זוג החוקריםציין את אחד החסרונות   .3

 אחרים שאומרים שהגישור יכול להיות כלי לדיכוי החלשים בחברה. 
 מהי הגדרה של גישור מוצלח על פי הגישה הטרספורמטיבית  .4

 

 לדעת אותו טוב  :השוואה בין הגישות גרף

 

 סיפור התנועה, גישה של__.   קונפליקט  תתוצאה של אורנטציי  פרגידמה  \תפיסת עולם    ערךצד שמאל:  

 )פרגמטית( ירת קונפליקטיםתגישת פ\טצייתנאור  תפיסת עולם אינדיבידואליסטית ערך של שביעות רצון 

  .סיפור שביעות הרצון, הגישה הפרגמטית 

שמתבססת על מערכות יחסים,  סותית התייחתפיסת עולם   )התפתחות ושינוי( טרנספורמציה יצירת ערך של

)לא באים רק לשנות את הסיטואציה  תטרנספורמטיביאורנטציה     , זיקה למערכות יחסיםלזולת תההתייחסויו

 , גישת הטרנספורמציה.הטרנספורמציסיפור התנועה  אלא באים לשנות את האנשים( 

תפיסת עולם התייחסותית שמתרכזת   -תפיסת העולם )פרדיגמה( שעובדת בבסיס הגישה הטרנספורמטיבית

 במערכות יחסים. 

 שביעון רצון של שני הצדדים מהפתרון הנוכחי. -תפיסת עולם שעובדת בבסיס הגישה הפרגמטית

ל שני רכיבים: העצמה  שינוי האדם על ידי התבססות ע ? תשובה: שאלה שיכולה להיות: איך משנים את האדם

 והכרה.

 

 על רכיבים:במאמר החובה של בוש ופולגר יש הסברים 

רים, מבולבלים, בחוסר בטחון ולכן הוא מרגישים פגיעים וללא עמה קורה בקונפליקט לצדדים: מעור -העצמה

יותר  מאורגניםשליטה. זה נכון לגבי כל אדם. הם מועצמים בגישור כאשר הם הופכים להיות ברורים יותר, 

   .שלא כמו בבית משפט  והחלטיים. כך הם מקנים לעצמם יותר בטחון בסיטואציה. בגישור יש מי שמקשיב לך גם

: צד נהייה מועצם כאשר: מגיע להבנה ברורה מה באמת חשוב לו ולמה זה  אנחנו מועצמים בגישוראיך נגיד ש

. מתחיל להיות מודע חשוב לו, מבין את המטרות והאינטרסים שלו וקולט שהם חשובים וראויים להתייחסות 

לך אתה מועצם.   )גישור, בין משפט( ברגע שאתה מודע לטווח האופציות שיש לטווח האופציות הקיימות עבורו

כשאר צד מקשיב, מארגן, מנתח   המגשר מיידע אותו על מגוון האפשרויות שיש לו, בפתרונות האפשריים שיש.

אדם   מקבל יותר שליטה.  דות בפניו, מודע למשאבים וליכולות שלו,מסוגיות וטיעונים, מעריך את האופציות העו

 . בוו עובר סוג של שינוי פנימי. אדם מועצם מודע לכך שיכיר

כשאתה מעצים מישהו אז שינינו אותו לאדם יותר מועצם. הוא עובר שינוי פנימי. והוא מקבל כלים לקונפליקטים 

 דיים.יעת



 

ככל שמרגישים יותר  העצמה היא חשובה מאוד. ככל שאדם יותר מועצם הוא פנוי רגשית לתת יותר לאחרים.

מאוימים אז פחות פתוחים לשמוע מישהו אחר עם דעות שונות משלך. ככל שאתה יותר מועצם אתה יותר קשוב  

 גם למערכות יחסים 

 לכישורים וליכולות שלו הוא נהיה יותר מועצם.  מודעכאשר צד נהיה 

של הזולת, ולראותם כחשובים  היכולת להכיר בנקודת המבט של האחר. היכולת לזהות את האינטרסים  -הכרה

במהלך להט של קונפליקט הצדדים מרגישים להוטים ומותקפים וכתוצאה מכך הם מגננתים,  .  תלהתייחסווראויים  

 . 10להשלים מהקלטה שיעור  חשדניים ועוד והם בגלל לא מסוגלים לראות את האחר.

