
 

 

 גלית סנה לוריהומגשרת ד "ראיון עם עו -גישור

 

 כרון יעקבז" הגפן"עיתון 

 

. כסוכים ומחלוקותיישוב סכלי יעיל ומאוד פופולרי לכאחרונות בשנים ה הוכיח עצמוהגישור 

כדי להתגבר על בעיות , להשקפת עולם זו ופונים ל יום יותר ויותר אנשים נחשפיםנדמה כי בכ

לוריה מזכרון יעקב למדה את השיטה  ד גלית סנה"עו. ולהתקדם אל עבר עתיד טוב יותר

הכשירה דור שלם של  ,במשך כמה שנים ,ומאז, היתה מראשני המגשרים בארץ, ב"בארה

המרכז הישראלי להכשרת מגשרים  –הסכמות בגישור את  ואף הקימה, מגשרים ישראלים

כדי לשמוע מהו , פגשנו אותה לשיחה. מרכז הגישור הקהילתי בזכרון יעקבאשר מסייע ל

 ...יםכבקרב המסוכס תלכה פופולרי, והשקפת עולם זהיא הפכה וכיצד , גישור

 

 

 ?מהו גישור... בואי נתחיל מהתחלה: גפן-

הרעיון הוא שבאמצעות . גישור זו תפיסת עולם שהיא מתנה לחיים": לוריה-ד גלית סנה"עו

יישב מחלוקות ניתן ל ,ופיתרון משותף של בעיות, הבנת צרכים, יצירתיות, תקשורת נכונה

 .לשני הצדדים הגיע לפתרונות שמתאימיםול

לא כל פתרון הוא כזה בו צד אחד מנצח חוששים להפסיד או לוותר אך בעת מחלוקת אנשים 

כלומר ששני הצדדים  ,win/win situation  -תמיד ל בגישור שואפים, והצד האחר מפסיד

השאיפה היא הדבר לא תמיד אפשרי אך . האחד על חשבון השני ולא בהכרח, יצאו נשכרים

 .שני הצדדים יוכלו לחיות איתו טובן שגיע לפתרולה

, שנינו יחד נגד הבעיה , במקום אני נגדך. משתנה הדינמיקה של הסכסוך, במהלך הגישור

זו דרך מאוד איכותית לפתור . ..דבר זה מסייע  לצדדים לחשוב ביחד על פתרונות לבעיה

 ".ארץ ובעולםרבות בויש לה הצלחות , בעיות

 

 ?רגשי ולהתמקד בבעיה מוגדרת בלבד/בצד את העניין האישיסים לשים כלומר מנ: גפן-

דוגמא אסביר ב. השינוי בהתיחסות למחלוקת הוא תהליכי אך, על פניו זה נשמע כך"

, אופיו של הגבר היה מאוד החלטי. אלי זוג שהחליט להתגרש הגיע: שתמחיש זאת טוב יותר

נינת לשקול כל דבר ונוטה מעו .בעלת דפוס קבלת החלטות שונה אשתוואילו , אבכל נוש

 .ההחלטתיות של בעלה התקבלה אצלה כתוקפנות וכאיום, להתמהמה בקבלת החלטות

לפיכך ו קשיים ולהערים עלי מעבר הזמן בתגובתה כנסיון חוזר ונשנה שלהפירש את הבעל 



בני הזוג היה  ..דבר שגרם לו להיות תקיף יותר כלפיה אין סיכוי להגיע עימה להסכםסבר כי 

בגישור עצמו משקפים לצדדים את הדינמיקה המונעת מהם להתקדם ולהגיע  ..סף פיצוץ על

בפועל שני הצדדים רצו להגיע להסכמות אך פרשו את הצד השני כמעודד , להסכמות

את ובגישור מסייעים להם לראות מבעד לכעס ולרגשות את מטרותיהם המשותפות . מלחמה

ני והלגיטימיות שבראיית עולמו ודרך ההתמודדות להבין את הצד השמסייעים להם , צרכיהם

לפתח פתרונות המתאימים לשניהם ולילדיהם ולהסיר את המכשלות ם להם ישלו וכן מסייע

 . העומדות בדרכם להסכם

 