קטיבה אתה נותן יותר הכרה כלפי ככל שפותחים יותר פרספ  הם מרחיבים את נקודת המבט שלהם כלפי האחר.

מישהו אחר. כאשר צד חווה הבנה שהיא מעבר לרכישת היכולת של להתמודד עם הסיטואציה מהצד של עצמו.  

יש לו יכולת לראות את האחר מתוך הערכה כנה של האחר. באמת רוצים לראות את הקושי ולא רק כאסטרטגיה  

הוא נתן הכרה לאחר הוא הציל את עצמו  שבסרט פאץ' כ) . של מה יצא לי מזה. האדם יוצא מהבועה של עצמו

פאץ' יצא מהכלא של הרצון להתאבד כי הוא התחיל לראות    .ומצא משמעות לחייו ויצא מבית החולים הפסיכיאטרי

  כולם חייבים לו אז הוא יותר אומללחושב שככל שאדם יותר סגור בעצמו ו)  (.אחרים וראה שהוא יכול לעזור להם

 .(כך בעצמך אתה יודע יותר להכיר תודה בנוסף כאשר אתה לא שקוע כל

 . אי אפשר להכריח צד אחד לתת הכרה בצד השני

האדם וויקטור פרנקל מציג גישה שונה של ערכים )  )הדחפים מניעים את האדם(    מת פרויד שמדבר על דחפיםלעו

  שואלת על זה כמעט תמיד במבחן.(.  ערכי  ,החלק הרוחניבעיקר  ערכים או ערכים שמושכים אותו.    ע"ימונע  

מציאת משמעות יכול לסבול כל סבל. אם אדם עובר כאב של לידה או כאב פיזי מאוד   ע"יהוא אמר שאדם בעצם  

ממש אומלל ולא יכול לשאת את זה אבל אם מבינים את פשר הכאב )יהיה ילד    הואלמה זה קורה    ןקשה ולא מבי

זה כאב   בסוף( אז יותר קל לשאת את זה. ברגע שיש מטרה לכאב )כמו חדר כושר( אז יותר קל לעבור אותו כי

. נתינת פשר לקושי. זה לא משנה את הסיטואציה אלא את נקודת פאץ' מצא משמעות לסבל שלועם משמעות. 

הוא לא שינה לאדם את הסיטואציה אלא   -דוגמה בספר שלו על אחד בטיפול שאשתו נפטרההמבט של האדם. 

 .לואת הראייה ש

לא להיות מכוון כלפי עצמך וד פחות או יותר זה פרנקל אומר שמה שיגרום לך להיות שמח פחות או יותר, לשר

אנשים קונים הנאה רגעית   , אושר ויכולות להתמודד בחיים.אתה חווה העצמה .אלא יותר מכוון כלפי הזולת

שואה.  זמן הלאנשים לשרוד את הקשיים ב   מהראיית הזולת גר  פרסומת לקניון(.  -כאושר )"כמה קל להיות מאושר"

ו להיות מסוגלים להתמודד או להיות שמחים זה לא כמה אתה אנחנו מרוכזים בעצמנו  הרבה פעמים מה גורם לנ

בהכרה לזולת   נותן יותר  שאתהאלא כמה אנחנו מרוכזים באחר, בנתינה. ככה ניתן לשרוד סיטואציה קשה. ככל  

 אתה גם חוויה העצמה, אושר ויכולות להתמודד עם סיטואציות בחיים. 

לשמוע שוב ול בתוך קונפליקט לתת הכרה לזולת אתה יכול לפתור את הקונפליקט )אם אתה מכוון זולת ואתה יכ

למערכות יחסים. אם מגשר אומר  םשני היסודות של העצמה והכרה קשורים זה בזה ורלוונטיי (.10את שיעור 

 לך תנסה להבין את הצד השני ואתה מצליח לצאת מהבועה שלך וכן להבין את האחר אתה מרווח כפול:

 קונפליקט אתה יכול לגשר ואתה מגיע לתוצאה של ווין ווין ומשמר את מערכת היחסים  תבסיטואציי .א
 אתה מרוויח רווח אישי, טרנספורמטיבי שמשנה אותך.  .ב

צד קולט שהוא מספיק בטוח להתמקד לא רק בעצמו אלא גם : כאשר ר להגיד על אדם שיש לו הכרהאיך אפש

)אורית אומרת: הכרה   בצד האחר. זה גם מראה על העצמה עצמי, היכולת לראות זולת לא על חשבון עצמך.

 ו. גם אתה אדם שצריך להכיר ב -וויתור קיצוני זה לא בריא ונכון . כלפי עצמי זאת גם ההעצמה(

 פתרון בעיות. -מקסימום הכרה ומקסימום העצמה  -במודל של תומס וקילמן

אי אפשר בו זמנית. או שאתה כרגע ככה או שאתה כרגע ככה.   -הוא אומר או הכרה או העצמה  -במודל של אלרד

 זה הפיצוץ. -הכרה ןלפגוע אין הכרה וגם לפוגע אי -הסיטואציה הכי קשה אצלו

יש לו הכרה לזולת. אדם בהתעלמות אולי יש לו העצמה   -לו רגש אשמה אמפתיאדם שיש  -במודל של אורית

אין לו העצמה   -אין הכרה ואולי יש לו העצמה. האשמת עצמי -גבוהה מאוד אבל אין לא הכרה. האשמת הזולת

 . לזולת )הוא לא היה מנסה לפצות את עצמו כי הוא אומלל אלא מנסה לתקן משהו מול הזולת( ולא הכרה



 

: שצד נותן לעצמו לראות את האחר באור חיובי יותר, כאשר מעבר ליכולת  מתי צד נותן הכרה -מאמרשוב ל

להבין את האחר הוא גם רוצה להבין את האחר, שאתה יכול להבין את הסיטואציה מנעליו של האחר, כאשר  

 .מנוצלים אישית(  עמוק, פחות מרגישים  ראדם קולט שמה שחשבת שזה ניצול שלך זה בסך הכל הקושי שלו )יות

 10שיעור 
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 קצת חזרה: 

 מה היו ההעמדות של פאץ' ורודי: 

 לא יורד מהמיטה בגלל הסנאים  -רודי

 שרודי יפסיק לקפוץ על המידה. -פאץ'

 מה היו האינטרסים של פאץ' ורודי: 

 הערכה והכרה.  -ללכת לשירותים. אינטרס עמוק יותר -אינטרס שטוח -רודי

 ליצור מערכת יחסים טובה.  -לישון. אינטרס עמוק יותר -שטוחאינטרס  -פאץ'

זה הבסיס. יש דברים שהיא מוסיפה בשיעור. החומר באנגלית היא עוברת על חלקו ויש  -הסיכום של אורית

 מהמבחן.  15%סיכומים שהיא לא עוברת עליו וגם לא מופיעה בסיכומים עד 

 ה. רוברט ווילידינדר ושושן צחור.פאץ' אדמס עד חצי שעה ראשונ -סרטים שצריך לדעת

   עצמה.ה:  נורית -10לשמוע שוב את ההתחלה של שיעור 

היא לא מוכנה שיזלזלו בה והוא ראוי להתייחסות זאת העצמה. ההבנה שאתה  וברגע שהיא מבינה שיש לה צורך  

 אדם וגם לך מגיע כתוב. שהיא מבינה את טווח האופציות שיש לה )בית משפט וכאלה(. 

 

 : היבטים רגשיים בקונפליקטים 5נושא 

 לקרוא את הסיכום של אורית. 

 בסיכום יש תרגום של תחילת המאמר.  במאמר חובה של ג'ונס ובודקר 

א יצריך להבין את הרגש. ה ,הרגשות זה לא רק חלק מהקונפליקט אלא זה גם חלק מהפתרון של הקונפליקט

בסיס לקונפליקט זה רגשות. )כדאי לשמוע שוב את רוצה להוכיח שקונפליקטים כלכך קשורים לרגשות שה

 : של אורית זה לקוח מהסיכום השיעור(

מתרחש כאשר   רוב הגדרות הקונפליקט טוענות שקונפליקט  -קונפליקט מוגדר מבחינה רגשית  -ג'ונס   .1

לטענתה אירועים מעוררים אלה  .אנשים מבחינים במטרות מנוגדות או התערבות בעניינו של הזולת

הפרעה או סתירות בין המטרות  הגורמים לקונפליקט הם, בהגדרתם, אירועים המעוררים רגש. 