לא מתחיל לחפור  המטפל גישות בהןהן שתי , פסיכולוגיה התנהגותית וקוגניטיבית: גפן-

, בו הוא נמצא באו מה גרם לו להגיע למצ, חרהביא את המטופל לעניין כזה או אשמה ב

 ...נשמע כי זה דומה. אלא מתמקד ישירות בפתרון הבעיה

אך כדי לסייע לצדדים , פתרון הבעיה סיוע בגישור הוא תהליך קצר מועד וממוקד ל" 

 ".כדי להבין את הבעיה לעומקה לחפורלהתקדם יש לעיתים צורך 

 

 ...אם כך ישנו אלמנט של טיפול: גפן-

בגישור . בגישור אנו לא מתיימרים לעשות טיפול. אין אלמנט של טיפול אלא כלים טיפוליים"

, ילדיםה, רכושהחלוקת לגבי , ישנו צורך לערוך בירור לגבי העתיד ,לגירושין לדוגמא

אנו מנסים לברר כיצד , נקודת המוצא והמטרה שונה מאשר אצל הפסיכולוג .'וכד ,כלכלהה

, ו לתפקד כראוישיכול בתים, ולהפוך אותו לשני בתים שטוב לחיות בהם ניתן לקחת בית אחד

 ".שיישום הפתרון אפשרי ומתאים להםירגישו וכן ילדיהם וששני הצדדים , עם יכולותבתים 

 

 ?כמה זמן נמשך גישור: גפן-

ובמידת הבשלות של הצדדים  ,בין הצדדים קף הסכסוךיתלוי בה משך זמן גישור עסקי"

פגישה אחת או שתיים ים להימשך שויגישורים של תביעות כספיות ע. ן אמיתילהגיע לפתרו

למשל , באופן טבעי יימשכו זמן רב יותר, יותרמקרים מורכבים . בלבדשלוש שעות של 

קפים יה, פירוק של שותפויות ארוכות טווח, יחסים עסקיים ממושכים גישורים בהם מעורבים

 .להימשך גם כמה חודשיםלים יכו', כספיים גדולים של תשלומים וכד

יש . מפגשים בממוצע 7-ל 3-תהליך שיכול להימשך ביןמדובר ב ,בגישור גרושין לעומת זאת

, הכל תלוי במורכבות המטענים הרגשיים של הצדדים, יותרזמן רב יכולים לקחת שהליכים 

 ".לסיים את הפרשה ולהתקדם הלאהשל הצדדים ובשלותם רצונם  ,בעיותיהם

 

 ?מגיע לגישור מי: גפן-

באמצעות משא  מכובדתו מהירה, בצורה יעילהסכסוך או מחלוקת אנשים שמעוניינים לסיים "

מדובר . ב מחלוקותולגישור גרושין יגיעו זוגות המאמינים בהדברות כדרך לייש .ומתן מונחה



ומאפשרת  ,מסגרת המבינה רגשות, באנשים המעוניינים במסגרת אינטימית ולא חושפנית

 ".יח ענייני בצורה מכובדתקיום ש

 

 ?איך אנשים מגיעים לגישור: גפן-

לרוב בתי משפט של ענייני , ישנם גישורים שמופנים על ידי בתי המשפט. !בעיקר מפה לאוזן"

במקביל . כמו גם בתי דין לעבודה, המחוזי והעליון, ואף בתי משפט השלום, משפחה

 ".ישור הקהילתי בזכרון יעקבמרכז לגמפנה מקרים של מחלוקות בקהילה להמשטרה 

 

 ?כיצד התחלת את דרכך בעולם הגישור: גפן-

. בפועל אך לא היה גישור, גישור במדינת ישראלבנושא  תקנות הוספו סעיפי חוק ו 2991-ב"

כי  ,ויעסוק בזה אך לא היה מי שיגשר, ל"מחו התקנות יובאהרעיון מאחורי במילים אחרות 

, ךשבעת סכסו ן אישי תמיד היה נראה הגיונילי באופ. לא היו כאן מגשרים מקצועיים

זו תפיסתי . ולא קרבות קשים בבתי המשפט ומחוצה לו, הידברות היא הדרך לפתרון יעיל

שם למדתי את נושא הגישור  -ב"לשיקגו שבארה, בעלי ואני, נסועהחלטנו ל. החברתית

 .למדתי גישור משפחתי ועסקי. ר בשיקגותי במרכזי הגישויבמשך שנה למדתי והתנס. העסקי

הצטרפתי לקבוצה שסוזן הקימה , סוזן זיידל' והכרתי את שותפתי דרארצה חזרתי  2991-ב

גופים במשך תקופה ארוכה העברנו הרצאות בנושאי גישור ל". הישראלי לגישורהמרכז "