  .ביותר כמעוררי רגש והשאיפות שלנו לבין המציאות הם הדברים המזוהים 

 .  (לחץ, כעס, פחד) אם רואים שלמישהו יש מטרה שונה משלי זה ייצר גם רגש

: המחברת טוענת כי העוצמה עשויה של עוצמה רגשיתמתמשכת ט כרוך ברמה קונפליק -ג'ונס  .2

להשתנות במהלך הקונפליקט, אך לא חשוב מה חוזקה, העוצמה הרגשית משפיעה על הבחירה של  

עוצמה עם הסלמה,   ,התנהגויות הקונפליקט. התיאורטיקנים של הקונפליקט משווים, לעתים קרובות

פן כללי. עם זאת, עוצמה רגשית גוברת אפשרי שתחווה ברגשות  הנתפסת כדיספונקציונלית, באו

המחברת טוענת, כי לא מתקיימים   ,. לכן(למשל, כעס)וגם ברגשות שליליים (למשל, אושר)חיוביים 

יחסים ליניאריים בין עוצמה רגשית להסלמה או פתרון של קונפליקט. היחסים הם הרבה יותר מורכבים.  

עוצמת הרגש פעמים רבות היא אינדיקציה למידת חשיבות היחסים בין הצדדים,  כמו כן    –הערה אורית  )

לשים לב שהעוצמה היא   (.ולכן ראוי להיעזר באותה עוצמה רגשית כדי לכוון את הצדדים לכיוון בונה

כמה שרואים יותר רגש עוצמתי זה   מתמשכת, לא להתבלבל במבחן! לא רמה רגעית אלא מתמשכת. 

עצם הצרה מראה   רואים את החושך בתור נקודת אור. חשיבות מערכת היחסים.  לרוב דווקא מראה על 



 

. לפעמים נקודות משבר עם מקפצה )הספורטאית עצם הקושי מראה לנו על רמת החשיבות  -לנו צוהר

   שעברה תאונה קשה(.

ביסודה   ג'ונס טוענת כי התנסות רגשית היא :רגש מהווה מסגרת מוסרית של קונפליקט - ג'ונס  .3

סולם הערכים   רית ערכים משפיעים על האופן שבו אדם חווה את הרגשות, והרגשות מגלים אתמוס

דן ביחס Murnighan & Pilluta( 1996 ,)). בהקשר זה ניתן גם לציין את מאמרם של  -הערת אורית  ){ .שלו

. כלומר  )במשא ומתן למשל(  בין תחושת אי צדק, כעס ותיעוב ובין דחייה של הצעות שיש בהן אולטימטום

כאשר היא נתפסת כלא צודקת,    הרגשות בהקשר של הצבת אולטימטום פועלות כמסנן ערכי של ההצעה

עולה אם כן כי יש חשיבות שמגשר יכיר  .ק דוחים את ההצעהדהרגש ותחושת אי הצ .ולכן גם נדחית

 .את הממד הרגשי בקונפליקט, ואת השלכתו על בחירותיהם של הצדדים

. המחברת טוענת כי רגש וזהות  משקף סוגיות של זהות המשפיעות על הקונפליקטרגש  -ג'ונס  .4

קשורים ביניהם באופן שאינו ניתן להתרה. כדי שרגש יתחולל, חייב להיות "עצמי". כדי שרגש יתחולל 

חייב להתקיים "אגו", מפני שרגש נובע מתפישה שמשהו אישי וחשוב נמצא במצב של סיכון. תקשורת  

קבוצתי קשורה קשר הדוק לסוגיה של זהות. כאשר איומים על תחושת  -אישי ובין-ליקט ביןרגשית בקונפ

העצמי הופכים לסוגיה מרכזית בקונפליקט, הפוטנציאל לתהליכי קונפליקט -הזהות או על תפישת

בפוליטיקה  כלל שאתה מרגיש שאתה יותר בסיכון הרגש הרבה יותר עוצמתי. דוגמאות:    .הרסניים גובר

כל אחד מרגיש שמאיימים   ובר על זהות מגדרית, אתנית, תפיסות עולם הרוחות מתלהטות.ככל שמד

 על הזהות הכי חשובה שלו. 

לטענתה  .רגשות מושפעים ומשפיעים על שני יסודות רגש משפיע ומושפע ממערכות יחסים: -ג'ונס  .5

מערכות היחסים   רגש הוא חשוב לאופן שבו אנו מפרשים של מערכות יחסים: כוח וסטטוס חברתי את

ניתן לחשוב על  (.א.ר –כלומר בדיעבד )שלנו, הן לגבי הפירוש ה"רגעי" והן לפירוש הרטרוספקטיבי 

, המותירות משקעים רגשיים  (המוגדרות רגשית) פרק\קונפליקט במערכת יחסים כסדרה של אפיזודות

הרגשות שלנו  .יקטהמקדמים ומשפיעים על ההגדרה של מערכת יחסים, ויש בהם כדי לגרום לקונפל

משפיעים ומושפעים ממערכות יחסים. אם היא טובה אז יש רגש כזה, אם היא פתאום לא טובה אז יש  

סיינפלד הפרק רגש כזה. גם לפי הרגש אתה מפרש את מערכות היחסים )טובה או לא טובה למשל(. 

 מומלץ לראות. -על הסופ נאצי

 

 סים קשורים לרגשות ולכן אי אפשר להתעלם מהרגשות. ג'ונסון אומרת שתמיד קונפליקטים ומערכות יח

 של רגשות ואיך לטפל בהם.  םספציפיילנו כלים  נתנות

  משפיעות ומושפעות מכמה מימדים: הדבקה רגשית, הצפה רגשית, ייחוס וייחוס עוין. -ספירלות רגשיות

במערכת יחסים כאשר הקונפליקט מסלים מה שקורה זה שהאדם מוצף רגשית ואז הוא תוקף, הוא במקום של  

כעס אז מי שמולו נבדק רגשית )ואולי גם הוא מוצף רגשית( ועונה חזרה והוא שוב נבדק רגשית ויוצא על השני  

 וזאת ספירלה שלא נגמרת ורק מתחזקת. שוב מודבק רגשי וככה הלאה   והשני

בוקר ולשבת בכיף ביחד,  ארוחת זוג יושב בבוקר לאכול -ספירלה( ל6מה מהמאמר של הנדריקס )נושא דוג

וף, היא מרגישה מותקפת  רהטוסט ש  שתולאאחרי רבע שעה יש שם בלאגן. הם יושבים לאכול בוקר, הגבר אומר  

דע להבחין בין תקיפה  בגלל המוח העתיק שלה שלא יודע להבחין בין אימרה לבין תקיפה אמיתית )הוא לא יו

 מילולית לתקיפה פיזית( והיא מגיבה אתה שפכת את הקטשופ, הוא עונה לה ואת השמנת וכן האלה.  

איך זה קורה? מכיוון שיש לנו שתי מערכות במוח: ההישרדות, העתיק והמוח החדש, המתקדם. אם אתה מאוד 

עונה  אז אתה לא במודעות אתה מרגיש מותקף ומיד תוקף אבל אם אתה מודע וחושב רגע עם המוח החדש 

את הבעיה אבל רובנו    זה פותר  .צודק הטוסט שרוף, אז גם הוא נרגע )הוא לא בהכרח בה לתקוף אותה(  -אחרת

אם מלמדים את המוח  מחמיר את מצבנו.  הוא רק מגיבים מתוך המוח העתיק מבלי להבין שבמקום להגן עלינו 

אם היא לא נעצרת   -נוצרת ספירלה  העתיק לא להגיב במגננה שעלולה רק לפגוע בנו זה יכול להיות פתרון.

 עצר.  ינוקאאוט של אחד הצדדים היא לא תעל ידי אדם חיצוני שיכול לעזור לנו או על ידי 

הספירלות השליליות הם כמו טורנדו, הצדדים כל כך אומללים שהם לא הכרח רצו להגיע לזה. אלו מנגנונים  

 רגשיים שמופעלים בלי מודעות שלנו. אם נהיה מודעים נוכל לא להיכנס לספירלות שליליות.