הפניה של ו קדמנ. ארץמגשרים ברחבי הלימדנו את התחום והכשרנו , שופטיםשונים ול

לאפשר קידום של כדי זאת  -בשיתוף עם בתי המשפט  בוגרי הקורסים שלנוללגישור ים תיק

בתי המשפט כאשר , זמן קצר לאחר מכן. שבתי המשפט ייראו שזה עובדהתחום וכן 

בנוסף הייתי חלק מועדת הגישור . לגישור תיקים נוספים הם התחילו להעביר, השתכנעו

של  צפוןחיפה והר ועדת הגישור במחוז "שתי כיוולימים שימ, כת עורכי הדיןלששהוקמה ב

, העברנו עשרות קורסים בגישור לעורכי דין, קידמנו את הנושא בכל הארץ. לשכת עורכי הדין

עד מהרה .עבדנו רבות עם קבוצים ועם איגוד התעשיה הקבוצית .ועוד, שמאים, פסיכולוגים

מתייחסים ללימוד עקרונות הגישור  אנו. השקפת עולם זו למודהזמינו אותנו כדי לרבים גופים 

אשר מטבע , כלימוד כלי ניהולי ממדרגה ראשונה המתאים לכל אדם העובד בסביבה אנושית

 ".הדברים קיימים בה מחלוקות

 

 ?תמיד קיים פתרון בסופו של דבר: גפן-

ישנם כמובן אותם מקרים בהם אנשים לא מצליחים להגיע . ברוב המקרים מגיעים להסכם"

לא לפסוק ולא להחליט החלטות  י להדגיש כי מיומנותו של המגשר היאחשוב ל .סכמותהל

תהליך שבסופו יקבלו הצדדים החלטות שטובות  עביר אותםאלא לה, צדדיםבעבור ה

 ". המילה האחרונה  היא בידי הצדדים, לשניהם

 



 ?מי יכול להיות מגשר: גפן-

תקנות המגדירות ורמלית של התשובה הפראשית יש את ה. יש שתי תשובות לשאלה הזאת"

קורס גישור  מעבר שלהדרישה היא ל: לקבל תיקים לגישור מבתי המשפט במדויק מי יכול

תואר ראשון במוסד מוכר , כלשהי עבודהבשנות ניסיון חמש , אקדמיות שעות 06-מוכר בן

 .והעדר עבר פלילי

או לחילופין , ו פסיכולוגיהתואר שני במקצוע ייעוצי כמ -לגישור גירושין ישנן דרישות נוספות

 ".עם ניסיון כעורך דין, תואר במשפטים

 . זה לגבי התקנות

בעל יכולת , אדםאוהב להיות צריך הוא . אישיותו של המגשרמדובר ב: לגבי התשובה השניה

, בעל קישורים תקשורתיים טובים, רגשית לצורך עבודה עם אנשים במצבי כעס ומתח הכלה

-יות ביןונומיומאסרטיביות לקידום ההליך  ,יכולות חשיבה לוגיות, יותמאופטי, סבלנות אין קץ

 ".מאוד אישיות גבוהות

 

 ?הצדדים בגישור כל כמה זמן נפגשים: גפן-

 מדובר בפגישות שבועיות של שעתייםלרוב בגישור גרושין . בגישור עסקי פרטתי קודם"

הגישור אני אף נפגשת  אך במהלך, הפגישה מתקיימת עם שני הצדדים באותו חדר. למפגש

 .עם כל צד בנפרד

לפעמים , לפעמים עוצרים כדי לחשוב, בעיה-בעיה, נושא לעומק-בפגישות לומדים נושא

 ".מאוד דינאמי ו תהליךזה. 'וכד ,כדי לגבש תוכניתעוצרים 

 