 



 

 זאת נטייה טבעית )זה המוח העתיק(.   .צד אחד נדבק מהצד האחר ברגשותיו  -הדבקה רגשית

התנוחה והתנועות  ,(vocalization)  נטייה לחקות ולסנכרן אוטומטית את הבעת הפנים, הביטוי הקולי": הגדרה

  "עם אלו של אדם אחר וכתוצאה מכך ליצור מפגש רגשי

הדבר רק הידבקות ברגשות שלילים. )מתקשר   ואות -אדם נדבק ברגשות החיוביים, שליליים -רגשות חיוביים

   מראה(. ילמאמר של הניורוני

 זה פורקן אנרגיה.  אחד על אחר הרבה פעמים צעקה של מישהו

 

האדם מרגיש כי הוא "מוצף"   מצב בו עוצמת הרגשות השליליים גואה, עד כי   -emotional flooding  הצפה רגשית 

ף רגשית הוא מגיב באופן שיש בו להסלים את תחושתו, ותחושת  וקשה לו להגיב בצורה שקולה. כאשר אדם מוצ

. המערך הלימבית במוח פועלת ואי אפשר  )מהסיכום של אורית(  .האחר. גם יחוס עוין יכול להביא להצפה רגשית

)במצבים של הרגשת איום אבל המוח העתיק לא יודע  מגיבים בפייט או פלייט או פריז להגיב בצורה שקולה

 מילת התקפה לאיום עם סכין(.להפריד בין 

המלצה לחיים: לכל אחד יש איתותים בגוף שהוא מוצף רגשי ועוד שנייה הוא מתפרץ. לנסות להיות מודעים האם  

 אני חווה משהו שמעיד לי שאני עוד רגע שם. 

 של אורית.  2לקרוא את הסיכום חלק  

עד שהוא יכול לחזור    ותדק  20  \יממה \שלוש דקות\שיכולה להיות במבחן: לוקח לפחות שעתייםאמריקאית  שאלה  

 .לתפקוד

המודעות עצמה לזה שאני מוצף רגשית זה חשוב וגם ההבנה שצריך עזרה חיצונית כדי לצאת מזה. קשה נורא 

 לצאת מתוך הבור כשנמצאים בו. 

 קריטי.  :ותהצפה רגשית יכולה לנבוע מסיבות חיצונית או פנימי 

ואז זה מאיים   ביזויהרבה פעמים קשור לביקורת או   .או התנהגות של אדם אחר  איום חיצוני -סיבות חיצוניות

יש להם יכולת גדולה להביא  על הזהות שלך. הביקורת, במיוחד אם היא עוקצנית אתה קורע לשני את הצורה.

 . אדם להצפה רגשית

תסריטים פנימיים  .חרדה או מחשבות שליליות שמציפים את האדםתסריטים פנימיים של  -סיבות פנימיות

בחתונה   - : ניצול שואהתפנימיהצפה דוגמאות ל .שליליים אלה עלולים לגרום להצפה ממש כמו גורמים חיצוניים

 -תסריט פנימי. אדם נמצא כלוא בבית סוהר  -של נכדתו נזכר במחנה ריכוז בסיטואציה קשה ומתחיל לבכות מעצב

 יוכל להיזכר בזיכרון יפה מהעבר אז הוא יהיה מוצף רגשית חיובית.  אם הוא 

 

 : פרשנות שהצד נותן להתנהגות של האחר. ייחוס יכול להיות חיובי או שליליattribution ייחוס

ומייחס לו כוונות   ,צד בקונפליקט מפרש את הצד האחר כתוקפנירק שלילי.  - hostile attribution עויןייחוס 

הן כאדם פרטי והן ברמה  )רוצה לתחמן אותי, בא להעליב אותי, להפיל אותי עסקית( ומחשבות שליליות

בדרך כלל מייחס לשני את הכוונות השליליות שלך.  .". הדבר קשור למנגנון הפסיכולוגי של "השלכההעסקית

לא מאמינים שיש להם    . רוב האנשים חושבים שהם מלאך והם אתה לא קולט שיש לך מחשבות שליליות  -הבעיה

  ולכן משליכים אותם על הזולת.  הםלא מסוגלים לקבל את התוכנות השליליות של כוונות עוינות כלפי אחרים. 

 הייחוס גם קשור לנוירוני מראה וגם להדבקה רגשית. 

תהליך ההשלכה    בצורתו הבוגרתתהליך בו מה שבפנים מובן באופן מוטעה כבא מבחוץ.    -  projection  השלכה

מכיוון שאף אדם אינו יכול  .( יכולה להיות שאלה אמריקאית כהשלמה או דומה לה) הווה את הבסיס לאמפתיהמ

להיכנס למוחו של אחר, אנו חייבים להשתמש ביכולת להשליך את החוויה שלנו כדי להבין את עולמו הסובייקטיבי 

 .של האחר 

 להיגמל הרבה יותר טוב ממי שלא עבר את זה לעולם. אנשים עזור לזאת הסיבה שמי שיצא מסמים יכול ל



 

. זה מתרחש כאשר הגישה  חוסר הבנה מסוכנת ונזק ביחסים בינאישייםבצורתו הבעייתית, יוצר תהליך ההשלכה  

המושלכת מעוותת באופן רציני את האובייקט שעליו היא מושלכת, או כאשר מה שמושלך הוא מאוד לא רצוי 

)זה מה   אתה משליך עליהם את הסרטים שלך -אנשים הם דפים ריקים .צמיובמבטא חלקים שליליים בע

 .שהנדריקס אומר על זוגות(

אם מישהו הוא מאוד   אם מישהי כל הזמן חושבת שאחרות מקנאות בה זה כנראה אומר שהיא קנאית בעצמה. 

ל לעבוד על מישהו, תמים הוא לא יאמין שמישהו עובד עליו כי הוא בכלל לא יכול לחשוב על זה שמישהו שיכו

 אבל אם מישהו על הזמן עובד על אחרים הוא כל הזמן יחשוב שעובדים עליו.

 . הוא משליך את הסרט שלו על כל העולם -הזה שיש לו ייחוס עוין מציף את עצמו רגשית

 לראות בסיכום של אורית. :הדדית וייחוס עוין השפעהיש יחס של 

אשר מסלימים את  'השפעה הדדית ו"מחזוריות" בין 'הצפה רגשית' ו'ייחוס עויןהמחברות טוענות כי יש יחס של 

 .הספירלה הרגשית

 אדם שמייחס אישיות שלילית לכולם הוא כנראה עם אישיות תוקפנית. 

 11שיעור  

22.1.2020 

אם    מאשים.הטיית המואשם. מה הוא מייחס כלפי מי שהוא   -אצל אלרד X-ציר ה -ייחוס -דוגמה לשאלה במבחן

. האם הוא איחור בגלל פקקים או כי לא  תלוי בייחוס של המאשים כלפי המואשםמתפתח קונפליקט או לא 

   אכפת לו להגיע בזמן. 

במודל של אלרד קל יותר לא לכעוס כאשר אתה מייחס למישהו   לא לערבב. -אנחנו נוטים לערבב בין סרטים

 למעשיו. סיבה חיצונית ולא פנימית 

 כאשר היחסים מתחילים להיות מחייבים  -מתי מאבקי הכוח מתחילים לפי הנדריקסדוגמה לשאלה:  

 

 היבטים שונים בקונפליקטים בין אישיים -6נושא 

 רויל הנדריקס. פסיכולוג ויועץ זוגי.אמייד השיטה ה -נעסוק השיטת האימגו

 .הקונפליקטיים שעומדים מאחורי מבינים את הצרכים האמיתכש מה קורה במערכות יחסים ואיך אפשר לטפל

 בנות האלה רלוונטיות בעייני אורית לכל מערכות יחסים קרובות ולא רק בין בני זוג.והת

 .פלו בך בילדותישט דומיננטיתדמיון לאופי של דמויות  -ן זוגאיך אתה בוחר ב

של  )דגש על השליליות(  תוהשליליודימוי שיש לך במוח שהוא אינטגרל של כל התכונות החיוביות  -אימגו

. זה לא מודע. אתה חושב שאתה נמשך בגלל מראה או משהו כזה  המטפלות בילדות  ת הדמויות הדומיננטיו

בוחר בבן   אבל זה בעצם משהו אחר משך אותך. המטרה של כל אחד היא לרפא את פצעי ילדותו וכאשר הוא

זוג עם תוכנות דומות או זהות לאימגו שלו הוא בעצם משחזר את זירת המאבק המקורית שהייתה לו בתור ילד 

 קטן והפעם כדי להירפא.