בידיעה כי צריך לפרק של אחרים לסכסוכים כל יום איזה מין מקצוע זה להיכנס : גפן-

 ?אותם

החלטות הכי טובות את העניין הוא להביא את הצדדים לקבל , זה לא אני גישורבהנושא 

 ".בשבילם

 

 ?ממה את הכי נהנית בעבודה שלך: גפן-

מהאנושיות ומההצלחות לסייע לאנשים לצאת ממצבי מצוקה , מההבנה, מהקשר האישי"

 ."באמצעות ההליך קשים

 

 ?יש בזה הרבה סיפוק: גפן-

 !".ועוד איך"

 

 ?מגשרים ישנם בארץ כיום כמה: גפן-



ויש גם כאלו , אך יחסית מעט מאו עובדים בזה, מדובר באלפי מגשרים שעברו קורסים"

 ".שעושים זאת כעסוק צדדי

 

 ...לפעמיםקשים מאוד ים קרוודאי במ גרת עבודתך את נתקלתסבמ: גפן-

ים לפעמ. במקרים קשים יש מטענים קשים וקשירת רגשות עזים סביב הבעיה. בוודאי"

אנשים שנמצאים במצבים לא טובים , נתקלים באנשים אשר להם קשיים גם בתחומים אחרים

 . מכל הבחינות ,בחייהם

 ".זה כמובן מקשה על התהליך

 

 ...דוגמא לגישור שעשיתשתפי אותנו ב: גפן-

לשדרג  הבעלים של תחנת הדלק רצה. שבה היה מזנון ישן ,בארץ היתה תחנת דלק כלשהי"

 ה מפורסמתקפבתי רשת יצר קשר עם , לצורך כך. להגדיל את קהל הלקוחות כדי את המקום

 כמעט סגרו הצדדים ,פעם אחר פעם, זמן רבך משב. להקמת בית קפה בתחנת הדלק שלו

כי בעלי , כולההתפוצצה העסקה  החתימהערב , עד שלבסוףלהשכרת המזנון חוזה  ביניהם

ונותר בלי , כבר פינה את המזנון הישןבשלב זה בעל התחנה . עליה הרשת החליטו לוותר

 . תחנתומזנון כלל ב

הם ... שקל הוא לא ישלם ולורשת הקפה כי בעלי אך נאמר לו על ידי  ,ביקש פיצוי הוא כמובן

לקוח של בגישור הם הגיעו להסכם כי כל . נכנסו לתביעות בבתי המשפט ונשלחו לגישור

כך גם . חינם בסניפי הרשת עוגהלו קפהשיתדלק מעל סכום מסוים יקבל שובר לתחנת הדלק 

במילים אחרות שני  .חשפו לרשת הקפהיוגם יותר אנשים , או לתדלק בתחנהובייותר אנשים 

שני  לתועלת ,ביחד ,הם הפכו את הבעיהלמעשה . ונשכרים הצדדים הרגישו שיצאו מורווחים

המשיכו אותי כי  יידעוהם , ביניהם גם לאחר שהסתיימה תקופת ההסכם, יתרה מכך. הצדדים

 ".במבצע

 

 ...בזכרון יעקב קיים מרכז גישור קהילתי: גפן-

קורס בזכרון יעקב העברנו , מחלקת הרווחה במועצת זכרון יעקבגניה וינשטוק מ' גבלבקשת "

' הגב ובראשם יו היוו גרעין למרכז הגישור הקהילתי רגקורס שבו, שניםשבע גישור לפני 

פעם בשנה אנו  ,מאז. ועמותת מוזאיקה במסירות אין קץ זהמנהלת את המרכעליזה קרייזל 

מופנים לגשר במרכז , המעונינים בכך, בוגרי הקורס . גם בזכרון גישור פותחים קורס 

חשוב מאוד להזכיר כי  .'סכסוכי שכנים וכיוב,בנושאים בו הוא עוסק כגון סכסוכים מהקהילה 

זאת בהתנדבות מלאכת קודש ושים לגישור בזכרון יעקב ע הקהילתי כל המגשרים במרכז

 את המנגנוןולתחזק אשר מיועד להחזיק בלבד  משלמים סכום סמלי גישורהמגיעים ל. מלאה

 ".ואת המשך השירותים ההתנדבותיים ,הקהילתי בזכרון

 