מאוד טובת לב אבל הוא תפס אותה מאוד שתלטנית. אם למשל היא   אמאהייתה לו שדוגמא: ילד מאוד רגיש 

. היא הייתה למשל הדמות  יתוסבלנ הן דיבור מסוים, טוב לב, אדיבעם עיניים כחולות, בושם מסוים, טו גובהה

המטפלת העיקרית. הילד הזה כשהוא היה קטן הוא חווה חוויות של השתלטות על האני שלו. הפצע הכי גדול 

שהוא סוחב איתו מהילדות: אולי אני נדחק הצידה, אני לא קיים וכאלה. באופן לא מודע המוח העתיק, כשהוא  

לא יראו לו מושכות במיוחד אבל  שלו תכונות הדומות לדימוי האימגו  ן שאין לה אלות זוג פוטנציאליות, פוגש בנו

אלו שמאוד דומות לדימוי הוא ימצא אותם מאוד מושכות. הוא יגיד שהוא מצא אותה יפה וחיננית כי הוא לא  

נה של נישואים הוא יגיד לה דיי מודע. הוא יגיד שהוא אוהב את העובדה שהיא "בוסית", אסרטיבית אבל אחרי ש

 להשלים  .כי היא לא השתנתה ממנה   כבר ישתלטנית אחת. והיא לא תבין מה הוא רוצה



 

מערכת  שהתכונה שהכי נמשכת עלייך בשלב ההתאהבות הרומנטית היא התכונה שהכי תאיים עלייך כ

 היחסים תהפוך לקבועה. 

 שאורית נתנה. לשמוע שוב את ההקלטה של השיעור לדוגמאות 

לבין המוח החדש נוצרת אי הבנה לבין    (שרוצה לתקן את הפצעים)פער בין המנגנון של המוח העתיק  יש  מכיוון ש

 . הבאינטראקצימה שקורה לי 

 דימוי האימגו שלך.  \המטפל הדומיננטי\י הסרט האישי שלך עם ההורים שלךנלהפריד בין בן הזוג לפ

והוא רק   ותבמודע כדי לשקף לי את הפצעים שלי שכואבים לי מהילד בחרתי באדם שמולי לאאם אני מבין ש

ברגע שזה קורה   להפריד בין הרגש לבין מה הוא כרגע אמר לי. לדעת . צריךשמשקף את הפצעים האלה מראה

 להשלים זה טיפול פנימי שהוא צריך לעבור עם עצמו. אז אפשר להיות במערכת יחסים טובה. 

 . 68עמ'  מנתנה בכיתה דוגמה  

 להשליםהמנגנון הזה מערבב בין המודע ללא מודע 

 אימגו.  -46עמ' 

ילדים קטנים   .מילים כוללניות. מעיד על מצב של נסיגה. מישהו אומר "אתה תמיד" זה נסיגתי  -תמיד או אף פעם

 הם חושבים שמה שקורה עכשיו יקרה תמיד.  מתקשים להבחין בין עבר והווה.

אם יש מודעות לצרכים האישים העמוקים הלא פתורים אז יכול להיות שייעשה מאמץ   -מודעות -קולנוע בבית

 קטן כדי להרגיע את האחר זה הוציא את כל הבלאגן.

כות יחסים  רנותן עוד כלים להתחיל להבין מה קורה במע עצם המודעות מאפשרת לא להיכנס לסרט מול השני.

למה אני כל הזמן מגיב  אם אנחנו מודעים אז אנחנו עוצרים ומגיבים אחרת. קרובים. צפופות. זוגיות ועם אנשים

כדי להתגבר על הפחד הזה ולהבין שאתה מבוגר ולא בן   ככה מול אנשים שונים ומתחילים לחשוב על טיפול

 . שנתיים
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